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[Deel I]
I. De kerk voor Trente
1. Maatschappij
TE WEINIG OP EN OM ZICH ZELF BESCHOUWD en al te uitsluitend getekend
als de incubatietijd van de grote westerse kerkscheuring, wordt het heden van de
eerste helft der zestiende eeuw misschien al te zeer verdonkerd door de schaduwen
van de komende katastrofe. Toch heeft ook deze tijd van zijn eigen adem geleefd;
als bloeitijd van de kerkelijke schilderkunst en als hoogtij in de geschiedenis van de
kerkmuziek heeft hij te veel eigens om louter achtergrond te vormen voor wat te
komen stond. Een achtergrond van bijna louter zwart dan nog. De katholieke kerk
aan de vooravond van de protestantisering is immers in de litteratuur bij herhaling
vergeleken bij het sierlijk graf vol rottings binnen en van buiten schoon bestreken.
Vriend en vijand vinden elkaar in dit vernietigend vonnis. Het meningsverschil treedt
gewoonlijk eerst aan den dag in de beschouwing van de hervorming zelf. Zij, die
deze zien als de vlucht van het zinkende schip, spreken van brede scharen, die,
gesterkt door de martelaarsmoed van vrome voortrekkers, in de eenvoud van hun
aaneensluiting de onbedorven kerk der apostelen herstichtten1.. Het andere uiterste
vormt de karakteristiek van de hervorming als de cloaca magna, het grote riool,
waardoor de bedorven elementen werden afgevoerd, een pijnlijk zuiveringsproces,
dat de kerk regenereerde, die herboren opstond door de kracht van haar eeuwige
jeugd2..
Hoe langer men zich bezighoudt met het verschijnsel van de zestiende-eeuwse
westerse kerkscheuring, hoe meer men oog krijgt voor zijn complexe aard. Niet
alleen is de expansie van het protestantisme meer door sociaal-economische en
staatkundige factoren bepaald dan door religieuze, maar reeds in de opkomst van de
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hervorming hebben economische oorzaken naast de religieuze gewerkt. Heel de
zestiende eeuw is een crisis-eeuw geweest, een eeuw van convulsies en van
barensnood, de eeuw van nieuwe, vaak heterogene stromingen, van de Renaissance,
opgevat als ‘de ontdekking van de wereld en van de mens’, van het Macchiavellisme,
d.i. de dogmatiek van het wordend vorstenabsolutisme, de staatsvergoding en het
godsdienstnationalisme, van de koloniale expansie, van een de grenzen uitwissend
internationaal humanistenverkeer, van wordend kapitalisme en mercantilisme.
De grenzen van de oude wereld en het beeld, dat de mens zich er van gevormd
had, verwaasden; de blik ging naar onbegrensde verten en naar onvermoede
mogelijkheden. De Renaissance-mens zag niet langer de wereld identiek met zijn
Europa, ook niet langer het christendom als de absolute en universele wereldreligie.
Nieuwe volkeren doemden op, die het Evangelie niet kenden, en de vraag, hoe deze
tot Christus te brengen zouden zijn, werd aan de kerk van Rome gesteld, terwijl een
generatie van sceptische humanisten het absolute karakter van haar leer in twijfel
ging trekken.
In deze stormachtige periode van geestelijke en materiële ommekeer bleef bijna
geen enkele verhouding onaangetast. De feodale maatschappij zieltoogde en de
absolute monarchie consolideerde zich. Kerk en staat kwamen in veranderde
verhouding tot elkaar te staan. In de absolute monarchieën met hun dagelijks in
omvang, invloedssfeer en verfijning toenemend bestuursapparaat wordt ook de kerk
een voorwerp van de complexe, alles omvattende staatszorg. Tegen de pauselijke en
bisschoppelijke exempties, tegen privilegiën en rechten van kerkelijke dignitarissen
en corporaties wordt een hardnekkige strijd gevoerd, vaak tevens met het doel de
goederen van de kerk ten bate van de staat of de vorst aan te wenden. Ook daar, waar
dit laatste doel niet of niet in het bijzonder wordt nagestreefd, zoekt de regering de
totale zegging over de kerkelijke aangelegenheden te verkrijgen. In Noord-Nederland
wordt in 1529 door de secularisatie van het bisdom Utrecht deze totaliteit vrijwel
bereikt: van geestelijk vorst wordt de bisschop op den duur kerkelijk hoofdambtenaar
in de staat. De adel wordt van mede-besturende klasse gedegradeerd tot een stand
van hoge ambtenaren en militairen. De sociaal-economische structuur van tal van
staten ondergaat wijziging: agrarische landen gaan de weg van de
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industrialisatie op en in weinige tientallen jaren groeit er een fabrieksproletariaat,
veel mobieler dan de aan de grond gebonden agrariërs en de in een stad verankerde
neringdoenden. In andere streken gaan oude industrieën snel ten gronde, wat een
radicale verpaupering van een talrijke volksmassa veroorzaakt.
In deze tijd van botsingen tussen oud en nieuw, tussen conservatieve en moderne
levensinzichten, een tijd, waarin de zich perfectionnerende boekdrukkunst
bijbelvertalingen, theologische en ascetische werken in steeds wassend getal onder
de mensen brengt, worden de theologische controversen - ook in vroeger eeuwen
allerminst zeldzaam - voorwerpen van algemene belangstelling, straks van
hartstochtelijke polemieken en volksbewegingen, vooral zodra de theologische
factoren zich paren met zekere economische.
Het is dan ook duidelijk, dat een eenzijdig-theologische instelling tegenover het
vraagstuk van de kerkhervorming tot scheve beschouwingen leidt. Verdoezeling of
negatie van de economische kanten van het verschijnsel belet de beschouwer de ware
toedracht van dit ingrijpend en rijkgeleed proces te benaderen. Zo de nadruk op deze
economische kant van het probleem ergernis gewekt heeft, is dit vaak uit misverstand
voortgekomen, dat historisch materialisme signaleerde, waar het niet was. Immers
men onderscheide wel: de hervorming als theologische beweging is religieus van
inhoud en strekking; in de 95 thesen van Luther gaat het niet om brood en spelen,
maar om het geloof alleen. Voorzover het te doen is om de kleine percentages
priesters, vorsten, edelen en burgers, die spontaan op zulke gronden met Luther of
andere hervormers meegingen, is het juist de materiële factoren uit te schakelen.
Maar het is niet mogelijk het vraagstuk lang aldus geïsoleerd te zien. Zodra het
tot daden kwam, speelden o.a. kerk- en kloostergoederen hun rol bij vorsten en edelen,
die zich een soms zeer groot fortuin schiepen door de kerk te hervormen ten einde
haar te kunnen bestelen, bij de stedelijke overheden, die het nijpend-geworden
grondgebrek binnen de stadswallen verhielpen door secularisatie van kloostergrond
en zich daarmee tevens ontdeden van drukkend-geworden plichten tot alimentatie
van verarmde stedelijke conventen3., bij de gilden, die zich wilden bevrijden
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van de verwenste concurrentie der kloosternijverheid, bij de paupers, in deze crisistijd
van haat vervuld jegens de caritatieve instanties van kerken en kloosters, die hun
ellende niet konden lenigen. Het is dan ook onverantwoord in revolutionnaire
verschijnselen als de beeldenstorm van 1566 in de eerste plaats religieuze bewegingen
te zien4.. Men kan zelfs zeggen, dat zij, die in de Noordelijke gewesten al decennia
lang een soort wordend protestantisme representeerden, een kleine groep van
intellectueel-vooraanstaanden, die zich deels op Erasmus beriepen, vol afschuw
tegenover zulk fanatisme hebben gestaan.
Het verschijnsel is Europees, noch specifiek Germaans, noch Romaans, al waren
de economische factoren in de onderscheiden landen zeer ongelijk. Beperken wij
ons tot de Nederlanden in de zestiende eeuw, dan stuiten wij op de ongerijmdheid,
dat in de loop der tijden de meest uiteenlopende getuigenissen zijn afgelegd over de
economische toestand omstreeks het aftreden van Karel V. Een negentiende-eeuws
auteur, die in zijn belezenheid zeker kan gelden als representant van de oude
zienswijze, verheerlijkt aan de hand van Strada, Guicciardini, Bentivoglio, Florentius
van der Haer, Bor, van Meteren, Hoppers, Pontus Payen, Laurens Mets, de
Venetiaanse gezant Suriano en andere tijdgenoten of oude auteurs in lyrische
bewoordingen de welvarende Nederlanden, schatkist van de koning van Spanje.
Vooral wat hij omtrent de haven van Antwerpen zegt, is al te schoon om waar te
zijn, al is deze stad ondanks alle malaises en crisissen nog tot over het midden der
zestiende eeuw de grootste haven van West-Europa gebleven. Dat er 500 schepen
per dag in en uit plachten te gaan en er wel een 2500 in de haven plachten te liggen,
is echter al te stout. Karakteristieken, waarin de Nederlanden aan de vooravond van
de opstand tegen Philips II ‘een der rijkste en welvarendste landen, een der schoonste
parelen aan de kroon van het Oostenrijkse vorstenhuis’ heten5., dienden als het
hel-lichte fond, waartegen het zwarte beeld van de te beschrijven beroerten te
schrikwekkender afstak.
Tegen deze zeer gekleurde voorstelling, die een revolutie oorsprong laat nemen
in een paradijs van welvaart, een idylle van bloei, behoeft men in de twintigste eeuw
nauwelijks meer in verzet te komen. Aan de hand van twee memoriën, respectievelijk
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door de generale stadhouder Emmanuel Philibert van Savoye en door de Raad van
State in 1556 tot de koning gericht, is een heel ander beeld van de Nederlanden in
het betrokken tijdsgewricht geschetst. Doch ook bij deze schets is sterk overdreven.
De zienswijze, dat de Nederlanden van 1555-1572 ‘een uitgeput, diepongelukkig
land’ waren en dat ‘de materiële toestand des lands nooit zo ellendig geweest is,
behalve in de Franse tijd’6., is al te somber. Ongetwijfeld was de toestand van de
openbare financiën zo, dat alleen een staatsbankroet uitkomst kon geven, maar dit
lag meer aan het niet bij de dynamische ontwikkeling van de maatschappij aangepaste
wetsapparaat dan aan de economische toestand.
Zeker is de imposant-gunstige voorstelling van tijdgenoten als Guicciardini
geflatteerd; ze geeft trouwens niet het resultaat van studie, maar dikwijls slechts een
touristen-indruk weer. Toch doet ze onmiskenbaar blijken, dat de Nederlanden van
1567 een welvarende indruk maakten. Het was ook niet zo, dat de Nederlanden
uitgeput waren. De heersende crisis was in de eerste plaats een belastingcrisis7.. De
wanhopige toestand van 's lands geldmiddelen was een gevolg van het verouderde,
bij de maatschappelijke ontwikkeling ten achter gebleven belastingstelsel. Ook dit
behoort tot de factoren, die de opstand tegen Philips verklaren, vooral de verbittering
tegen zijn régiem in de kringen van landedelen en boeren. Reeds in de bovengenoemde
memorie van Emmanuel Philibert van Savoye van November 1566 wordt gezegd,
dat het handhaven van dit verouderde belastingstelsel op den duur tot opstand moet
leiden. Deze voorspelling kunnen wij vervuld zien in de beeldenstorm te lande en in
de aanmoediging of leiding, die vele landedelen daaraan gegeven hebben.
In de Nederlandse samenleving van omstreeks 1550 vormde het middeleeuwse
belastingstelsel een anachronisme, daar het zware schattingen hief op grondbezit en
alle vaste goederen, maar de voornaamste welvaartsbronnen: de koophandel, de
grootindustrie, alsmede het in leningen geïnvesteerde kapitaal, zo goed als ongemoeid
liet. Zo betaalde de arme landbouwer veel meer dan hij redelijkerwijze kon opbrengen,
terwijl de Antwerpse handelsplutocraten vrijuit gingen. De in de loop van keizer
Karels regering tot het vier- à vijfvoudige gestegen belastingen drukten op den
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duur loodzwaar op de plattelanders, de boeren en de landadel. Pogingen van de
keizerlijke regering, die de anomalie zeer wel inzag, om een eind te maken aan deze
verouderde verhoudingen door het invoeren van heffingen op handelstransacties
(100ste en 10de penning), mislukten door het hardnekkig verzet van het
handelspatriciaat in de gewestelijke statenvergaderingen. Daardoor moest de keizer
tot zijn eigen teleurstelling zijn zoon een geheel verouderd belastingstelsel nalaten,
benevens een dreigend, in 1557 voor Spanje verwerkelijkt, staatsbankroet. Nu was
het Alva, die - te laat - de gewenste verbetering bracht. Zijn belastingen waren
allerminst een vondst van hemzelf: hij voerde een al onder Karel V klaargemaakt
stelsel in. Natuurlijk ontketende dit verzet, maar de invloed daarvan op de
ontwikkeling van de opstand schijnt in de oudere litteratuur overschat8..
Toch dient op deze beperkende toelichting van de al te somber gekleurde
voorstelling terstond de uiteenzetting te volgen van tal van ongunstige factoren, die
de Nederlanden gedurende heel de periode van Karel V occasioneel of blijvend
gefnuikt hebben. Onder deze factoren nemen Karels oorlogen een voorname plaats
in; daarnaast herhaalde pestepidemieën. Verscheiden stukken land lagen braak, deels
ten gevolge van tekort aan menselijke en dierlijke arbeidskracht, deels doordat het
bedrijf niet lonend was uit te oefenen, o.a. uit vrees voor rondzwervende troepen
bedelaars, merendeels afgedankte soldaten, wier gruwelen het landvolk tot
radeloosheid dreven9.. De bekende Hollandse bronnen van 1494 en 1514, exposés
van de economische situatie met het oog op belastingheffing10., geven van de toestand
in dit gewest een verre van rooskleurig beeld.
Tot de factoren, die de keizer niet in de hand had, behoorde de teistering van
herhaalde misoogst, die er mede toe bijdroeg, dat onder zijn regering de prijzen van
de eerste levensmiddelen katastrofaal stegen. Dat daaronder het broodkoren vooraan
staat, was echter weer een gevolg van Karels oorlogen. Zijn bemoeienis met de
Deense successie-oorlog c.a. (1531-1543) leidde tot herhaalde sluiting van de Sont,
waardoor telkens een ernstig tekort aan koren ontstond: de Oostzeelanden waren
daarvoor onze grote leveranciers. Vooral in de jaren 1532-1534 was de situatie
ernstig; hier en daar naderde de toestand van het volk de hongers-
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nood. Wij zullen zien, dat in deze jaren de grote uitspattingen van de anabaptisten
vielen. Dit samentreffen is een sprekende illustratie van de samenhang tussen
economische processen en de onderscheiden fasen in de opkomst van het
protestantisme. Wat in de Nederlanden, evenals in heel Europa, de duurte van de
eerste levensmiddelen nog scherper deed gevoelen, was de waardevermindering van
het geld. Door de grote aanvoeren van goud en zilver uit het pas-ontdekte Amerika
veroorzaakt, werd zij in de Nederlanden vooral voelbaar, doordat de in heel Europa
als handelsmunt gangbare Spaanse realen hier in groten getale voorkwamen.
Bovendien deprecieerde de keizer de goudgulden met 8% om hem met de rijksdukaat
gelijk te stellen. Vooral door zulke maatregelen, door de massa kwalijk begrepen,
maar sterk gevoeld, moet hij zeer veel kwaad bloed gezet hebben. Het is dan ook
geen wonder, als reeds in 1554 in regeringskringen de vrees wordt uitgesproken, dat
na de dood van de oude keizer zijn zoon de groeiende verbittering geen baas zal
blijven11.. Niet alleen over het platteland, maar ook over de steden kwam onder Karel
V velerlei ellende. Het is duidelijk, dat de vele oorlogen met hun herhaalde blokkaden
de handel ernstig schaadden, de in deze steden steeds toegenomen massa van
proletariërs in ellende stortten en oorzaak werden van de vele stedelijke oproeren
tijdens de regering van de keizer. Wanneer deze regering nog in tal van historische
overzichten populair genoemd wordt, valt daarin niet veel anders te zien dan een
relict van de goeddeels gefantaseerde achtergrond voor het beeld van de verdrukking
onder Philips II12.. De oproeren, protesten, rekwesten en andere blijken van misnoegen
en onwil zijn onder de vader niet van de lucht geweest. Naast deze en andere tijdelijke
oorzaken vinden wij er echter een van blijvend karakter, die wij tevens mogen
beschouwen als de stimulans tot de zestiende-eeuwse troebelen: de aan onze stedelijke
industrieën en aan onze vrachtvaart aangedane concurrentie uit het buitenland,
hoofdzakelijk de moordende Engelse concurrentie tegen onze textielnijverheid en
de daarvan althans ten dele afhankelijke scheepvaart.
Onze textielindustrie bestond sedert de dertiende eeuw voornamelijk dank zij
Engeland. De Nederlanders waren de belangrijke kopers, verschepers en verwerkers
van de Engelse wol.
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Engeland zelf bleef lang een achterlijk land, dat zich door de schapenteelt onderhield
en de verwerking van de wol aan anderen overliet. In de vijftiende eeuw rees het
echter uit deze lethargie op. Onder de Tudors begon het de Nederlandse vrachtvaart
uit te schakelen, wat al terstond ernstige afbreuk aan de Nederlandse havensteden
deed, die hele contingenten schippersfamilies telden, vanouds met de Engelse havens
in geregeld verkeer. Vervolgens nam het zelf de wolbewerking ter hand en daarmee
fnuikte het in de eerste helft van de zestiende eeuw de Vlaamse en Hollandse
lakenindustrie. Alle Tudors stond het ideaal voor ogen, dat de mercantilisten zouden
verwezenlijken en dat onder koningin Elisabeth de Nederlandse textielindustrie de
nekslag gaf. Ten minste sinds 1463 mochten Nederlandse schepen geen wol meer
meenemen uit Engeland; ook de Nederlandse vrachtvaart op andere landen werd
steeds meer door Engelse vervangen. Onafgebroken heeft sedert de scherpe
concurrentie aangehouden tussen de Nederlanden en Engeland13..
Onze textielnijverheid heeft in de zestiende eeuw voorlopig het onderspit gedolven,
zelfs ten opzichte van het binnenlands verbruik. Ter wille van zijn wereldbelangen
zag de keizer zich genoodzaakt de Antwerpse handelsmagnaten naar de ogen te zien
en de nationale industrie op te offeren aan het porto-franco, waardoor Antwerpen de
Nederlanden overstroomde met Engelse lakens. De meeste Vlaamse en verscheiden
Hollandse steden geraakten sedert het begin van de zestiende eeuw steeds meer in
de knel. Het bedrijf, dat zovelen brood gaf, brokkelde af en vaak in zulk een tempo,
dat de stad met de ondergang bedreigd werd. De stad Leiden was omstreeks 1500
de hoofdzetel van de textielnijverheid in Noord-Nederland, al was deze sedert 1481
al achteruitgaande14.. Dit ging spoedig in zulk een tempo, dat de stad met ontvolking
bedreigd werd, daar vele drapeniers uitweken, aanvankelijk naar andere Nederlandse
steden, spoedig naar het buitenland, vooral naar Engeland, dat graag Nederlandse
drapeniers en wevers zag komen. De stad geraakte door deze massale uitwijking in
financiële moeilijkheden, waarvan haar faillissement in 1494 ten dele het gevolg
was15.. Zij wendde zich bij herhaling tot de centrale regering om hulp, maar ook deze
was niet bij machte de oorzaak van de ellende weg te nemen. Ondanks
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de protectionistische maatregelen van de stedelijke regering en ondanks de in
coöperatie door de drapeniers beraamde en toegepaste middelen tot verlaging van
de bedrijfskosten nam de Leidse draperie gestadig af. In 1530 was de toestand van
de bevolking zo kritiek, dat speciale crisiscollecten op straat moesten worden
gehouden. Het hoogtepunt van de ellende was 1533. Toen heerste in en om de stad
de schrikkelijkste nood. Bedelarij en criminaliteit namen sterk toe en er had een
uittocht plaats van wevers, vollers, kamsters en spinsters. Juist in deze jaren valt de
anabaptistische razernij, die ook velen te Leiden meesleept. De Leidse toedracht mag
gelden als type; zo ongeveer ging het in de andere Noordnederlandse textielsteden
als Delft, Haarlem, Rotterdam, Weesp, Hoorn, Enkhuizen, Naarden en Schiedam.
In nog veel sterker mate speelden dezelfde verschijnselen hun rampzalige rol in de
Vlaamse steden, zodat deze er aan ten gronde dreigden te gaan. Vooral van Yperen
worden fantastische getallen van bevolkingsvermindering vermeld.
Door de fnuiking van onze vrachtvaart gingen vooral de Vlaamse, Zeeuwse en
Hollandse havens van de tweede rang ernstig achteruit. Het begin van de zestiende
eeuw is de tijd, waarin het Zwin verzandt en Sluis, Damme en Brugge ondergaan.
Gewoonlijk wordt het causaal verband misverstaan: deze steden gingen niet ten
gronde, doordat het Zwin verzandde16., maar het Zwin verzandde, doordat het baggeren
uit geldgebrek gestaakt werd en dit geldgebrek werd veroorzaakt door het verval van
de scheepvaart17.. In de kringen van schippers en wevers vond het anabaptisme, als
twee decaden later het calvinisme, zijn eerste en felste aanhangers. De industriële
crisis ruïneerde niet alleen de burgers, maar ook de openbare financiën en ondermijnde
de kerk en haar caritatieve instanties, waaraan de algemene werkloosheid en de snel
om zich grijpende verarming onmogelijke eisen stelden. Het gevolg was: snelle
aanwas van ontevredenheid in de meest gedupeerde kringen. Door de algemene
verarming van de burgerij geraakten verscheiden kloosters, vooral die van de
mendicanten, zo in de klem, dat er honger dreigde en de stedelijke regering hen met
naturalia moest bedelen tot vaak heftiggeuite ergernis van de noodlijdende burgerij.
Aldus is het zeker ten dele te verklaren, dat de volkswoede in verscheiden plaatsen
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juist tegen de ‘doodetende’, op de burgerij terende mendicanten is uitgebarsten. Zo
moesten in deze steden revolutionnaire stromingen snel wassen. De hongerlijdende
proletariërs en de door honger bedreigde klassen van geruïneerde drapeniers, wevers
en schippers keerden zich tegen een maatschappelijke orde, waarin voor hen en hun
kinderen geen werk en geen voedsel was, tegen een kerk, die zo nauw met deze
uitgeleefde orde geliëerd was, vooral nu die kerk machteloos stond tegenover hun
nood. Zij keerden zich tegen de agrarische overmacht van de kloosters te lande, die
door hun massaal grondbezit beletten, dat het werkloos-geworden
industrie-proletariaat zich met de landbouw ging bezig houden, en aan wier invloed
de vox populi de stijging van de graanprijzen weet. Dit zijn samen motieven voor
anti-clericalisme, voor klooster- en kerkplundering, voor beeldenstorm, voor breuk
met een kerk, die zo geheel vereenzelvigd was met deze maatschappij in ontbinding.

2. Kerk en clerus
Zo waren dan in de Nederlanden in de loop van de eerste helft der zestiende eeuw
de economische toestanden van dien aard, dat het opkomende protestantisme er ten
minste in de steden door begunstigd werd. Naast deze sociaal-economische werkten
nog andere factoren bevorderend op de groei van de beweging. Daaronder neemt
dan de decadentie in de kerk, in de practijk van eredienst en spiritualiteit en in het
leven van clerus en leken een belangrijke plaats in, al wachte men zich voor de waan,
dat dit verval rechtstreeks geleid zou hebben tot het protestantisme. Het is een dwaling
te menen, dat in de straks grondig-geprotestantiseerde landen de corruptie verder om
zich gegrepen zou hebben dan in katholiek-geblevene, of dat, omgekeerd, in ons land
beneden de Moerdijk omstreeks 1550 gunstiger kerkelijke toestanden geheerst zouden
hebben dan er boven.
Zowel het kerkelijk bestuur als de spiritualiteit verkeerden in de
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eerste helft van de zestiende eeuw in een crisis-staat. Het eerste scheen de verstening
nabij; de tweede scheen een chaos vol contrasten. De kerkelijke hierarchie was als
ingevroren, verworden tot een zeer omvangrijk, als een bus sluitend complex van
ambten, waarvan de inkomsten gefundeerd waren en de plichten zo goed als
straffeloos verwaarloosd konden worden. De beneficiën golden voor het leven; zelfs
wanneer de beneficiant geheel buiten staat of onwillig was de ambtelijke arbeid te
verrichten, was het uiterst moeilijk hem te verwijderen. In de loop der eeuwen hadden
landsvorsten, edelen en stedelijke patriciërs dit kerkelijk ambtencomplex nagenoeg
geheel, van boven tot beneden toe, geusurpeerd: zij gebruikten het als een financiëel
instituut ten bate van zichzelf, hun kroost en hun protégés. Er zijn tal van kerkelijke
ambten te noemen, waaraan op het eind van de middeleeuwen bijna elke inhoud
ontbrak behalve de financiële en waarvan de bekleders nauwelijks ander werk te
verrichten hadden dan het heffen van retributiën. Het is waar, dat daarnaast altijd
functies bestonden, waaraan omvangrijke werkzaamheden onverbrekelijk verbonden
waren, met name de pastoraten, maar het was algemeen gebruik, dat niet de
beneficiant, maar een of andere huurling dit werk verrichtte. Hoe deze gehuurde
krachten, vooral te lande werkzaam, hun taak opvatten, leren ons tal van getuigenissen
uit de volksmond en tal van visitatieberichten, gelijk wij nog nader zullen zien.
Als organisatie kan de middeleeuwse kerk niet dan voortreffelijk genoemd worden.
Alleen: dit voortreffelijke apparaat was versteend; het doet in zijn buiten het leven
geplaatste onwrikbaarheid aan de ‘rotten boroughs’ in het negentiende-eeuwse
Engeland denken. Zo leren ons de reeds genoemde Enqueste en Informacie, dat
allerlei vlak naast elkaar gelegen gehuchten afzonderlijke parochies vormden, die
soms maar enige tientallen communicanten telden. Daarnaast staat, dat steden met
duizenden zielen zelden meer dan één zielzorger hadden. Groet in Noord-Holland
telde in 1514 acht en twintig communicanten en had een eigen pastoor; Rotterdam
had ook één pastoor voor omstreeks 5000 communicanten18.; Delft met 15000 zielen
was in twee parochies verdeeld, elk met één pastoor; hetzelfde was het geval met
het meer dan 20000 zielen tellende Amsterdam. Hemel en aarde
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hadden bewogen moeten worden om het uitgeholde ambt van de werkeloos bij een
verlopen gemeente schildwachtende pastoor van Groet op te heffen of Rotterdam
een pastoor meer te bezorgen. Naast de pastoor, op wiens schouders heel de zielzorg
drukte, waren vooral in de steden, maar ook in vele dorpen nog tal van andere priesters
aan de kerk verbonden. Sommige kerken bezaten een kapittel, welks leden, min of
meer rijk gedoteerd, geen andere taak hadden dan ten hoogste dagelijks bijeen te
komen tot het bidden of zingen van de getijden. Vrijwel alle kerken bezaten ook een
aantal vicarissen, priesters, die tot taak hadden een of meer heilige missen per week
op te dragen aan een bepaald altaar. De Rotterdamse Sint Laurens had geen kapittel,
slechts één pastoor, doch zeventig vicarissen. De Utrechtse kerken bezaten 160
kanonikaten en meer dan 200 vicarieën. De Dordtse Lieve-Vrouwenkerk bezat
omstreeks 1500 niet minder dan 47 vicarieën, de Goudse en de Bossche Sint Jan elk
5019.. In het gehele bisdom Utrecht waren een zestigtal collegiale kerken; het aantal
kanunniken moet omstreeks duizend belopen hebben. Dezen behoorden allen priester
te zijn, maar een sterke minderheid had zich niet laten wijden. Het aantal pastoraten
bedroeg ruim 1300; het aantal vicarissen moet aan het begin van de zestiende eeuw
ongeveer 3000 bedragen hebben, zodat wij de seculiere clerus omstreeks 1500 op
ruim 5000 man kunnen schatten. Daarnaast was nog een groot aantal kloosterlingen
tot priester gewijd. Het aantal kloosters in de ruimste zin (dus met inbegrip van de
fraterhuizen en de begijnhoven) beliep op deze tijd ongeveer 500; het is heel moeilijk
het getal kloosterlingen te schatten, daar dit bij de huizen sterk uiteenliep. Gezien
zekere steekproeven, lijkt een schatting van omstreeks 25000 kloosterlingen, mannen
en vrouwen, circa 1500 niet te gewaagd. Daarvan was ten hoogste een derde deel
mannelijk en de helft daarvan schijnt priester geweest te zijn. Aldus komt men tot
een getal van zowat 4000 reguliere priesters; in totaal kunnen wij dan met ongeveer
9000 à 10.000 priesters in het bisdom Utrecht rekenen, wat vrijwel klopt met de
berekening op grond van het aantal priesterwijdingen20. in het Utrechtse bisdom in
de eerste helft der zestiende eeuw. De uitkomst daarvan leidt tot het aannemen van
een grote 10.000 priesters, reguliere en seculiere samen, voor
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het bisdom Utrecht. Volgens dezelfde zeer voorzichtige berekening bedroeg de totale
bevolking van het Boven-Moerdijkse gebied omstreeks 1514 nog geen 600.000
zielen.
Het loont de moeite bij de verhoudingen even stil te staan. Een bisdom van 600.000
zielen telt een clerus van 10.000 man, d.i. per 60 zielen 1 priester. Van elke tien
priesters is er maar een, die zielzorg uitoefent. De rest heeft zo goed als niets te doen,
vult zijn tijd voor een zeer gering deel met studie, maar voor het merendeel op weinig
verheffende wijze. Sommige kanunniken leven losbandig; talloze vicarissen slijten
hun dagen op de markten en op de bruggen, zich in weinig onderscheidend van het
ras der vulgaire baliekluivers. Zij vooral vormen het slag van de sacerdotes tabernarii,
van de priesters-kroegloopers, die een schande voor hun stand en een ergernis voor
de gelovigen zijn21..
De 1300 pastoors of cureiten waren deels deftige en ontwikkelde lieden. Vooral
in de grote steden waren de pastoors vaak patriciërszoons, nauw verwant aan
burgemeesters, schepenen en vroedschapsleden. De pastoraten te lande waren echter
voor een groot deel in handen van rijke niet-residerende kanunniken of andere
niets-doende clerici en werden tegen een zeer karig loon uitgeoefend door huurlingen
van lage stand en geringe ontwikkeling. Deze vice-cureiten leefden meestal in
behoeftige omstandigheden, leden niet zelden bepaald gebrek en trachtten op vaak
weinig verheffende wijze wat bij te verdienen om niet om te komen. Sommigen
oefenden het landbouwbedrijf of de veeteelt uit; anderen dreven koophandel; vooral
het houden van een herberg kwam veel voor, wat verklaarbaar is uit de vrijdom van
accijns op wijn en bier, die de clerus meestal genoot22.. Wel werd het uitoefenen van
deze en andere neringen de priesters herhaaldelijk verboden, maar - ziehier de
machteloosheid der oude hierarchie - zij stoorden zich er volstrekt niet aan23.. Het
waren deze arme vice-cureiten, die vooral de blaam van geldzucht op de clerus hebben
geworpen. In hun armoede verrichtten zij geen enkele taak zonder zeker te zijn van
betaling. Hun afpersingen zijn berucht geworden: zij doopten de kinderen slechts
tegen vooruitbetaling, gaven geen absolutie zonder biechtpenning en zagen in hun
ambt blijkbaar weinig meer dan een broodwinning. Zij zijn het, die aanleiding gaven
tot gevleugelde woorden als
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de verzuchting, dat Gods goedheid en der papen gierigheid beide zonder einde zijn24..
De meeste critiek op de zestiende-eeuwse geestelijken geldt het peil van hun
ontwikkeling en hun zedelijk leven. Men heeft veelal gemeend dit objectief te kunnen
beoordelen aan de hand van enige visitatie-verslagen van omstreeks 1570-1590 en
een aantal generaliserende verklaringen van inquisiteurs, vooral van Lindanus,
Sonnius en Lethmate25.. Er zit in het steevaste gebruik van deze bronnen meer dan
één onlogisch element. Het ernstigste bezwaar is, dat de betrokken documenten deels
getuigenissen zijn omtrent een kerk in staat van ontbinding, een clerus, uit welks
rangen een aanzienlijk deel gevlucht is voor beeldenstorm en geuzenterreur,
uitgeweken of uitgewezen. Onder deze emigranten schuilt ongetwijfeld een zeer
belangrijk deel van de meest respectabele en meest beginselvaste, ook van de meest
gegoede priesters. De onontwikkelde en de arme geestelijken, ook de concubinarii
van de dorpen, zijn merendeels wel gebleven. De clerus van 1570-1590 is zeker wel
niet het beste deel van de oude staf geweest, eer het tegendeel, zij het dan met
voorbehoud voor zeker percentage van helden en heiligen.
Vervolgens moeten wij bedenken, dat tot de crisisverschijnselen in heel
West-Europa van de zestiende eeuw behoort de katastrofale afname van het getal
priesterroepingen. Ook hierin vallen naast religieuze oorzaken - verslapping van het
geloofsleven, veldwinnende minachting voor de priesterstand - maatschappelijke te
onderstellen: de verpaupering van sommige sociale groepen als textielnijveren, de
schippers en - vooral - de landbouwende stand. Daarbij komt dan nog een ander
ernstig ontredderingsverschijnsel: dat leken, speciaal de landedelen, de kerken
stelselmatig bestelen. In verscheiden gewesten, vooral in Friesland en Groningen,
valt het ons in de zestiende eeuw op, dat de kerk geheel door rijke leken overheerd
is. De dekenaten zijn in de genoemde gewesten ten dele erfelijke waardigheden, die
in bepaalde families van vader op zoon blijven overgaan26.. Voor deze dekens is de
kerk niets dan een object om geplukt te worden. Algemeen doet zich te lande verder
het verschijnsel voor, dat de door misoogst, oorlogsgeweld en zware schattingen snel
verarmende landadel, die zich straks in het compromis der edelen zal ver-
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enigen, zich ter redressering van zijn welstand wil meester maken van de goederen
van kerken en kloosters en zich in dit verlangen op den duur verbroedert met het
proletariaat van land en stad, de vertwijfelde pachtboeren, de gestadig-wassende
klasse van vagebonden, van bedelende zwervers27.. Een gemeenschappelijke haat
bezielt hen tegen de rijke kooplieden in de steden, de bezittende burgerklasse, en
tegen de bezittende kerk.
De adel staat in de zestiende eeuw bepaald met gevoelens van verbittering tegenover
de kerk. Het is niet onbegrijpelijk. Zijn voorvaderen waren het, die de meeste kerken
gesticht en gedoteerd hadden. Nog altijd hadden de landedelen de collatie van tal
van pastoraten, maar meer en meer had een nieuwe stand, het patriciaat van stad en
gewest, de eerste plaats verworven: dit stichtte thans de grote vicarieën en het waren
zijn zoons, die er de revenuen Van trokken. De adel kwam op het tweede plan. In
deze stijgende verbittering rijpt bij de landadel alom de begeerte terug te eisen of te
nemen, wat zijn voorvaderen eens aan kerk en armen hebben gelegateerd. De kerken,
zo heette het, waren hun wettig eigendom, dat hun in de loop der tijden door eenzijdige
canonieke bepalingen ontwrongen was28.. Zo zien wij dan ook in de zestiende eeuw
bij de collators een tendens tot ondermijning van de stoffelijke positie der kerk.
Sommigen lieten uit nawijsbaar winstbejag een pastoraat jaren onbezet, wat af en
toe de parochianen er toe bracht op eigen kosten in de waarneming te voorzien.
Patroons als de Kuilenburgse geuzenhoofdman Floris van Pallandt, in dezen de
vertegenwoordiger van wat de in compromis verbonden edelen bezielde, bestalen
de onder hun zorgen staande kerken onder allerlei voorwendsels: zij ontvreemdden
kerkzilver en voegden landerijen bij het herengoed, vervreemdden vicarieën van hun
pieus karakter door er wereldlijke en geheel baatzuchtige bestemmingen aan te geven.
Een voorbeeld hiervan is de geleidelijk tot stand gebrachte diefstal van het goed
der kapel van Roelofarendsveen door de heer van Warmond, uitvoerig gestaafd door
een visitatie-verslag van Juni 1571. Dezelfde heer van Warmond stal ook de tienden
van de kerk van Rijnsaterwoude. Hier betrappen wij en flagrant délit, wat Franse
tijdgenoten het ‘protestantisme seigneurial’ hebben genoemd29.: een
protestantiseringspolitiek, zo volko-
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men van religieuze motieven verstoken, dat deze heren zelfs niet de moeite namen
tot de zich constituerende hervormde kerk toe te treden: de heren van Warmond zijn
tot het eind van de zeventiende eeuw katholiek gebleven.
Ook hier hoede men zich voor een klakkeloze toepassing van het ab uno disce
omnes, maar het is meer dan waarschijnlijk, dat veel meer adellijke heren als
kerkdieven aan de kaak zouden komen te staan, als wij omtrent alle streken even
grondig ingelicht waren als omtrent Kuilenburg c.a. en Rijnsaterwoude c.a.
Vervreemding van kerkelijke tienden is zeer algemeen te constateren. Niet alleen als
diefstal waren de manipulaties van deze heren misdadig, maar zij ruïeerden ook het
bestaan van de clerus. Hier en daar is het nawijsbaar, dat voortgezette vervreemding
van kerkegoed tot verval van pastorieën leidde. Het procédé was vrij eenvoudig: een
vacerende pastorie of vicarie werd onvervuld gelaten, het ene jaar na het andere, en
inmiddels werden de fondsen geleidelijk bij het herengoed gevoegd. Er moeten tegen
1570 dan ook vele kerken te lande in het oude bisdom Utrecht leeggestaan hebben
en dat al jaren lang. Het is niet steeds diefstal; er zijn ook andere factoren, die de
kerken deden verarmen en sommige beneficiën tot belachelijke bedragen deden
inkrimpen, o.a. de waardevermindering van het landbezit en de daling van de
geldswaarde. Zulke oorzaken zijn wel in het spel in de parochies, die ter begeving
van de koning stonden, b.v. in zijn heerlijkheid Putten, waar de beneficiën aan het
eind van de middeleeuwen zo verarmd waren, dat omstreeks 1570 tegen de
aangeboden hongerlonen zo goed als geen pastoors te krijgen waren30..
Van ongunstige invloed op het aantal roepingen was zeker de toenemende
vervreemding van de kerk in de kring der intellectuelen. Gelijk wij bij de bespreking
van de groei van het protestantisme in de Nederlanden zullen zien, is het vooral in
die kring, dat het bijbels humanisme, de in heterodoxe richting omgebogen
Erasmiaanse geest, veld wint, naarmate de eeuw voortschrijdt. Dit alles bijeen maakt
het verklaarbaar, dat in de loop van de zestiende eeuw de aspiranten tot de cura
animarumn gestadig in aantal afnemen. Zo is in het Utrechtse de jaarlijkse
priestertoevoer tussen 1505 en 1568 teruggelopen van ruim 200 tot ongeveer 6031..
Becijferden wij het aantal priesters aan het begin van de
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eeuw op omstreeks 5000 seculieren en omstreeks 4000 regulieren, reeds omstreeks
het midden van de eeuw moet dit sterk gedaald zijn. Niet alleen getuigen dat de
getallen van de priesterwijdingen, maar ook opgaven van de kloosterbevolking
bevestigen het: er is bijna geen klooster te noemen, hetzij van mannen of vrouwen,
of het zag in de zestiende eeuw zijn bevolking geregeld afnemen. Zelfs zijn
verscheiden kloosters in de eerste helft van de eeuw opgeheven, vooral in de steden.
Getallen zijn slechts van enkele steden bekend, o.a. van Leiden, waar in 1550 nog
maar een derde deel van het aantal kloosterlingen woonde, dat er omstreeks 1500
verblijf hield. Omstreeks 1570, vlak voor de massale uitwijking voor de Hollandse
geuzenterreur, zal, naar men op grond van voorzichtige berekeningen aanneemt, het
aantal priesters in het oude bisdom Utrecht enige duizenden minder bedragen hebben
dan aan het begin der eeuw; als onderste grens is een bedrag van 6000 genoemd32..
Het blijven gissingen, maar bij alle onzekerheden staat dit vast: de jongere generatie
was zeer zwak vertegenwoordigd. Zo vormde de staf van omstreeks 1570 een geheel,
waarin het aandeel van de jongeren zeer gering was; het gevolg zal duidelijk zijn:
elke gemeenschap, die de gezonde toevoer van jongeren mist, verstart, slaapt in en
laat de verwording voortwoekeren. Daaruit emigreert dan nog het in intellectuele,
maatschappelijke, religieuze en morele zin respectabelste deel. Wat wil dan een
beroep op visitatie-verslagen uit deze jaren zeggen, als wij ons een oordeel wensen
te vormen over de toestand van de kerk vóór de katastrofe en over de oorzaken, die
tot de katastrofe leidden? Het gebruik van deze verslagen is slechts dan geoorloofd
- en nuttig -, wanneer men zich bij voortduring er van bewust blijft, dat zij de gebreken
van een ongunstig uitschot etaleren. Zij zeggen dus niet: ‘zo was de clerus der
zestiende eeuw’, maar ‘dit was op het eind van de zestiende eeuw geworden van het
zwakste deel van de clerus’.
Tot vermeerdering van de begripsverwarring is van deze verslagen ook nog
eenzijdig gebruik gemaakt: slechts een deel er van pleegt dienst te doen tot de
karakteristiek. Er zijn visitaties in verscheiden gewesten gehouden en de verslagen
daarvan zijn althans ten dele gepubliceerd, maar de karakteristiek van de clerus berust
bij de meeste auteurs, ook katholieke, eenzijdig op de Hol
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lands-Utrechtse33., ofschoon deze juist geen normale, globale visitaties tot uitgangspunt
hebben. Het verslag van een normale visitatie-reis als die van Aegidius de Monte34.
in 1571 levert voor een zwarte tekening van de clerus geen materiaal. Ook wanneer
men niet argeloos genoeg is om aan te nemen, dat alles in orde was, kan men aan
het feit niet alle betekenis ontzeggen. Het meest bezwarende materiaal werd geleverd
door de verslagen van partiële, op uitdrukkelijke last van Alva gehouden visitaties
in het land van Kuilenburg en in Voorne; daarbij zijn in latere jaren nog gegevens
omtrent de Bommelerwaard, het land van Altena en het land van Heusden gekomen,
die tot het genoemde doel misschien nog niet voldoende uitgebuit zijn.
Hoe gevaarlijk deze uitbuiting ten behoeve van de karakteristiek echter is, begrijpt
ieder, die weet, dat de noodzakelijkheid van deze visitaties gemotiveerd werd met
een verwijzing naar de ter plaatse heersende wantoestanden. De visitatie moest dienen
om te voren vaststaande euvels officieel te constateren. Het verslag er van kan
evenmin dienen als karakteristiek van de clerus omstreeks 1570 als de dossiers van
de rechters van instructie het morele peil van de bevolking bepalen. Daarbij komt
dan nog dit: in elk van de genoemde gebieden, maar met name in het land van
Kuilenburg, was het motief voor het onderzoek het vermoeden, dat hier een clerus
werkte, thans weer als katholieke priesters fungerend, die vóór Alva's komst in de
dagen van de beeldenstorm de katholieke eredienst gestaakt en het protestantisme
min of meer ingevoerd had. In elk van deze gebieden komen dan ook priesters voor,
van wie niet uit te maken valt, of ze van iemand enige wettige zending hebben; van
een enkele in het land van Kuilenburg is het zelfs twijfelachtig, of hij wel enige
wijding ontvangen had. In deze hoge heerlijkheid der Van Pallandts was de
beeldenstorm onder leiding van de souvereine heren geschied en gevolgd door een
officiële, van boven af naar het beginsel ‘cuius regio eius religio’ opgelegde
protestantisering met behoud van een deel van de functionnerende clerus, maar de
drastische maatregelen van Alva hadden de betrokken pastoors in allerijl doen
terugkeren tot de oude gebruiken, zoals velen dat in die tijd noemden. Het is hier dus
zelfs niet van willekeur vrij te pleiten, wanneer men spreekt van katholieke
geestelijken; er is
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ook wel wat te zeggen voor de opvatting, dat hier protestante predikanten getekend
werden. Maar dit is wel duidelijk: het materiaal uit Kuilenburg van 1571 vormt het
dankbaarst-gebruikte en dan ook nooit ontbrekende materiaal ter kenschetsing van
de corruptie in de clerus van de zestiende eeuw. Er moet echter op deugdelijke grond
bijna alle waarde aan ontzegd worden. Het heeft overigens ter typering van de
heersende toestanden in de overgangsjaren zeker grote waarde, al was het alleen
maar om de noodlottige gevolgen te demonstreren van de almacht der souvereinen
over kerk en clerus, speciaal, wat de benoeming van de priesters aangaat.
De door de bedoelde visitaties aan den dag tredende locale wantoestanden gingen
vaak alle perken te buiten. Op alle gebied van het kerkelijk leven treffen wij bij de
visitatie van het land van Kuilenburg van 5 tot 24 Juli 1570 verwording aan. Hier
ontmoeten wij, om met de ergste te beginnen, de met 's heren consent zonder enige
zending in de pastorie gedrongen Gijsbertus Gerardi, de 31-jarige pastoor van
Zijderveld, de vermaard geworden pastoor-kroegloper, beschreven als een ‘ruig
gezelle’, die ook ‘vrouweerde’ en door zijn onwetendheid een tragi-comische figuur
geworden is. Hij bezit geen brevier, alleen een Nieuw Testament in de vertaling van
Erasmus, verwaarloost boeken en paramenten, behandelt het Heilig Sacrament met
de grootste achteloosheid, heeft nooit van casus reservati gehoord, weet zich wel te
herinneren, dat er zeven sacramenten zijn, maar kan slechts op vier komen: doopsel,
biecht, H. Sacrament des Altaars en huwelijk. Het is, gezien deze gegevens,
onwaarschijnlijk, dat deze indringer inderdaad priester geweest is. De pastoor van
Schalkwijk, Franciscus Adriani Davesius, wordt door zijn notabele parochianen een
goed pastoor genoemd, al heeft hij kinderen bij zijn dienstbode en al is hij ruw in de
mond, driftig en rap met het mes; zelf détailleert hij smakelijk een ernstige vechtpartij
met een van zijn parochianen. Ook de kanunnik Antonius Buddingh te Kuilenburg,
die het kapittelzegel gebruikt voor het opmaken van valse akten, de geldkist van het
kapittel naar zijn eigen huis heeft overgebracht, vee en land ontvreemdt, een
mede-kanunnik in de vergadering afranselt, in woede een gebrandschilderd kerkraam
stukslaat, nachten in de kroeg doorbrengt en met enkele
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collega's dobbelt, wie de Mis zal opdragen, is een onguur type, dat de visitatoren
onverwijld deden opsluiten. Maar naast deze sujetten ontmoeten wij in dit gebied
toch ook geheel andere priesters. Pastoor Joannes Wilhelmi te Honswijk is ‘een goed
slecht (= eenvoudig) heer’, correct van zeden en vol toewijding, voortreffelijk in het
negatieve getekend door de mededeling, dat hij geen concubinarius en geen kroegloper
is; zelf tekent hij zich positief door zijn nauwkeurige antwoorden met namen en
getallen op vragen naar niet-gedoopten en non-paschantes.
Ook buiten het land van Kuilenburg was stellig niet alles in orde. Een
visitatie-verslag van Maart 1568 doet ons kennis maken met de 28-jarige pastoor
Peter Simonsz. te Eemnes-binnen, die ‘zo luttel misse doet als hij kan’, weleens een
glas bier te veel drinkt en ‘geern bij de jongeluiden is, mit hemluiden dansende en
springende’, maar die onbesproken met moeder en zuster samenwoont, goed preekt
en steeds bereid is de zieken te bezoeken en te bedienen. Een visitatie van Juni 1567
van de aan de proostdij van Sint Jan onderhorige kerken van Tamen, Wilnis,
Kudelstaart, Zevenhoven en Mijdrecht wijst achteruitgang van mishoren en
Paascommunie uit, vooral ook slechte administratie van kerkmeesters en pastoors;
bovendien worden alle pastoors op die van Mijdrecht na van concubinaat verdacht.
Een visitatie in het Gooi (Sept. 1569) leert, dat de pastoor van Naarden vrij is van
ketterse smetten, maar een concubine en kinderen heeft, doch die van Huizen
onbesproken van gedrag is. Een zeer grondige visitatie van de Utrechtse Buurkerk
doet ons kennis maken met 31 priesters, van wie 3 bekennen een bijzit en kinderen
te hebben en 3 andere van concubinaat verdacht worden, terwijl één stellig een
dronkaard is en ook andere van drankzucht beticht worden. Het beeld is zeker niet
verheffend, te minder als wij opmerken, dat vrijwel geen der vicarissen de twee
pastoors enige hulp in de zielzorg verleent, maar verdient toch niet
generaliserenderwijs zwart genoemd te worden. Een visitatie van Juli 1571 te
Rijnsaterwoude leert ons de 49-jarige pastoor Gerardus Hey kennen, wiens
parochianen met waardering spreken over zijn preken en zijn ambtsbediening, maar
hem ernstig verdenken van in zondige verhouding te staan tot zijn beide dienstboden.
Ofschoon de officiaal hem op boete van 25 gulden gelastte, beide
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vrouwen binnen acht dagen weg te zenden, valt het moeilijk te zeggen, of wij hier
niet te doen hebben met te allen tijde op dit terrein nogal welige volkspraatjes; het
geval is immers op zich zelf zo aannemelijk niet.
De meest corrupte plek in het hele aartsbisdom moet wel het land van Voorne
geweest zijn, dat 21 Aug.-11 Sept. 1571 door de officiaal van de domproost werd
gevisiteerd. Het rapport over deze visitatie is een zwart document. Over de elf
kanunniken van de Brielse Sint Catharina getuigt hun deken, Henricus de Beca, dat
zij merendeels hun plichten verzuimen, zich te buiten gaan aan drinken en vechten
(tot in het koor toe) en in concubinaat leven. De pastoor van Nieuwland heeft ‘in de
geuzentijd’ gepreekt zonder koorhemd aan en woont samen met een vrouw en een
kind, dat hem vader noemt. De pastoor van Oostvoorne is nalatig in de bediening en
heeft een concubine. Ook hier vinden wij kanunniken, die bekend staan als dronkaards
en focaristen. Henricus Bogaert, pastoor te Hellevoet, die nog geen jaar later, 7 April
1572, door soldaten van Lumey zou worden vermoord, had volgens zijn parochianen
een ‘jonkwijf met drie kinderen’ en bekende zelf tot voor enkele dagen in concubinaat
te hebben geleefd. In Oudenhoorn ontmoet de officiaal een pastoor, die zo aan de
drank is, dat de parochianen een kapelaan hebben aangenomen om de H. Mis te doen.
Deze kapelaan had juist de H. Mis opgedragen, was toen naar de herberg gegaan,
had er een paar glazen bier gedronken en zich daarna te bed gelegd; geld om een
middagmaal te kopen had de stakker niet. Dit werpt een schel licht op de armoede
van deze lagere clerus. In Zuidland vindt de officiaal een kapelaan-concubinarius en
een pastoor, de 36-jarige Gulielmus Egidii, die een lange baard draagt, geen Latijn
kent, zich midden op de dag naakt in de haven baadt, in de kroegen op de ‘Duitse
pijp’ speelt en in concubinaat leeft. De pastoor van Korendijk is een onwetend man
en heeft een bijzit met drie kinderen. In Poortugaal staat een pastoor, die kortweg
een ‘boef’ genoemd wordt, in Charlois een, die zo van de pokken geschonden is, dat
niemand bij hem wil komen biechten. De vice-deken van Abbebroek heeft een
concubine met een kind, pleegt bij een visitatie ontucht met een pastoorsmeid en
vertelt dit met trots. Ook van verscheiden kanunniken te Abbebroek worden schande-
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lijke dingen verteld. Dit alles bijeen maakt de in dit gebied zeer algemene verkwijning
van kerkbezoek en Paascommunie al te verklaarbaar.
Ook de omstreken van Gouda werden door een goeddeels corrupte clerus bediend.
De proost van Oud-Munster, Herman van Rennenberg, visiteerde dit gebied 28-29
Juli 1567. De pastoor van Gouda, Jodocus Bourgois, getuigde toen ongunstig over
het zedelijke en godsdienstige leven van verscheiden pastoors. Sommige van hen
resideerden niet, o.a. de pastoor van Moordrecht; andere zijn focaristen, gelijk de
pastoors van Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Verschillende worden ook apostaten
genoemd, zo de pastoors van Lekkerkerk en Nieuwerkerk en drie gewezen monniken
te Gouda. Volgens de pastoor van Haastrecht waren ook de pastoors van Ammers
en Nieuw-Lekkerland concubinarii. Zelf ondervraagd, nemen de betrokkenen, gelijk
elders meestal, een geheel argeloze houding aan.
Afgezien van de vraag, wat al deze zonder twijfel onverkwilkkelijke berichten uit
de laatste decennia van de zestiende eeuw laten concluderen voor de eerste helft van
deze eeuw, is er nog alle reden om er op te wijzen, dat zij zelfs geen recht geven tot
een algemene veroordeling van de toestand in de Boven-Moerdijkse Nederlanden
omstreeks 1570. Immers van heel dit gebied zijn maar vier districten gevisiteerd: het
land van Kuilenburg, het Gooi, Gouda en omstreken en het land van Voorne;
bovendien zijn nog het dorp Rijnsaterwoude en enige andere losse kerken bezocht.
Gelijk wij deden blijken, was er telkenmale een bijzondere aanleiding toe. De visitaties
hebben dus geenszins de waarde van een steekproef. Te voren stond vast, dat krasse
misstanden aan het licht zouden komen. Generaliseren is daarom ongeoorloofd;
veeleer kan men zeggen, dat in de rest van het oude bisdom niet zulke wantoestanden
kunnen bestaan hebben, daar anders ook dáár wel visitaties gelast zouden zijn. Het
ongeluk heeft gewild, dat een der uitgevers van deze visitatie-verslagen het materiaal
verwerkt heeft in een boeiend opstel35.. Ofschoon hij daarin uitdrukkelijk wijst op
het punt van uitgang en er bovendien de nadruk op legt, dat bij visitaties naar het
verkeerde gezocht wordt, wijl het goede als normaal beschouwd wordt, mistekent
hij de situatie door - waarschijnlijk bij gebrek aan helder inzicht - niet te reppen van
de
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in het Kuilenburgse juist voorafgegane protestantisering. Bovendien werkt de
onbedoeld-pikante toon van wereldwijze humor waarin het artikel gesteld is,
misleidend: ‘Onze kerkelijke toestanden in de tweede helft der zestiende eeuw’ heet
het en het is dan ook in strijd met het door de auteur nadrukkelijk gemaakte
voorbehoud gebruikt om te betogen, dat de clerus van de zestiende eeuw een horde
drankzuchtige focaristen was, dat de pastoors geen Latijn kenden en van de zeven
sacramenten er maar vier plachten te kunnen onthouden.
Verwording tekent ook het verslag van de visitatie, die in 1572 op gezag van de
bisschop van 's-Hertogenbosch gehouden werd in de dekenaten Geertruidenberg,
Heusden en Bommel, d.i. het deel van het huidige Noord-Brabant, dat toen tot Holland
gerekend werd en vóór 1561 tot het oude bisdom Utrecht behoord had. Ook deze
visitatie geschiedde op uitdrukkelijke last van Alva. De uitkomsten gaven dus, evenals
die van de genoemde Utrechtse visitaties, uitzonderlijk-slechte toestanden weer onder
priesters, die voor een deel terecht of ten onrechte verdacht werden in de jaren
1566-1567 min of meer geprotestantiseerd te hebben.
Omtrent de priesters in het dekenaat Heusden leert dit verslag36. enige minder
verkwikkelijke bijzonderheden: de pastoor van Babiloniënbroek is aan de drank en
verwaarloost zijn ambtsplichten; een kapelaan te Almkerk, heer Cosmas, zit te veel
in de herberg; de te Uitwijk dienstdoende pastoor heeft van niemand enige wettige
zending ontvangen. In het dekenaat Geertruidenberg vindt men de ernstigste
misstanden in het kapittel van de stad Geertruidenberg. Van de tien kanunniken zijn
er drie, die niet resideren. Soms worden de gefundeerde Missen niet opgedragen.
Sommige kanunniken komen zelden of nooit in het koor, maar des te meerin de
herbergen; van enkelen is het zedelijk leven berispelijk. Te Zwaluwe staat een pastoor,
die aan de drank is. De pastoor van Zevenbergen bekent, dat hij een volwassen dochter
heeft. De kapelaan is alcoholist en heeft kinderen bij zijn dienstbode. Volgens de
pastoor is die kapelaan ook niet zuiver in de leer: hij loopt hoog met Erasmus en
heeft zich weleens vreemd uitgelaten over de transsubstantiatie. Te Waspik, waar
alles in orde bevonden wordt, worden pastoor en kapelaan geprezen als
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goede priesters. Daarentegen heet de pastoor van Made een drinkebroer, een
twistzoeker en een vechtersbaas; hij is bovendien nalatig in het vervullen van zijn
ambtelijke plichten. De pastoor van Drimmelen is aan de drank; die van Raamsdonk
heet zeer nalatig in de dienst en heeft een zoon. Te Brakel, waar de koster een
dronkaard is, staan een pastoor en een vicaris, die beiden in concubinaat leven en
kinderen hebben; de vicaris schijnt nooit te biechten te gaan, zelfs met Pasen niet.
Ook te Zuilichem leven pastoor en kapelaan beiden in concubinaat. Gameren heeft
een pastoor en een kapelaan, die beiden een besmet verleden hebben, en een koster,
die aan de drank is. Het kapittel van de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel telt tien
allesbehalve onbesproken kanunniken; sommige leven met concubinen. De deken,
die verklaart, dat hem van losbandigheid der kanunniken niets bekend is, blijkt een
der ergsten.
Op zichzelf heel merkwaardig en ter doorgronding van het protestantiseringsproces
waardevol, maar ter typering van de katholieke clerus der oude bedeling niet dan
met veel voorbehoud aan te wenden, is het verslag van een door een commissie uit
de staten van Utrecht in 1593 gehouden visitatie, welke ten doel had opheldering te
verschaffen omtrent de staat van de religie in deze zeer traag geprotestantiseerde
provincie37.. Daartoe zal het ons in het vervolg nog dienen; thans kunnen wij er enige
karakteristieken aan ontlenen. De kapel van Dwarsdijk onder Werkhoven wordt in
1593 bediend door Simon van Arkel, bijgenaamd ‘paap mutse in 't vier’; hij staat al
twintig jaar ter plaatse zonder door enige autoriteit wettig gezonden te zijn en wordt
‘kwaad van leven’ genoemd. Te Odijk staat sedert 1564 pastoor Everardus Alberti,
‘een eerbaar man, hebbende kinderkens, waarvan de moeder overleden is’. Jacob
Moy, pastoor van Bunschoten, is schuldig aan ‘dagelijkse dronkenschap, hoerdom,
dobbelen en tuisen’. Te Maartensdijk houdt zich paap Willem Laurensen op; van
hem heet het, dat hij vroeger te Utrecht een bordeel zou hebben gehouden en zich
nu hier nog ‘met danserijen ophoudt’. ‘Een groot dronkaard’ heet de paap Hendrik
Hendriksen, die zich te Westbroek ophoudt. De pastoor van Maarsen, Cornelis Petri,
biedt zijn concubine ‘spottelijk ter overname aan wie ze van doen hadde’. Pastoor
Wicher Jansen te Wilnis heet een drinker. In
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Montfoort staat een paap, die te Utrecht om zijn ‘goddeloos leven als een verrot lid
afgesneden is’ en zich gedraagt als een ‘openbaar potteboef’. Volpardus Nicolai,
pastoor van Capelle, woont samen met een weggelopen begijn. Zo ergens, dan past
hier de waarschuwing, dat het om een goeddeels gedegenereerd, al jaren buiten
hierarchisch verband levend uitschot gaat.
Behalve de gegevens uit deze visitatie-rapporten dienen ter adstructie van de
vergevorderde corruptie onder de clerus van de zestiende eeuw gewoonlijk een aantal
zwartgallige uitlatingen van inquisiteurs of van pioniers der katholieke reformatie.
Het zijn meest vonnissen bij de roes. De tot hyperbolen geneigde Lindanus getuigde
in 1581 in een brief aan Alexander van Parma, in 1551 door zijn onderzoek te hebben
vastgesteld, dat bijna alle Friese geestelijken concubinarii waren en een zeer
schandelijk leven leidden. Omstreeks 1570 verklaarde hij van zijn eigen bisdom
Roermond, dat van de tweehonderd pastoors er maar zes de gelofte van kuisheid in
acht namen. Zulke getuigenissen hebben zeker geen exacte waarde, maar geven
indrukken weer, vaak onder de invloed van affect en temperament zeer
subjectief-gekleurd. De kanunniken van het Haarlemse kapittel constateerden in hun
acta van 1583, dat van de 72 priesters in het dekenaat Hoorn, d.i. de oude proostdij
West-Friesland, een vrijwel buiten elk toezicht levend deel van het oude bisdom
Utrecht, maar twee onberispelijk leefden38.. Ook deze aantekening is niet als exact
materiaal te gebruiken, al zullen de Westfriese toestanden, juist door de eeuwenlange
exemptie, uitzonderlijk slecht geweest zijn. Maar als zodanig tekenden de Haarlemse
kanunniken ze dan ook aan. Zo was niet de clerus in het Haarlemse. Ook andere
incidentele uitlatingen van verontwaardigde autoriteiten worden vaak lichtvaardig
als karakteristiek gebezigd, waarbij men vergeet, dat uitspraken als: ‘ik zou in heel
dit gewest geen eerbaar priester kunnen noemen’ en ‘onder de meer dan zeventig
priesters in deze stad is er niet een, aan wie ik het pastoraat ook maar een enkele
week zou durven toevertrouwen’39. louter subjectief zijn.
Onwraakbare getuigenissen van objectief karakter, die op een laag zedelijk peil
van een deel van de clerus wijzen, zijn er echter ook; voortgaande ontginning der
rechterlijke archieven zal vermoedelijk meer materiaal van deze soort brengen. Niet
alleen de vulgaire,
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maar in de zestiende eeuw heel anders dan thans te beoordelen ondeugden van
drankzucht en vechtlust, doch ook ernstige misdaden van zestiende-eeuwse
geestelijken treden er aan den dag. Vooral voor het gewest Friesland is van dit
materiaal gebruik gemaakt. In de criminele sententies van het Hof van Friesland
komen in de eerste helft van de zestiende eeuw priesters voor wegens de ernstigste
vergrijpen tegen de zeden. Een rapport, in 1530 door president en raden van Friesland
aan de stadhouder Schenck van Toutenburg uitgebracht, noemt ook een paar Friese
priesters, die moorden hebben begaan, o.a. een pastoor, die zijn kapelaan doodgeslagen
heeft, en bericht over euveldaden als het openbreken van offerblokken en andere
diefstallen40.. Friesland is niet het enige gewest, waar sporen van zulke verwording
te vinden zijn. Toch is nadruk op deze op zich zelf zeer treurige feiten gevaarlijk.
Dat bandieten van deze soort er in hadden kunnen slagen wijdingen en kerkelijke
ambten te verwerven, is een bewijs van verregaande verwording in de discipline,
maar achter elke benoeming staat een persoon of een corporatie - in Friesland meestal
de parochie - die er voor verantwoordelijk is. Elke generatie krijgt ook de clerus, die
zij verdient. Als het zedelijk peil van de geestelijkheid in bepaalde tijden of op
bepaalde plaatsen laag was, moeten wij aannemen, dat de lekenmaatschappij nog
lager gestaan heeft. Immers kunnen zelfs de ergste excessen ons niet uit het oog doen
verliezen, hoezeer het tegen de rede is, aan te nemen, dat er ooit een tijd geweest is,
waarin de maatschappij haar uitschot tot geestelijke leiders koos, of een godsdienst,
die speciaal de zwarte schapen de sacramenten liet toedienen.
Men maakt ook, naar ik meen, niet altijd het nodige onderscheid, als het gaat om
het levensgedrag van de clerus. Wij zagen al, dat vooral in de steden een groot
contingent priesters leefde, die met hun lege tijd geen raad wisten. Onder hen
bestonden scherpe contrasten, wat de stand aangaat. Sommigen leefden bijna als
paupers, maar anderen, speciaal de kanunniken van de grote collegiale kerken, konden
zich niet zelden stuitende weelde veroorloven. Zij behoorden door hun afkomst meest
tot aanzienlijke, soms adellijke families. Ook onder de vicarissen waren in de steden
patriciërszoons niet zeldzaam, maar het merendeel van hen verdiende nauwelijks
genoeg om te leven. Het is vooral in de kringen van deze
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behoeftige nietsdoende priesters, dat de corruptie een vulgair karakter krijgt. Daarnaast
moet het leven van zeer veel deftige kanunniken vaak niet minder onstichtelijk
geweest zijn, maar het trad minder openlijk aan den dag. Critisch bezien van de
getallen leert ons, dat het aantal priesters aan het begin van de zestiende eeuw te
groot was om van allen de zelfbeheersing, de zuivere intentie en de persoonlijke
vroomheid te verwachten, die hen in staat zouden stellen tot het leven overeenkomstig
hun geloften. Wij kunnen deze opmerking zelfs nog een wijder strekking geven, als
wij er het groot aantal kloosterlingen van beiderlei geslacht in betrekken. In het
voorafgaande becijferden wij, dat omstreeks 1500 in het bisdom Utrecht ongeveer
10.000 priesters waren; hierbij komen dan een 20.000 kloosterlingen, niet-priesters,
maar evenzeer bij gelofte gehouden tot het celibaat. Wij zien dus een gemeenschap
van 600.000 zielen, waarvan er 30.000 de voor hun leven geldende gelofte van
onthouding hebben afgelegd. Met een gezonde aftrek (drie tienden) voor het aantal
kinderen beneden de huwbare leeftijd41. kan men dus zeggen: op 420.000 volwassenen
kozen 30.000 de geestelijke, aan het celibaat gebonden stand, d.i. één op veertien.
Het is, naar bevoegde getuigen verzekeren, uitgesloten, dat één veertiende van het
mensdom de bijzondere gaven bezit, welke tot het levenslange celibaat uit gelofte
in staat stellen. Een vergelijking met de huidige verhoudingen maakt het te
waarschijnlijker. Naar een berekening voor de periode 1880-193042. komt in het
tegenwoordige koninkrijk op elke 512 katholieken 1 priester. Naar een tweede
berekening43. komen thans op 1 priester 5 kloosterlingen, niet-priesters. Dat wil dus
bijeengenomen zeggen, dat van 512 katholieken er 6 de gelofte van levenslange
onthouding afleggen, of - na aftrek van de kinderen als boven -: van elke 360
volwassenen leven er 6 volgens deze gelofte, d.i. één op de zestig. Daarbij houde
men in het oog, dat het huidige koninkrijk der Nederlanden vooraan staat onder de
landen der wereld, wat het percentage priester- en kloosterroepingen betreft. Dit
geeft wel grond voor de conclusie, dat de verhouding 1 op 14 aan het begin der
zestiende eeuw ongezond is en getuigt van ondoordachte of onoprechte geloften, die
tot velerlei overtredingen moesten leiden, vooral bij dat deel van de clerus, dat zijn
dagen grotendeels in ledigheid doorbracht.
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Vooral ook in verband tot het voorafgaande, is het dan plicht de vraag te stellen, hoe
wij over de celibaatsschennis bij de zestiende-eeuwse Nederlandse clerus moeten
oordelen. Dat deze schennis frequent was, is boven alle twijfel verheven. Om dit in
te zien is geen ijverig speuren in de bronnen nodig; het euvel treedt in tal van gewesten
openlijk aan den dag, al blijft het zeer moeilijk de omvang enigermate te bepalen.
Alleen van het gewest Friesland, waarvan herhaaldelijk getuigd is, dat vrijwel alle
priesters concubinarii waren44., is een vrij exacte berekening te maken. Naar een
telling uit de officiele parochielijsten valt aan te nemen, dat er omstreeks 1580
ongeveer 350 pastoors in Friesland waren. Van dezen weken ten minste 134 uit; dit
getal is een minimum en betreft de bij name bekenden. Het is dan ook zeer
onwaarschijnlijk, dat er na de uitwijking van 1580 nog zowat 220 pastoors aanwezig
waren. Van de na de uitwijking nog in Oostergo werkzame pastoors is op grond van
vrij exacte gegevens geconstateerd, dat slechts ongeveer 10% geen huisvaders waren.
Dit zou dan, als wij het percentage over heel het gewest uitstrekken en daarbij het
getal van 220 blijvers aannemen, een aantal van omstreeks 200 concubinarii
betekenen. Daarentegen zal van de uitgewekenen verreweg de meerderheid niet als
concubinarii beschouwd mogen worden. Het is te gewaagd hier een gissing te maken,
maar als onderste grens zouden wij, indien geen der uitgewekenen met het euvel
behept was geweest, een getal van 200 concubinarii op 350 pastoors krijgen, d.i. een
kleine 60%. Hieruit volgt ten minste, dat van de Friese pastoors de meerderheid,
maar toch wel niet meer dan driekwart, in concubinaat leefde45.. Het is aan te nemen,
dat het percentage voor alle Nederlanden te zamen vrij wat lager was, daar Friesland
als een van de zwartste plekken in de laat-middeleeuwse kerk van Utrecht geldt.
Maar dat toch wel de helft of althans een zeer sterke minderheid van de dienstdoende
priesters het celibaat niet onderhield, wordt door dit alles vrij aannemelijk gemaakt.
Het gaat hier niet om een Nederlands, maar om een Europees verschijnsel, dat in
de zestiende eeuw sommige vorsten aanleiding gaf zich tot de paus te wenden met
uiteenzettingen van de noodzakelijkheid, onverwijld het verplichte priestercelibaat
af te schaffen. Zulk een betoog richtte keizer Maximiliaan II in Mei 1565 via de
Spaanse gezant tot de paus. Hij voerde aan, dat het celibaat
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althans in Duitsland algemeen geschonden werd en dat men het daar over de
onmogelijkheid het weer te doen eerbiedigen algemeen eens was. Op honderd
priesters, zegt hij, is er nauwelijks één, die niet ‘fornicatus’ of ‘uxoratus’ is46.. Het
percentage is natuurlijk waardeloos, maar het gehele betoog valt moeilijk weg te
cijferen. Bekend is ook het vernietigende vonnis, dat bisschop Otto Truchsess van
Augsburg in 1573 in een brief aan paus Gregorius XIII over de Duitse clerus velde:
‘Ik zwijg over het zeer schandelijk en zeer afschuwelijk leven van de geestelijken,
dat voor God en de mensen slechts een voorwerp van verachting, haat en
verontwaardiging is’. Deze uiting van een krachtig en voortvarend pionier van de
katholieke reformatie draagt natuurlijk een hyperbolisch karakter, maar heeft als
algemene typering onmiskenbare waarde.
Het blijft moeilijk uit te maken, hoe wij het verschijnsel in de zestiende eeuw
moeten beoordelen. Was het een teken van voortschrijdende corruptie, een
ontbindingsverschijnsel? Of was het een relict uit de tijd, dat het priestercelibaat niet
streng voorgeschreven was, m.a.w. was de kerk er nog altijd niet in geslaagd, haar
voorschrift op dit punt stipt te doen naleven? Ik gevoel enige neiging de laatste vraag
bevestigend te beantwoorden; ik meen namelijk uit de litteratuur te mogen besluiten,
dat het euvel van de zogenaamde priesterhuwelijken in de dertiende en de veertiende
eeuw groter afmeting had aangenomen dan in later tijd, ten minste in het bisdom
Utrecht. In de dertiende eeuw moet het daar bijna gewemeld hebben van ‘papenzonen’,
die zeker recht meenden te hebben op de successie in de ambten van de vaders.
Bisschop Jan van Zyrik vond het nodig deze opvolging in 1294 te verbieden, tenzij
pauselijke dispensatie verkregen was47.. De diocesane synoden van Utrecht hebben
in de veertiende en de vijftiende eeuw zonder ophouden strijd gevoerd tegen de
focaristen, d.z. de priesters, die met hun dienstmaagden (focariae) echtelijk
samenleefden48.. Ook kennen wij uit vroeger tijd de critiek, die Jacob van Maerlant
op dit kwaad bij zijn tijdgenoten-priesters oefent, en de gemoedelijke voorstelling,
die de auteur van de Reinaert geeft van de verhouding van de dorpspape tot zijn
vrouw Juloke. Geert Groote's Sermo contra focaristas is zeker geen slag in de lucht
geweest. In 1375 had bisschop Arnold van Hoorn alle pries-
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ters op strenge straf gelast, de focariae uit hun huizen te zetten, maar uit de vele
vernieuwingen van het bevel mag misschien afgeleid worden, dat de naleving veel
te wensen overliet. Geert Groote mag om zijn bekende neiging tot rigoristisch oordelen
niet onvoorwaardelijk geloofd worden49., maar ook als wij zijn woorden cum grano
salis lezen, moeten wij wel aannemen, dat hij tegen een algemeen euvel streed50..
Toch moet het een waarschuwing voor moderne beoordelaars zijn, dat de gestrenge
Geert Groote niet bij de clerus, maar bij de maatschappij, waaruit deze voortkomt,
de wortel van het kwaad aanwijst51.. Een uiting van rigorisme valt wel te zien in de
bepaling, dat in zijn zusterhuizen geen vrouwen mochten worden opgenomen, die
huishoudsters of dienstmaagden van kanunniken geweest waren, maar de reden, die
hij er voor had, is duidelijk. Weinig tijds later is het de ernstige sprook-spreker Willem
van Hildegaersberch, die openlijk getuigt, dat ‘Sysken en Trysken hebben verworven
't goed, daar God voor is gestorven aan den kruis’52.. Een staal van onbeschaamd
zedenbederf was het in 1464 te Arnhem gevoerde rechtsgeding, dat de kanunniken
van de Sint Walburg de magistraat aandeden, die enige door hen onderhouden
vrouwen om de ergernis, die ze gaven, uit de stad gebannen en daardoor de immuniteit
van het kapittel geschonden had53.. Toch is het beginsel, door Van Boendale uitgedrukt
in de woorden: ‘Al is die paap met zonden bevaan, wi moeten hem zijn onderdaan’,
nooit losgelaten. Als bisschop George van Egmond de ‘openbare onkuisheid’ de
misdaad noemt, welke ‘de priester in het oog van het volk het meest walgelijk maakt’,
onderstel ik dan ook, dat hij daarbij vooral gedacht heeft aan het slag van
cynisch-losbandige kanunniken en minder aan de vele clerici uxorati onder de
dorpspastoors.
Het is dan ook nodig scherp te onderscheiden: de tijdgenoten maakten verschil
tussen de fornicatores en de focaristen, of, om met Jacob van Maerlant te spreken,
tussen ‘papen die amien hadden gekoren’ en ‘papen die wijf hadden gezworen’.
Beide soorten zijn concubinarii in ons oog en waarschijnlijk ook al in het oog van
het zestiende-eeuwse publiek. Toch is er in de beoordeling begrijpelijk - en volkomen
billijk - verschil. Algemene verachting verdienden en verwierven de fornicatores,
de verdorven egoisten, die verboden omgang hadden met vrouwen van allerlei slag.
Zulke
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cynici treffen wij vooral aan in de hoogste rangen, bij de kanunniken en de nog hoger
geplaatsten, b.v. bisschoppen als de gewezen admiraal Philips van Bourgondië
(1517-1525) en de nader te noemen Schenck van Toutenburg. Maar de focaristen
of, met een nog objectiever term, ‘clerici uxorati’ verdienden niet dezelfde verachting
en stonden blijkens tal van argeloze uitingen, die voor hedendaagse lezers zelfs
komisch klinken, lang niet altijd in verachting. In sommige oudere studies wordt van
Friesland b.v. getuigd, dat het priesterconcubinaat, d.i. in de meeste gevallen het
gewone, maar in het geheim gesloten huwelijk van een priester, door het volk
eenvoudig als een wettige verbintenis werd beschouwd. Aldus uitgedrukt, komt de
beoordeling mij niet juist voor; er zijn bewijzen genoeg, dat het volk de overtreding
van de verplichting tot celibatair leven veroordeelde, maar stellig was het er aan
gewoon geraakt en zal het een pastoor om wat het een vergeeflijk zwak noemde niet
hard gevallen hebben.
Een in verscheiden officiële stukken opduikende ambtelijke aanduiding van
bepaalde vrouwen als ‘concubine van heer pastoor N.’ doet ons inzien, dat een oordeel
over de zestiende-eeuwse volkszeden voor hedendaagse lezers niet gemakkelijk
objectief te vormen is. Stellig zijn vele van deze clerici uxorati burgerlijkbrave
huisvaders geweest, die wel wisten, dat zij niet mochten trouwen, maar meenden naar wat zij algemeen om zich heen zagen - het zo nauw niet met dit verbod te
behoeven te nemen. Wij moeten daarbij in het oog houden, dat de o n g e l d i g h e i d
van een priester-huwelijk vóór Trente niet vaststond, al was het ook verboden er een
aan te gaan. De wijze, waarop in tal van dorpen parochianen over zulke ‘gehuwde’
pastoors spreken, wijst uit, dat men hen lang niet altijd minachtte. In dit licht zie men
ook het testament van de Hasseltse kapelaan, die zijn goederen onder het afsmeken
van 's Hemels zegen vermaakte aan zijn dienstmaagd en de kinderen, die hij ‘bij haar
verwekt had of nog verwekken zou’. Men heeft dit testament wel ‘schandelijk’
genoemd54. en zeker is het niet verkwikkelijk, maar ten eerste is het niet zulk een
zeldzaamheid, als de strenge beoordelaar in zijn eerste schrik scheen te denken55., en
vervolgens hebben wij voor de karakteristiek van de testateur de keus tussen
godslasterlijk cynisme of tot goede trouw verzwakt schuldbewustzijn. Iets van
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dien aard moet wel gelden voor het geval, waarvan het memorieboek van de parochie
Abcoude de onwraakbare getuige is: een in 1558 ingeschreven jaargetijde voor heer
Jan Egbertszoon, pastoor van Nichtevecht, zijn huisvrouw en kinderen, wier namen
voor altijd 's Zondags zullen moeten worden afgelezen. Een achttiende-eeuws
commentator opperde van deze argeloze aantekening een stichtelijke lezing door te
onderstellen, dat de betrokkene al weduwnaar was geweest vóór zijn wijding, maar
tot zulke gezochte verklaringen is weinig aanleiding55.. Dit beseffen wij bij
kennismaking met andere gemoedelijkheden, zoals het volgende bericht omtrent
pastoor Jacob Vallick te Groessen, zoon van zijn ambtsvoorganger, pastoor Jelle
Vallick, en zelf vader van de priester Nicolaas Vallick, die 15 Juli 1571 te Groessen
zijn plechtige eerste heilige Mis opdroeg. Tot deze plechtigheid nu nodigde de
gelukkige vader vol rechtmatige trots tal van hoge gasten uit, o.a. heel de stedelijke
regering van Arnhem. Toch was hij een vroom man en een goed herder56.. Al zulke
argeloosheden temperen onze ergernis en zelfs onze verwondering over berichten
aangaande een pastoor, die met een eigen kind op de arm naar de kerk gaat om er de
Mis te doen of van wie de parochianen zeggen, dat hij ‘een eerbaar man is, hebbende
kinderkens, waarvan de moeder overleden is’. Officiële erkenning van het concubinaat
van een clericus valt ook te zien in het contract, dat in 1550 gesloten werd tussen de
kanunnik-schilder Jan van Scorel en kerkmeesters van de Delftse Nieuwe Kerk,
waarbij zijn zes met name genoemde kinderen een lijfrente werd toegekend57..
Nauwelijks minder documentaire waarde hebben de akten van het kapittel van
Deventer, als zij ons verklappen, dat dit lichaam de practijk van de annus gratiae ten
behoeve van vrouwen en kinderen der overleden kanunniken huldigde, zelfs nog
onder vigueur van de nieuwe hierarchie. Ook deze practijk, ons uit de
Nederlands-hervormde kerk bekend, ten opzichte van predikantsweduwen en wezen,
blijkt dus van katholieke oorsprong. Nog in de jaren 1578-1583 moeten gehuwde
kanunniken en vicarissen te Deventer geen zeldzaamheden geweest zijn; het kapittel
zag ze althans met goedige ogen aan. Toen Rennenberg in 1578 de stad innam en
o.a. de vicaris Joannes de Mechlinia uitweek, besloot het kapittel edelmoediglijk zijn
concubine en kinderen te onderhouden. In 1579 deden de

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

37
kinderen van de pas gestorven kanunnik Goswinus Luninck het kapittel een proces
aan. In 1581 vergaf dit een vicarie aan een te Keulen studerende zoon van pastoor
Antonius Leuvelink. De in 1583 overleden kanunnik Arnoldus Doers werd als een
zeer achtenswaardig grijsaard geprezen, ofschoon hij verscheiden kinderen naliet.
Het euvel werd in deze kring uiterst gemoedelijk opgenomen en was dan ook
voorlopig onuitroeibaar. Nog in 1588 zetten deze Deventer kanunniken een
kapittelvicaris, die hun op straffe, bij de Trentse decreten bepaald, gelastte hun
concubinen weg te zenden, eenvoudig af58..
Een van de belangrijkste Trentse hervormingen is die van de huwelijkssluiting en
-administratie, een hervorming, die reeds uit louter civiel oogpunt van groot nut
geweest is en waarvan de hervormde kerk in alle landen mee de vruchten geplukt
heeft. De laat-middeleeuwse maatschappij dreigde tot een chaos te verworden door
het euvel van de geheime huwelijken, die in de zestiende eeuw alledaagse
verschijnselen geworden waren. Het was een kwaad, dat alle maatschappelijke
zekerheid ondermijnde en de goede zeden aantastte. Het leidde soms tot bigamie en
zelfs tot polygamie. Deze geheime huwelijken, meestal zonder priesterlijke bijstand
gesloten, waren, ofschoon verboden, in de regel geldig en bonden partijen in het
geweten, maar stichtten allerlei verwarring en onzekerheid, doordat al te dikwijls
het bestaan van zekere huwelijksbeletselen aanleiding was tot de geheime sluiting.
Een zeer voorname plaats namen daaronder de beletselen wegens bloed- en
aanverwantschap in, welke zich vóór Trente veel verder uitstrekten dan daarna.
Vooral te lande waren deze beletselen gaandeweg zeer veel huwelijkssluitingen in
de weg komen te staan, zodat deze alleen met dispensatie, d.i. in de verworden
vóór-Trentse hierarchie slechts tegen grof geld, konden geschieden. De geheime
huwelijken waren een ontduiking daarvan. Men vindt in visitatie-verslagen van de
latere bisschoppen en apostolische vicarissen herhaaldelijk aantekeningen omtrent
concubinaat bij leken te lande; dikwijls is daarbij ook sprake van bloedschande - een
term, die ons erger doet schrikken dan meestal nodig is -; in de meeste gevallen
betreft het dan een na afkondiging van de Trentse besluiten op de oude wijze in het
geheim gesloten huwelijk, dat naar de trage volkszede geldig was, maar
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volgens de nieuwe wet niet meer. Het priester-concubinaat behoort in het kader van
de vóór-Trentse volkszeden en opvattingen in zake het geheime huwelijk te worden
geplaatst en ofschoon het sluiten van zulk een huwelijk blijk geeft van laakbare
geringschatting der kerkelijke wetten, het verschijnsel als zodanig is niet het zwartste
blijk van verval. Wel heeft het voor vele streken van ons vaderland noodlottige
gevolgen gehad. De doorvoering der Trentse decreten door de nieuw-benoemde
bisschoppen dwong zulk een pastoor de vrouw, met wie hij voor zijn geweten
getrouwd was, en haar kinderen, die ook de zijne waren, weg te zenden. Tegen het
doen van deze stap moet zich bij velen het geweten verzet hebben. Zij konden er niet
toe komen, te minder, toen de kort daarop zich constituerende hervormde kerk
aanbood hen in de gelederen van haar bedienaren op te nemen, mits zij ‘in facie
ecclesiae’ overtrouwden.
Het valt echter op, dat er onder deze zwakke priesters toch mannen voorkwamen,
die op het kritieke tijdstip anders deden. Het is bijna gewoonte geworden verband
te leggen tussen afval naar het protestantisme en celibaatsschennis. Dit verband was
aanwezig bij degenen, die, niet in staat tot spitten en zich schamend te bedelen, ketters
predikant werden59.. In een huisvader is zulk een materialistische redenering in de
gegeven omstandigheden niet al te weerzinwekkend. Maar des te groter is de waarde
van een tegenovergestelde houding. Celibaatsschennis leidde niet altijd tot afval;
evenmin als op elke afval het ‘cherchez la femme’ de sleutel was. Er zijn in ons land
ontelbare bewijzen van orthodoxe trouw aan Rome, in één persoon verenigd met
onverbloemd concubinaat. Omtrent de Boven-Moerdijkse gewesten hebben wij van
Utrecht en Overijsel het meest gedétailleerde materiaal. Wij zullen er in ander verband
mee kennismaken. Thans wijs ik alleen ter adstructie van het boven-uiteengezette
op de pastoors van Maarsen, Linschoten en De Meern in 1593; zij waren alle drie
concubinarii, maar antwoordden met nadruk ontkennend op de hun gestelde eis
protestant te worden onder verklaring van te zullen blijven bij het ‘oude roomse
geloof’. Nog merkwaardiger is misschien het geval van de pastoor van Wezep in
Overijsel, wiens optreden tegenover de hervormde classis op de hedendaagse lezer
als een openbaring en in zekere zin als een bevrijding werkt.
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Wij zullen in de volgende hoofdstukken nog blijken genoeg vinden van de
hardnekkigheid, waarmee het euvel zich aanvankelijk ook onder de nieuwe orde
handhaafde. Bijna alle bisschoppen, na 1561 in de Nederlanden benoemd, geven in
hun verslagen en brieven blijk van onmacht om dit kwaad bij de zittende clerus uit
te roeien. In Duitsland was het trouwens niet anders60.. De schrikkelijke priesternood
dwong zelfs de gestrengste prelaten concubinarii te handhaven. Eerst in de loop van
de voor de katholieke reformatie in de Zuidelijke Nederlanden zo gunstige regering
van de aartshertogen Albertus en Isabella leverden de diocesane seminaries en de
colleges te Leuven en Douai genoeg nieuwe priesters af om deze representanten van
de oude bedeling te vervangen. Af en toe lezen wij zelfs, dat een van de eerste
wijdelingen van de nieuwe orde, geplaatst tussen de gedegenereerde oude pastoors
te lande, zich niet onbesmet heeft weten te houden. Aan zulke verschijnselen kan
men de omvang van het euvel afmeten. Omstreeks 1620 verving de aartsbisschop
van Kamerijk in vier jaar tijds een honderdtal corrupte oude priesters door
nieuwgewijden61.. Miraeus, bisschop van Antwerpen, deelt in zijn verslag aan de
curie in 1607 mede, dat in de dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom nog verscheiden
concubinarii gehandhaafd moeten worden bij gebrek aan betere krachten. Te Breda
woonden ten minste drie van zulke priesters; een van hen is pastoor. Krachtige en
zelfs tot rigorisme in de discipline geneigde prelaten als de apostolische vicarissen
Sasbout Vosmeer en Philippus Rovenius en de Bossche bisschoppen Gijsbertus Maas
en Nicolaas Zoes zagen zich, naar eigen betuiging, ook herhaaldelijk tot zulke
tolerantie genoodzaakt. Zowel in Twente als in Lingen handhaafden de eerste twee
in het tijdvak 1605-1633 noodgedwongen enige pastores uxorati62.. In het bisdom
Den Bosch was de recrutering van priesters door de oorlogstoestand uiterst moeilijk
en had de zuivering van de clerus een trager verloop, dan de voortvarende bisschoppen
Maas en Zoes gewenst hadden. Zij klaagden daarover in zeer duidelijke termen hun
nood, respectievelijk in 1600 en 1619. Zelfs in het laatstgenoemde jaar waren nog
niet alle concubinarii verwijderd, al had de bisschop er onlangs enkele uit hun ambt
ontzet.
Over de graad van ontwikkeling van de seculiere geestelijkheid
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der zestiende eeuw is zeer verschillend geoordeeld. Ook in dit opzicht kan de clerus
niet over één kam geschoren worden; veel minder dan thans vormde de geestelijke
stand een gesloten geheel van gelijk-ontwikkelden. Een eigenlijke opleiding tot het
priesterschap heeft tot aan het concilie van Trente ontbroken. Er waren vaak beroemde
theologische faculteiten aan de universiteiten en onder de zielzorgers van de latere
middeleeuwen kwam bij uitzondering weleens een daaraan gevormd theoloog van
professie voor, maar de overgrote meerderheid kon niet gezegd worden theologisch
gevormd te zijn. Ongetwijfeld was het peil van de ontwikkeling der geestelijken in
het algemeen laag. Dit is ook begrijpelijk: een groot deel van de lagere clerus behoorde
in de zestiende eeuw tot het maatschappelijk proletariaat. Een kleine groep,
gerecruteerd uit de gezeten burgers of zelfs uit de lagere adel, leefde van de inkomsten
van gecumuleerde beneficies en de plaatsvervangers, arme klerken, werkten voor
hongerlonen, waarvan zij, gelijk wij gezien hebben, vaak ook vrouw en kinderen
hadden te onderhouden. Van deze soort priesters moest het platteland het voor het
overgrote deel hebben.
Zonder ook maar in de verte van de toenmalige clerus de ontwikkeling te
verwachten, die van de tegenwoordige geëist mag worden, moeten wij toch uitgaan
van de onderstelling, dat het voor het godsdienstig leven van de massa, voor het
aanzien van de kerk en de priesters zelf nodig is hen te recruteren uit de geestelijke
upper-ten van het volk. Moderne statistieken wijzen uit, dat ten hoogste 5% van de
bevolking in staat is tot het volgen van academisch onderwijs. De aan de clerus te
stellen eisen blijven daar naar het gevoelen van dezelfde autoriteiten maar weinig
onder; men neemt aan, dat heden ten dage de priesters gerecruteerd worden uit een
topgroep van meer begaafden, die 7½% van de bevolking vormt63.. Als wij nu
bedenken, dat uit deze intellectuele bovenlaag ook gerecruteerd moesten worden de
juristen in de stedelijke, gewestelijke en centrale colleges, de hoge ambtenaren en
militairen, de steeds in getal toenemende leken-praeceptoren van de grote scholen
en alwat verder leiding te geven had, dan is het duidelijk, dat er geen sprake van is
ons de recrutering van de priesters uit de zestiende eeuw te denken als beperkt tot
de intellectuele upper-ten.
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Evenmin als er bij de toelating tot de wijding sprake kan geweest zijn van strenge
selectie ten aanzien van het zedelijk leven, kunnen er hoge eisen gesteld zijn aan de
ontwikkeling. Het voorgeschreven wijdingsexamen, dat door een commissie onder
voorzitterschap van de domscholaster werd afgenomen, kan niet veel om het lijf
gehad hebben. Vermoedelijk liep het over zeer eenvoudige vragen uit de katechismus
en over liturgie en rubrieken64.. Natuurlijk behoorde de priester in beginsel Latijn te
kennen, maar uit sommige visitatie-verslagen blijkt het bestaan van pastoors, die er
geen letter van verstonden. Zulke priesters hadden vermoedelijk geen andere opleiding
ontvangen dan die, welke de meeste misdienaars te beurt valt: louter practische
africhting op de techniek. Iets hoger stonden waarschijnlijk degenen, die in een der
convicten van de broeders van het gemene leven waren gevormd, want ofschoon
men de betekenis van deze inrichtingen veelal vergroot en te onjuister plaatse gezocht
heeft, kan toch van het besloten leven en de devote geest in deze huizen niets dan
goeds ten aanzien van de opvoeding verwacht worden.
Maar van alle wijdelingen. kan maar een minderheid dit voorrecht te beurt gevallen
zijn. De opleiding van de meerderheid was van het toeval afhankelijk. De aanstaande
priesters bezochten de parochiale school en leerden daar niet meer dan de elementaire
kundigheden. Sommigen volstonden daarmee blijkbaar; hun verdere opleiding bestond
eenvoudig daarin, dat zij een pastoor als koster, schoolmeester en factotum ter zijde
stonden en aldus het ‘vak’ leerden, totdat zij de leeftijd voor de wijdingen bereikt
hadden. Heelwat hoger stonden al zij, die een van de grote en vermaarde
kapittelscholen, vooral die van Deventer of van Zwolle, doorlopen hadden. Bovenaan
stonden de academisch-gevormden, zij, die een universiteit bezocht hadden. De
betrokkenen hadden daar echter maar bij hoge uitzondering theologie gestudeerd;
meestal hadden zij het niet verder gebracht dan tot het doorlopen van wat wij in
moderne termen het philosophicum zouden noemen, de gemeenschappelijke
onderbouw voor alle faculteiten. Deze voorbereidingscursus kon men bekronen door
het behalen van de graad van magister artium; daarmee beschouwde de meerderheid
de studie als afgelopen65.. De graad van magister artium werd voor verscheiden
beneficiën geëist, o.a. voor vele kanoni-
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katen. Het is duidelijk, dat zij, die zich tot het aanvaarden van deze beneficiën
opmaakten, de vereiste graad zochten te verwerven. Op grond van betrouwbare
berekeningen valt te gissen, dat ongeveer 25% van de clerus in het oude bisdom
Utrecht de graad van magister artium bezat66.. Wat wil dit nu zeggen? Er waren, naar
wij becijferden, omstreeks 1500 ruim 5000 seculiere priesters in het bisdom Utrecht:
de academisch-gevormden waren dus een 1250 in getal. Gezien het getal van tegen
de duizend kanunniken, kunnen wij aannemen, dat meer dan de helft van deze magistri
prebenden verwierf en de rest de topgroep van de dienstdoende clerus heeft gevormd:
de (meestal niet-residerende) bekleders van de deftige pastoraten en vooral de zeer
vele vicarissen van patricische familie, wier enige bezigheid werd de meestal door
hun familie geschapen en vergeven vicarie te bedienen. Hieruit volgt wel, dat van
de werkelijk functionnerende pastoors maar een uiterst klein gedeelte een academische
vorming had ontvangen67.; dat kleine contingent zal wel meest in de steden
terechtgekomen zijn. Daarop wijzen ook de namen: de stadspastoors van de zestiende
eeuw dragen soms bekende patriciërsnamen en zijn dan ook nauw verwant met de
regentenkring, maar de dorpspastoors heten meestal Joannes Gerardi (Jan
Gerritszoon), Apollonius Petri (Pleun Pieterszoon), Nicolaus Christophori (Klaas
Stoffels) en zijn kennelijk van eenvoudige komaf.

3. Kloosters
De plaats, die de kloosters in de zestiende-eeuwse kerk innamen, was zo belangrijk,
dat een karakteristiek van het reguliere leven tot op zekere hoogte het beeld van de
kerk zelf vormt. Dit is door schrijvers van allerlei richting begrepen en bij de
behandeling van het probleem van het ‘bederf der kerk in hoofd en leden’ worden
de regulieren dan ook nooit vergeten. Eer maken sommige auteurs zoveel werk van
hen, dat men geneigd is te vragen, of de kerk een collectie kloosters is en niet meer.
Bij deze schrijvers is de karakteristiek dan meestal zeer ongunstig. In de kloosters
heerste volgens hen het diepste verval. Vooral de bedelorden worden vaak zeer zwart
getekend, ook door katholieke schrijvers van de zestiende eeuw. Menig rapport van
leiders der katholieke reformatie tekent
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de mendicanten eveneens zeer ongunstig, o.a. de Insinuatio, het eerste missieverslag
van Sasbout Vosmeer. De ‘vagebonderende monniken’, waarmee dan meestal
Minderbroeders bedoeld schijnen, heetten een kanker van de Europese maatschappij
der zestiende eeuw.
Het vagantendom, de massa's zwervers, landlopers en bedelaars, hebben wij reeds
genoemd als een ziekteverschijnsel van de laat-middeleeuwse maatschappij. Niet
altijd schijnt de grens tussen deze landloperswereld en de bedelbroeders scherp te
onderscheiden geweest te zijn en stellig werden beide kringen door hun in tijden van
maatschappelijke nood benauwend wordende aanwas in tal van landen gelijkelijk
als een plaag gevoeld en behandeld. Ook krijgt men vaak de indruk, dat menig
landloper zich ten bate van de nering in een zelfaangemeten Minderbroederspij stak,
wat straks de identificatie van de ware kloosterlingen zeer bemoeilijkt moet hebben.
Vooral in Italië moet het van deze vagebonderende dubieuze monniken gewemeld
hebben en speciaal in de Kerkelijke Staat werd hun aanwas zulk een plaag voor de
bevolking van het land, dat de pausen Paulus III (1534-1549) en Julius III (1550-1555)
er omstreeks het midden van de zestiende eeuw maatregelen tegen namen en o.a. het
verblijf buiten het klooster aan zeer beperkende bepalingen onderwierpen. Daar deze
maatregelen tegenover de talrijke verlopen broeders en pseudomonniken niet veel
uitrichtten, vaardigde Paulus IV (1555-1559) 3 Augustus 1558 een decreet uit, dat
nog dezelfde maand tot een klopjacht op de zwervende monniken in de Kerkelijke
Staat leidde. Tegen de 200 werden gearresteerd; een deel van hen werd naar de
galeien gezonden68.. Dit kan ten minste tot bewijs strekken, dat het teveel aan kloosters
en regulieren een monnikenplaag had doen ontstaan, die tot de ziekteverschijnselen
van de zestiende eeuw behoorde. Tot excessen als die in Italië voorkwamen, is het
in de Nederlanden niet gekomen, maar er zijn blijken te over van de gesignaleerde
overvoerdheid der maatschappij met regulieren van allerlei slag.
Toch is er geen redelijke twijfel mogelijk, of de toestanden in de kloosters waren
in de zestiende eeuw beter dan te voren. Vooral de vijftiende eeuw had een verjonging
van het kloosterlijke leven in vrijwel alle orden te zien gegeven: stuk voor stuk waren
de
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orden hervormd door de herinvoering van de oorspronkelijke regels in alle
gestrengheid, dus onder afstand van de in de loop der tijden door de paus toegestane
verzachtingen en van de op grond van een traditie als gewettigd beschouwde
afwijkingen. Deze beweging, bekend als het streven naar observantie, treedt op in
alle orden, uitgezonderd die van de Kartuizers, die nooit van hun strenge regel waren
afgeweken en dus geen hervorming nodig hadden. De observantiebeweging was
krachtig bevorderd door de Bourgondische vorsten, vooral door Karel de Stoute en
Philips de Schone, wat er reeds op wijst, dat ook deze hervorming niet alleen
religieuze kanten had69.. Dit volgt ook uit de dwang, die plaatselijke civiele overheden
in sommige steden tot invoering van de observantie uitoefenden. Deze zou namelijk
met het herstel van de oorspronkelijke regeltucht beperkingen opleggen aan de
mogelijkheid tot vergroting van het bezit der communiteit. Zo had de
observantiebeweging ook sociale betekenis, althans voor de steden. De strijd tegen
de kloosters als bezitters van veel grond binnen de wallen en als concurrenten van
de stedelijke industrieën maakt deze sympathie van de autoriteiten zeer begrijpelijk.
Daarbij sluit zich dan de in de overheid natuurlijke neiging aan tot het steunen van
de partij van de strengere tucht. Juist de meningsverschillen over de wenselijkheid
van de invoering der observantie hadden in veel kloosters verdeeldheid en onrust
doen ontstaan, die soms tot interventie van de civiele autoriteiten hadden geleid. In
zulke gevallen is het partij-kiezen van de burgerlijke overheid ten gunste van de
strenge opvattingen te eer verklaarbaar.
Deze onenigheid en de heftigheid, waarmee zij uitgestreden werd, de vrij algemene
belangstelling, waarmee leken om allerlei redenen de strijd volgden, de in de hitte
van de kamp verklaarbare, maar niet altijd waarheidsgetrouwe critiek, door de partij
van de observantie geoefend op de heersende toestanden en op het gedrag van de
meer conservatieve bestrijders van de observantie, hebben in de historische litteratuur
aanleiding gegeven tot een zeer zwarte schildering van de degeneratie in de
kloosterlijke samenleving van de vijftiende eeuw. Daarbij is veelal, gelijk bij de
extremistische critiek op de seculiere clerus, te veel bewezen en een graad van
demoralisatie als feit aangenomen, die de ongerijmdheid nadert en af en toe de grens
daarvan overschrijdt. Twee
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omstandigheden vallen in de gangbare critiek van de latere schrijvers op: hun tekort
aan aandacht voor het feit, dat de stuitendste détails steeds weer afkomstig blijken
van de advocaten der observantie en dus allerminst onwraakbare getuigenissen zijn,
daar ieder advocaat van disciplinaire hervormingsmaatregelen de corruptie breed zal
uitmeten, en vervolgens, dat algemene strekking en toon van de beoordeling het
stempel dragen van de kring der moderne devoten en niet zelden de rechtstreekse
invloed verraden van Geert Groote, omtrent wie terecht is opgemerkt, dat ‘zijn kracht
in de straffe critiek lag’ en niet ‘in het rustig afgewogen woord’70..
Een eerbiedwaardige traditie van de vaderlandse historiografie heeft aan veel, wat
uit de kring van Deventer kwam, meer relief gegeven, dan het door zijn intrinsieke
waarde verdient, en men is er veelal blind voor gebleven, dat in dit milieu de
legenden-vorming rondom de oorsprong en de door de stichters ontmoete
tegenwerking tot een cultus geworden was. De betrouwbaarheid van de afzonderlijke
mededelingen noch het totaalbeeld van de zwarte achtergrond van bederf, waartegen
Meester Geert geprojecteerd wordt, staan als axioma's vast71.. Ook ten opzichte van
de kloosterorden dienen wij bij de geschiedschrijving de meer ambtelijke bronnen
uit het eigen midden als de voornaamste te beschouwen. Wie daarnaar te werk gaat,
zal stellig in de vijftiende eeuw veel onstichtelijks en onverkwikkelijks vinden, ook
nog na het doorvoeren van de observantie, vooral daar, waar deze opgelegd was,
maar zich voor overdrijving hoeden. Vooral zal hij in het oog houden, dat het intern
verzet tegen het invoeren van de observantie nog geen bewijs is van zedelijk verval:
de leden van de communiteit waren ingetreden onder vigueur van een verzachte regel
en een milde practijk en wensten die te behouden. Het staat niet per se vast, dat zij
dit wilden om ongestraft alle tucht met voeten te kunnen treden. Natuurlijk geeft het
verzet en vooral de wijze, waarop het zich uitte, geen hoog idee van kloosterlijke
gesteltenis en streven naar volmaaktheid, maar daarmee is men nog niet aan de
corruptie toe.
Toch hebben wel reguliere priesters en in het algemeen mannelijke en vrouwelijke
kloosterlingen direct of indirect ook het opkomende protestantisme in de hand
gewerkt. Meer nog dan de
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seculieren werden de regulieren in de zestiende eeuw stenen des aanstoots, voorwerpen
van ergernis, straks van haat en geweldpleging door het volk van stad en land. De
eerste aanleidingen daartoe waren ongetwijfeld van sociaal-economische aard. Ten
nauwste betrokken in de maatschappelijke omwenteling aan het eind van de
middeleeuwen waren de kloosters van de oude agrarische orden. Gebaseerd op de
feodale structuur van de maatschappij, werden zij anachronismen in de
omwentelingstijd. Hun massaal grondbezit en het naar moderne inzichten weinig
economische beheer daarvan behoorden tot de ernstigste euvels van de zestiende
eeuw. Voor allen, die niet blind waren voor de tekenen aan de wand, werd het
duidelijk, dat de buiten alle verhoudingen gegroeide bezitspositie van de grote abdijen
niet onaangetast kon blijven. De tijden waren lang voorbij, waarin de zwarte, grauwe
en witte monniken, Benedictijnen, Cisterciënsers en Praemonstratensers, woestenijen
ontgonnen, moerassen drooggelegd, slikken en schorren ingepolderd en aldus een
groot deel van onze zeeprovinciën geschapen hadden. De tijden waren voorbij, waarin
het goede leven onder de kromstaf van de abten met welgevallen werd gadegeslagen.
Thans zag het landvolk, door belastingen uitgemergeld, door rondzwervende
ongedisciplineerde horden gekweld en vaak gebrandschat, met gevoelens van afgunst
en haat op naar de van de meeste lasten vrijgestelde, door gewapende conversen
tegen geweld van soldaten en landlopers beschermde kloosternederzettingen, sterke
burchten van welvaart, staten in de staat, oasen van overvloed in een door honger
geteisterd land. Hun staan de goedkope arbeidskrachten van de conversen ter
beschikking; het teveel van hun productie brengen zij bovendien op de markt, waar
zij door hun prijs de koers drukken en de arme landbouwers moordende concurrentie
aandoen. Niet overal is het contrast zo scherp geweest als te Gent, waar in 1540 het
inkomen van de Sint-Baafsabdij 20.000 Carolusguldens per jaar bedroeg en het aantal
monniken, dat dit te verteren had, 3072., maar schril stak omstreeks het midden van
de zestiende eeuw ook elders de overdaad, waarin de grote abdijen leefden, af tegen
de nood van het landvolk en van een steeds groter wordend deel van een snel
verarmende adel.
De kloosters van de bedelorden en de andere stedelijke conventen
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waren in de loop van de vijftiende en de zestiende eeuw al evenzeer in de achting
van het volk gedaald. De voornaamste oorzaak daarvan ligt in de kloosternijverheid,
die de gilden steeds meer als een vorm van oneerlijke concurrentie gingen
beschouwen, zodra zij zich tot de burgerij uitstrekte, en die spoedig ook, als zij zich
beperkte tot de communiteit, geen genade meer in de ogen van de stedelijke
handwerkers vond. Goedkope krachten en vrijstelling van allerlei accijnzen en andere
rechten gaven de kloosterindustrie zulk een voorsprong, dat zij zich gestadig kon
uitbreiden. Bovendien werden alle vrijstellingen van stedelijke of andere lasten, die
de kloosters genoten, als oorzaken van verhoogde druk op de lekenburgerij, in tijden
van steeds stijgende belastingen nieuwe redenen tot misnoegen en afgunst. Tegen
de kloosternijverheid kwamen tal van stedelijke regeringen in de loop van de zestiende
eeuw met klem van argumenten bij de centrale regering op, o.a. Amsterdam, Delft,
Middelburg, Schiedam.
Bij de belasting-enquête van 1514 klaagde de Amsterdamse magistraat over de
nadelen, die de burgerij ondervond, doordat de kloosters maar bier brouwden en
brood bakten zonder accijns te betalen. Verder betreurde hij het, dat de kloosterlingen
door hun neringen en ambachten, vooral door het weven, de stedelijke industrie grote
schade deden; de stedelijke handel leed door het ‘ter markt varen’ en de ‘komanschip’
van de kloosterlingen. In sommige steden zaten de nonnen wel als koopvrouwen op
de markt73.. Andere steden maakten keuren, die aan het euvel paal en perk stelden.
In de Brielse keurboeken (1445-1455) wordt de burgers verboden in de kloosters te
laten weven; die van Utrecht stelden in 1452 prijzen van sommige producten vast,
waardoor de kloosters het leveren tegen een prijs beneden die van de stedelijke
nijverheid onmogelijk werd gemaakt. Te Zutfen stelde de magistraat in 1458 het
aantal weefgetouwen vast, die in elk convent gebruikt mochten worden; Deventer
deed hetzelfde in 1463; Rotterdam had al enige decennia vroeger overeenkomstige
bepalingen gemaakt en daarbij tevens tot op zekere hoogte de werktijd voor de
kloosters gerantsoeneerd74.. In Friesland was sedert 1504, in Groningen sedert 1520
bij gewestelijk plakkaat de kloosters verboden nering of ambacht uit te oefenen
behalve ter voorziening in eigen behoeften75..
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Natuurlijk was ook de centrale regering niet blind voor de nadelen van kloosternering
en kloosternijverheid voor de steden. Vooral de Bourgondisch-Oostenrijkse vorsten
stonden zeer gereserveerd tegenover de toeneming van het aantal kloosters en van
het kloosterbezit. De zogenaamde ophoping van goederen in de dode hand - aan het
eind van de middeleeuwen zonder twijfel een ernstig euvel, dat de natuurlijke
ontwikkeling van de maatschappij meer en meer belemmerde - was een gevaar, dat
zij voortdurend in het oog hielden. In 1443 verbood Philips van Bourgondië aan
leden van orden het kopen, erven of ten geschenke aanvaarden van vaste goederen.
In 1453 werd alle neringdrijven, dus de verkoop van hun producten, aan kloosterlingen
verboden. Deze algemene verbodsbepalingen werden echter veelvuldig overtreden,
zodat Karel V naar aanleiding van de door verscheiden steden bij de Informacie van
1514 geuite klachten met geheel nieuwe bepalingen moest komen. In 1515 werd het
oprichten van kloosters in de Nederlanden zonder toestemming verboden: bij het
intreden in een klooster mocht geen onroerend goed meegebracht worden. In 1524
kwam het verbod onroerende goederen te aanvaarden bij legaat en schenking of
krachtens koop76..
Door deze maatregelen treedt het probleem van de kloosters te midden van de
stedelijke burgerij in de vicieuze cirkelgang. De eens ten aanzien van de kloosters
zo vrijgevige burgerij, thans geërgerd door de privilegiën, die de conventualen in
staat stellen tot een moordende concurrentie, sluit de beurs voor de terminerende
broeders en zusters. De door deze houding van gilden en stedelijke regering steeds
meer verarmende conventen, welker nijverheid geknot wordt en in verval raakt en
in welker midden armoede en gedwongen ledigheid demoraliserend werken, zien
zich door de nood gedwongen een beroep te doen op de steun van de regenten. Zo
worden de kloosters van troetelkinderen der steden, met graagte genood en met
privilegiën overladen, tot doodetende lastposten. Weinig van harte steunen de steden
de in de knel geraakte mendicanten hier en daar met bedeling in naturalia, maar het
blijkt de rechte weg naar de secularisatie te worden. Ook hier schuilt een van de
oorzaken van het interne anti-clericalisme, dat tot een soort van ‘protestantisme
patricien’ wordt, ook weer een hervormingsgezindheid zonder religieuze motieven,
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die echter in tal van steden de weg zou helpen banen voor de beweging, die het
katholicisme naar het leven stond. Waar de steen des aanstoots vroeg genoeg uit de
weg geruimd kon worden, d.i. de kloosters teruggebracht werden tot geringer getal,
en waar een herziening van hun positie hun nieuwe levensvatbaarheid schonk, bleek
de lust tot reformatie bij vele regenten te zijn geweken of aanmerkelijk bekoeld.
De Benedictijnen77. hadden in het begin van de achtste eeuw hun eerste nederzetting
binnen het huidige koninkrijk gesticht, n.l. te Susteren bij Sittard. In 714 schonk
Pippijn II een goed te Susteren aan Sint Willibrord, waarop binnen enkele jaren een
dubbelklooster ontstond. Dit werd in de negende eeuw een vrouwenklooster en in
de loop der tijden een stift voor adellijke dames. In de zestiende eeuw telde het slechts
een tiental stiftsdames, die van rijke prebenden leefden; het stift was geheel
verwereldlijkt78.. De voornaamste andere Benedictijnenstichtingen waren in de
zestiende eeuw: het dubbelklooster Bethanië te Foswerd of Ferwerd in Friesland
(oorspronkelijk op Ameland gesticht), de beroemde mannenabdij van Sint Adelbert
te Egmond, de Sint-Paulusabdij voor mannen te Utrecht, het dubbelklooster Sint
Marie te Dikninge in Drente, het vrouwenklooster te Oudwijk bij Utrecht, de
mannenabdij Nieuw-Bethlehem te Oostbroek, het dubbelklooster Sint Odulphus te
Hemelum (oorspronkelijk Stavoren), de proostdij van Sint Pieter te Meersen, de
adellijke vrouwenabdijen te Rijnsburg79. en te Hoog-Elten80., het adellijke vrouwenstift
van Sint Remigius te Weerselo (Overijsel), het mannenklooster Feldwert bij Delfzijl,
de kelnarij Putten op de Veluwe, het nonnenklooster Siloë te Selwerd (Groningen)81.,
het vrouwenklooster Marienberg of Zwartewater bij Staphorst.
Omstreeks het midden van de veertiende eeuw was in de meeste van deze kloosters
de tucht verslapt; in sommige heersten ernstige wantoestanden. Algemeen werd de
clausuur veronachtzaamd en ook werd de gelofte van armoede zeer laks
geinterpreteerd, zodat de meeste conventualen vrij over soms belangrijke eigen
bezittingen beschikten. Ook werden de zogenaamde conversen, d.z. oorspronkelijk
de kloosterhorigen, die de meeste practische werkzaamheden in en buiten het klooster,
met name ook het landbouw-
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bedrijf en de aanverwante bezigheden als ontginning en vervening verrichtten, in de
loop van de dertiende en de veertiende eeuw voor het interne werk soms vervangen
door personeel, dat geen deel uitmaakte van de communiteit en een vaak bedenkelijke
schakel tussen de buitenwereld en de conventualen vormde. Vooral in adellijke
vrouwenabdijen kwam het zover, dat de nonnen zich door eigen dienstboden lieten
bedienen. Dit leidde hier en daar tot de volkomen verwereldlijking van de kloosters.
Het weiden dan adellijke vrouwenstiften, die geheel ter beschikking stonden van de
landadel. Dochters uit adellijke geslachten verwierven er meestal reeds als kinderen
prebenden, zonder ooit de practijk van het kloosterleven te aanvaarden. De
samenwoning in de stiften had slechts door de met de kerkelijke getijden verbonden
dagorde en de religieuze oefeningen, die daaruit voortvloeiden, een kloosterlijk
karakter, maar belette niet een vaak zeer werelds leven.
Verbetering bracht voor de meeste Noordnederlandse stichtingen de reformatie,
die omstreeks 1446 uitging van het klooster Bursfeld aan de Wezer en in haar eerste
uitingen stimulerende invloed had ontvangen van de Windesheimse. De pioniers van
de Benedictijner reformatie onderhielden o.a. nauwe betrekkingen met Johan Busch,
de grote hervormer van de Augustijnen. Haar grootste kracht ontleende zij echter
aan de goedkeuring van haar streven door het concilie van Bazel (1446) en de daarop
gevolgde nauwe samenwerking met de heilige stoel, vooral dank zij de krachtige
leiding, die de kardinaal-legaat Nicolaas van Cusa (Cusanus) in de jaren 1450-1454
aan de uitbreiding van de Unie van Bursfeld, de congregatie der hervormde kloosters,
gegeven had. Door zijn gezag werden vele kloosters, waarin de regel nauwelijks
meer nageleefd werd, in weinige jaren teruggebracht tot de observantie in de
oorspronkelijke gestrengheid82..
Nicolaas van Cusa ondernam in 1453 ook de eerste systematische poging om de
Nederlandse Benedictijnenkloosters te hervormen. Hij kwam daartoe naar Nederland
en zocht contact met Philips van Bourgondië, maar mocht van de gewestelijke en
plaatselijke overheden niet de gewenste steun ontvangen. Deze autoriteiten waren
geenszins tegen de Bursfelder reformatie gekant, maar in beginsel ongeneigd
beschikkingen van de centrale regering te aan-
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vaarden, te minder als deze vreemde kerkvorsten tot de visitatie toeliet. Al bezocht
de kardinaal dan ook de voornaamste Benedictijnenhuizen, o.a. Egmond en
Rijnsburg83., waar de toetreding tot de Unie van Bursfeld en de invoering van de
observantie een schijnbaar vlot verloop had, na het vertrek van de legaat deden de
conventualen de genomen maatregelen weer te niet. Toch hebben de meeste
Benedictijnenkloosters wat later de reformatie aangenomen; vele sloten zich in 1469
bij de Unie van Bursfeld aan. Niet zonder grote moeite en slechts door de zittende
abt, Jordanus van Driel, af te zetten, gelukte het eerst in 1490 de abdij van Egmond
te doen toetreden. Na 1490 is dan ook de abdij spoedig in geestelijke bloei
toegenomen. Zij bood in de eerste helft van de zestiende eeuw geen zo
weerzinwekkende aanblik als sommigen hardnekkig hebben aangenomen.
Onregelmatigheden kwamen er weliswaar nog vele voor en tal van nieuwe
maatregelen bewijzen, dat de oude geest herhaaldelijk het hoofd opstak, maar
algemene corruptie is niet aannemelijk.
Van algemeen diep verval in de Benedictijnenkloosters valt zelfs in de vijftiende
eeuw slechts dan te spreken, als men de berichten van de kant van de advocaten der
observantie als onwraakbaar historisch materiaal beschouwt, een fout, die ten aanzien
van visitatie-verslagen en zulke documenten vooral door de uitgevers zelf pleegt te
worden begaan84.. Uit zulke stukken zou men alles kunnen bewijzen, zelfs de dwaaste
Maria-Monk-voorstellingen. Maar de critische lezer wordt juist het meest
gewaarschuwd om tegenover het materiaal op zijn hoede te zijn, doordat de slotsom
tot het ongerijmde zou leiden, namelijk tot het geloof aan een gehele
kloostergemeenschap als de Egmondse, die jaar op jaar geleefd zou hebben in een
houding van godslasterlijke dubbelhartigheid: uiterlijk vertoon van godsvrucht als
dekmantel van schandelijke zedeloosheid. Nog minder reden is er om de toestand in
de zestiende eeuw slecht te noemen. Al is de overdaad, die dan nog in sommige
vrouwenabdijen of stiften van de Benedictijnenregel heerste, in deze tijd van
verregaande verpaupering van het landvolk stuitend te noemen, dan is daarmee nog
geen degeneratie bewezen.
De Cisterciënsers telden in de zestiende eeuw in het huidige
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koninkrijk vele grote stichtingen, machtige, in versterkte complexen van gebouwen
genestelde abdijen, die bijna alle nog over een of meer uithoven of grangiae
beschikten. De oudste was Klaarkamp in Friesland, een in 1165 gesticht
mannenklooster (met Schiermonnikoog als uithof). In Friesland lagen verder de
mannenkloosters Bloemkamp bij Bolsward en Gerkesklooster of Jeruzalem in
Achtkarspelen, benevens de vrouwenkloosters Sion bij Niawier, Galilea bij Burum,
Nijeklooster bij Scharnegoutum, Nazareth bij Ferwerd en Marienbosch bij Lunjeberd,
in Groningen de mannenkloosters te Aduard (de rijkste abdij van het gewest en een
der belangrijkste in de Nederlanden)85. en Termunten, alsmede de vrouwenabdijen
Yesse te Essen (Z.O. van Groningen), St. Anna of Klein-Aduard en Midwolda. Drente
bezat alleen de vrouwenabdij Marienkamp te Assen. In Overijsel lagen het beroemde
mannenklooster van Sibculo en de vrouwenabdij ter Hunnepe bij Deventer. Gelderland
kende geen Cisterciënsers, maar Utrecht had drie vrouwenabdijen: Sint Servaas en
Mariendaal te Utrecht en Marienberg te IJselstein. Mannenkloosters lagen vervolgens
te Monnikendam (Galilea), Heemstede (Hemelpoort), Warmond (Marienhaven),
Brandwijk (Sint-Maarten-ten-Donk) en Wateringen (Bethlehem), vrouwenkloosters
te Loosduinen en te Leeuwenhorst. Zeeuwse kloosters van deze orde waren: Marienhof
te Zierikzee voor mannen en Bethlehem te Elkerzee en Lievevrouwenkamer bij
Domburg voor vrouwen; bij Axel lag nog Maria's vreugd voor vrouwen. In
Noord-Brabant lagen de mannenkloosters Marienkroon te Heesbeen en Mariendonk
bij Elshout, benevens het vrouwenklooster Binderen bij Helmond. Ten slotte was er
nog de Lievevrouwenmunster te Roermond, een adellijk vrouwenstift van
Cisterciënser oorsprong86..
De Praemonstratensers of Norbertijnen, in de wandeling meestal Witheren genoemd,
stichtten hun eerste huizen in de Noordelijke Nederlanden te Deventer omstreeks
1123 (bij de nog bestaande Bergkerk) en te Middelburg in 1128, toen het aldaar
bestaande kanunnikencollege de regel van de Norbertijnen aannam. Ook deze
kloosters waren vooral in Groningen en Friesland talrijk. Groningen bezat in de
zestiende eeuw een groot mannenklooster van deze orde te Wittewierum (Bloemhof)
en vrouwen-
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kloosters te Cusemer, Heiligerlee, Schildwolde, de Marne (Oldenklooster) en
Romerswerf (Nijenklooster of Rozenkamp). In Friesland lagen mannenkloosters te
Dokkum, Lidlum bij Sexbierum, Pinjum, Appelsga en bij Hallum (Mariengaarde),
alle met proostdijen (filialen), en vrouwenkloosters in of nabij Oudkerk (Bethlehem),
Monnikebajum (Sint-Michielsberg), Augustinusga (Buweklooster), Kollumeroog
(Veenklooster), Weerd bij Morra, Miedum bij Tjum, alle met verscheiden uithoven.
Een mannenabdij was verder die van Sint Nicolaas bij Deventer. Een van de
invloedrijkste was Marienweerd bij Beesd in de Betuwe. De bekende abdij van Berne
in Noord-Brabant, thans voortlevend te Heeswijk, is een dochter van Marienweerd;
Monnikenweerd bij Appeltern was een proostdij van Berne. Vrouwenkloosters
bevonden zich te Zennewijnen in de Betuwe, nabij Neer (Keizersbos) en nabij
Valkenburg (St. Gerlach). In Noord-Brabant lag vervolgens nog het vrouwenklooster
Sint-Catharinadal bij Roosendaal, in Zeeland Soetendale bij Serooskerke op
Walcheren, eveneens voor vrouwen. Holland bezat in Koningsveld bij Pijnacker87.
een vrouwen- en in de Sint-Antonius-boomgaard te Haarlem een mannenklooster.
Ten slotte bezat Utrecht nog twee vrouwenkloosters te Maarsbergen en te Utrecht
(Wittevrouwen)88..
Vooral de grote mannenkloosters van de Cisterciënsers en de Praemonstratensers
hebben sinds het midden van de veertiende eeuw veel onverkwikkelijks te zien
gegeven. In de zestiende eeuw was speciaal van de grote Friese en Groningse abdijen
het topzwaar wordende landbouwbedrijf een factor, die de haat van het landvolk
opwekte, vooral daar het grondbezit van de kloosters in geen enkel gewest zulke
schromelijke afmetingen had aangenomen. Men heeft becijferd, dat de Friese grond
voor een derde en de Groningse voor een vierde deel aan de abdijen behoorde89..
Deze grote landbouwbedrijven, kolchoz-organisaties van voor ons bijna ongelooflijke
uitgebreidheid, hadden nog maar zeer weinig van kloosters. In beide gewesten, waar
het begrip ‘centrale regering’ lange tijd onbekend was, waren de abten van de
Cisterciënsers en Praemonstratensers ‘monarchen in een klein vorstendom’90.. Hun
verspreide en uitgestrekte gronden gaven zij nooit in pacht, maar door het systeem
van grangiae of uithoven, be-
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woond door hun conversen, waren zij in staat alles met eigen krachten te bewerken
en te besturen. Dientengevolge betekende de aanwas van hun bezit niet slechts
toeneming van de goederen in de dode hand, maar ook een bedreiging van het
maatschappelijk leven, doordat de vrije landbouwende stand meer en meer
uitgeschakeld dreigde te worden. Vandaar de haat, waarmee zowel de landadel als
het volk te lande de machtige kloosters gadesloegen. Door hun groot aantal conversen
waren de kloosters veelal machtiger dan de adel, waarmee zij gestadig overhoop
lagen. De veten tussen de adel en de kloosters, ook tussen de abdijen van de
verschillende orden onderling, leidden herhaaldelijk tot formele oorlogen. De abdijen
waren halve vestingen, die door legers van eigen conversen verdedigd werden, zo
vaak edelen of conversen van andere orden ze belegerden.
De Cisterciënsers hadden in de vijftiende eeuw, evenals de meeste andere orden,
ernstig gestreefd naar reformatie. In Nederland ging de stoot daartoe uit van het
klooster te Sibculo, oorspronkelijk een fraterhuis van de broederschap van het gemene
leven, later overgegaan tot de Cisterciënserregel en omstreeks 1412 de kern van een
congregatie geworden, waartoe in de loop van de vijftiende eeuw, behalve Sibculo
zelf, toetraden de mannenkloosters van Bloemkamp (Bolsward), Monnikendam,
Hemelpoort bij Haarlem, Warmond, Wateringen, Zierikzee, Mariendonk bij Heusden
en IJselstein, benevens de vrouwenkloosters ter Hunnepe bij Deventer en Yesse bij
Groningen91.. De bij de congregatie van Sibculo aangesloten kloosters besloten de
abtelijke waardigheid af te schaffen, wat een trek van nederigheid is, maar misschien
ook deels voortvloeit uit de ervaring met door de wereldlijke overheid opgedrongen
adellijke abten. Het is een tragisch verschijnsel, dat de abten van de vijftiende en de
zestiende eeuw, ook wanneer zij uit de kloostergemeenschap voortkwamen, vaak
ergernis gaven door hun levenswijze en dat hun beheer soms meer strekte tot het
behartigen van eigen belangen dan tot bevordering van de welvaart der abdij. Dit
kan er toe bijgedragen hebben, dat kloosters, wie het ernst was met de observantie,
besloten zich voortaan door de prior te laten besturen, opdat geen abt - gelijk tot
dusver niet zelden voorkwam - de invoering van de observantie zou kunnen
tegenhouden of saboteren. Een andere maatregel, die een kijk
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geeft op de heersende wantoestanden, is het besluit het aantal conversen te
verminderen. Op allerlei wijzen was dit conversendom in de loop der tijden een voor
de tucht zeer schadelijke uitwas geworden. Elke abdij trachtte veel conversen te
krijgen, om de arbeid zo goed mogelijk te doen verrichten en tevens om de monniken
door hen te doen dienen.
Aan die conversen werden zo goed als geen religieuze en morele eisen gesteld, al
kwamen zij toch ook tot de communiteit te behoren. Het is niet te verwonderen, dat
op den duur de conversen uit de heffe van het volk voortkwamen, dat zij zich
geenszins hielden aan het hun voorgeschreven celibaat en vooral op de grangiae een
ongebonden leven leidden. De inperking van het aantal conversen zou gelegenheid
tot een strenge selectie geven, zou vervolgens de monniken dwingen om, in de geest
van de regel, zelf een groot deel van het nederige handwerk te verrichten en ten slotte
zou zij het accent van het kloosterleven op den duur verleggen van de stoffelijke
belangen naar de geestelijke. Van grote economische bedrijven zouden de huizen
teruggebracht worden tot hun oorspronkelijke bestemming: instituten van zelfheiliging
te zijn. Minder dan de Cisterciënsers en de meeste andere orden schijnt het de
Norbertijnen gelukt te zijn tot een strengere observantie te komen, al is ons van Berne
bekend, dat vijftiende-eeuwse abten met ernst de reformatie nastreefden92..
Daarentegen was Mariënweerd ook in de zestiende eeuw aan stoffelijk en geestelijk
verval ten prooi93., terwijl in de Groningse en Friese abdijen de desorganisatie en de
demoralisatie hand over hand toenamen. Dit geldt blijkens tal van feiten ook voor
de Cisterciënserabdijen in dezelfde gewesten. Mocht men de rapporten, die omtrent
de toestanden in de Friese kloosters, speciaal in die van de Cisterciënsers en de
Praemonstratensers, omstreeks 1550-1560 uitgebracht zijn, letterlijk geloven, dan
zou de degeneratie van deze kloosters nauwelijks te beschrijven zijn. Ongetwijfeld
heeft het benauwende grootgrondbezit, zo groot, dat de abdijen er zelf geen raad
meer mee wisten, de latere protestantisering in de hand gewerkt. Wat in andere
gewesten vooral een ‘protestantisme seigneurial’ of misschien ook een ‘protestantisme
patricien’ was, was in Friesland en Groningen veel meer onder het volk verbreid.
Het zat ook dieper: een gevoel van haat tegen de machtige en vaak on-
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waardige kloosterlingen bezielde de massa van het landvolk, ook al had dit maar
voor een gering deel enige religieuze sympathie voor het protestantisme.
Met dat al is het nodig de zoeven bedoelde rapporten op hun betrouwbaarheid te
toetsen. Het zijn die van de bekende inquisiteurs Sonnius, Lethmate en Lindanus.
Daarnaast zijn ook enige getuigenissen van malcontente leden der
kloostergemeenschappen vaak gebezigd, zonder dat men zich in het algemeen heeft
afgevraagd, of een rechtbank zulke getuigenissen zou aanvaarden. Het heet dan wel,
dat de klagende en zware beschuldigingen lancerende kloosterlingen juist de
goedgezinden waren, maar deze karakteristiek schijnt zich op het getuigenis zelf te
baseren, alsof vertoon van vrome geschoktheid door andermans misdrijven een bewijs
zou zijn van persoonlijke ongereptheid. Zo berichtte een priestermonnik uit de
Benedictijnenabdij van Ferwerd 27 Augustus 1551 aan het Hof van Friesland, dat
het klooster in bedenkelijke staat verkeerde94.. De abt, Gerardus die Witte, erkende
geen enkel kerkelijk gezag boven zich, weigerde hardnekkig alle visitatie, zowel van
de wereldlijke autoriteiten als van de eigen ordesoversten. Zijn voorganger, abt
Godefridus, had hetzelfde standpunt ingenomen; dientengevolge was er in geen 25
jaar visitatie gehouden. Daarom verzocht de schrijver het Hof van Friesland ten
spoedigste een grondig onderzoek naar de toestanden in het klooster in te stellen.
Hij voegde er enige nadere bijzonderheden over abt Gerardus die Witte aan toe, die
zeker niet stichtelijk zijn. Zowel Gerardus als Godefridus droegen schuld aan het
zedelijk verval van het klooster door hun ‘kwaden exemplaren voorgank’. De huidige
abt werd beticht van geldelijk wanbeheer, plichtsverzuim en cynische losbandigheid,
vooral in zijn verhouding tot een van de zusters uit het aan de abdij annexe
jofferenconvent. Vele monniken en knechts brachten aan dit convent bezoeken; nog
onlangs waren grote schandalen aan den dag getreden. De aldus in verzachte vorm
weergegeven klachten verdienen echter geen volstrekt vertrouwen: het klooster was
ten prooi aan felle twisten en het is niet aannemelijk, dat de schrijver geheel objectief
was.
Ingelicht over de wantoestanden, gaf de landvoogdes Maria van Hongarije 17
September 1553 aan de Utrechtse kanunniken Herman van Lethmate en Franciscus
Sonnius opdracht tot een
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inquisitie-reis door Friesland95.. Het eensgezind verzet van het Hof van Friesland en
de abten van de voornaamste kloosters gaf tot vele besprekingen en tot aanmerkelijke
vertraging van de reis aanleiding, zodat de benoemden eerst in April 1554 naar
Friesland konden vertrekken. De reis duurde van April tot October 1554. Het verslag
van Sonnius en de reeks reformatievoorstellen van Lethmate werden door de
landvoogdes ter annotatie toegezonden aan het Hof van Friesland. Dit college,
duidelijk geërgerd door wat het nog altijd een onduldbare inmenging in de
gewestelijke zaken noemde, verrijkte de stukken met een uitvoerige reeks
kanttekeningen, die zowel door hun toon als door hun inhoud bevestigen, hoe heel
dit door de centrale regering opgezette onderzoek de Friese autoriteiten een doorn
in het oog was. Het Hof heeft op alle klachten slechts één antwoord, voor alle kwalen
maar één geneesmiddel: kerk en kloosters moeten veel meer dan tot dusver onder de
contrôle van het Hof komen en de macht van dit lichaam over de kerk moet aanzienlijk
vergroot worden. Vooral de kerkelijke rechtspraak is het Hof een ergernis. Overigens
zijn noch de rapporten van de inquisiteurs, noch de kanttekeningen van het Hof van
Friesland van opzienbarend karakter. Ten opzichte van de Friese kloosters wekken
zij althans niet de indruk van bepaald vergevorderde corruptie, al spreekt het Hof
over brassen en drinken en over weelde in de kloosters, over achteruitgang van het
aantal conventualen en over verboden verhoudingen onder monniken en moniales.
Veel zwarter is de tekening, die enige jaren later gegeven werd door Willem
Lindanus. Deze bezocht Friesland in de periode 1557-1560 enige malen als door de
bisschop van Utrecht aangesteld geestelijk commissaris. De benoeming door de
bisschop en de titel van geestelijk commissaris kunnen licht een wat scheve indruk
van de aard van zijn ambt geven. Het was de koning, van wie de benoeming was
uitgegaan, en het was ook een meer politieke dan geestelijke taak, die Lindanus te
vervullen kreeg. Vermoedelijk was het alleen om de Friese gevoeligheid op het punt
van de gewestelijke autonomie te ontzien, dat de koning de bisschop de benoeming
liet doen. Veel verder kwam hij er zeker niet mee, want nu ontstond onder de clerus
oppositie, wijl de bisschop het recht tot zulk een aanstelling heette te missen. Het
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conflict eindigde met Lindanus' aftreden en de benoeming van een Fries tot zijn
opvolger96.. Omstreeks dezelfde tijd, dat Lindanus in Friesland op visitatie ging, stelde
Sonnius zijn indrukken over de Groningse abdijen op schrift. De rapporten van deze
promotors der Trentse hervorming zijn vernietigend. Het is echter plicht de
tendentieuze aard van hun zwarte getuigenissen in het oog te houden. De rapporten
moesten steun geven aan het voorstel van de koning, de nieuwe bisdommen, die hij
voornemens was op te richten, voor het grootste deel te doen onderhouden door de
grote abdijen. Zowel in Friesland als in Groningen moesten deze gedwongen worden
òf tot het afstaan van jaarlijkse cijnzen òf tot het aanvaarden van de nieuw te
benoemen bisschop als commendeabt. Het was te verwachten, dat de kloosters zich
met alle kracht tegen de uitvoering van zulke voornemens zouden verzetten en bij
de heilige stoel zouden aanhouden om weigering van medewerking tot dat doel. Ook
was het te vrezen, dat men te Rome voor het denkbeeld van incorporatie of dat van
vergaande cijnsplichtigheid van de kloosters niet te vinden zou zijn, van oordeel, dat
de koning de onvermijdelijke kosten van een door hem begeerde nieuwe kerkelijke
indeling, waarbij hij zeer ingrijpende bevoegdheden voor zich opeiste, zelf behoorde
te dragen en niet moest afwentelen op instellingen, die bij de verandering niet het
minste belang hadden.
Zo was dan volgens Lindanus de toestand in de meeste Friese kloosters
huiveringwekkend: de conventualen waren volkomen onwetend in godsdienstzaken
en kenden nauwelijks de Heilige Schrift. Deze onwetende monniken, zo heet het
verder, zijn vaak priester, bedienen soms de aan het klooster behorende kerken en
moeten daar godsdienstonderwijs geven. De meeste kloosterlingen leven zedeloos;
dit beschouwen zij zelf als een soort van privilegie. Mannen hebben gemakkelijk
toegang tot vrouwenkloosters en andersom; in de conventen wordt onmatig gegeten
en gedronken. De abten zijn vaak lange tijd absent en ook hun onderhorigen trekken
er herhaaldelijk onder allerlei voorwendsels op uit. De rijke inkomsten worden alleen
voor wereldse doeleinden aangewend. Vooral de Praemonstratensers leven zeer
losbandig. Hun abten zijn vaak concubinarii; die van Lidlum verkoopt kloostergoed
en verduistert de opbrengst. Ook bij de Cisterciën-
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sers is veel verkeerds; op de uithoven leiden de conversen al te dikwijls een
schandelijk leven; soms wonen zij met vrouw en kinderen in het klooster. De reguliere
kanunniken van Bergum zijn dronkaards, luiaards en vechtersbazen. In 1557, toen
onder het volk gebrek heerste ten gevolge van de duurte der levensmiddelen, waren
deze kanunniken te lui om hun graan te dorsen; zij gaven het, zoals het van het land
kwam, aan het vee te eten. Het valt ons op, hoe de rapporteur steeds hamert op
hetzelfde aambeeld: het topzwaar geworden grootgrondbezit van de kloosters; hen
daarvan te bevrijden moet een loffelijke daad zijn.
Het rapport van Lindanus werd door Sonnius meegenomen naar Rome, waar het
gevoegd werd bij de stukken, die ter toelichting dienden op het koninklijke voorstel
tot stichting van een aantal nieuwe bisdommen. Het moest de kardinalen, die met de
bestudering van de stukken belast waren, overtuigen van de treurige toestand en
aldus in de gemoedsgesteltenis brengen, waarin zij geneigd waren om hun adhesie
te betuigen aan het voorstel de rijkste abdijen ten bate van de nieuwe creaties uit te
buiten. Het heeft dit doel bereikt. De commissie van kardinalen rapporteerde prompt,
dat ‘de goederen van de kloosters zonder enig bezwaar voor het onderhoud van de
nieuwe bisdommen besteed kunnen worden, omdat zij, zoals zij nu gebruikt worden,
niet de zaak van Christus dienen, maar louter tot voldoening van wereldse begeerten
strekken’97..
Het komt mij voor, dat de door Lindanus genoemde feiten wel alle juist zullen
zijn, maar dat hij generaliserenderwijs met excessen werkt. Dit moet een
zestiende-eeuws visitator trouwens gemakkelijk genoeg gevallen zijn: er kwamen
blijkens onwraakbare berichten ergerlijke feiten voor en speciaal onder de abten
ontmoeten wij zeer corrupte typen. Van Arnoldus Lanth, van 1561 tot 1576 abt van
Aduard, vernemen wij, dat hij kinderen had bij drie vrouwen; onder de hem
onderhorige monniken kwamen er voor, die voor diefstal en ontucht gevangen gezet
waren. De abt A. Kenninck, die Lanth na een kort tussenbestuur van de Groningse
bisschop Johan Knijff opvolgde, wordt ‘een sterke wijndrinker’ genoemd. Toch
waren er ook in Friesland en Groningen conventen, waar de tucht tot aan de ondergang
toe voorbeeldig bleef. Ook zijn deze en andere visitaties en straks de hier en daar
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door de nieuwe bisschoppen genomen maatregelen ter verbetering van de tucht niet
geheel zonder vrucht gebleven. Bovendien hadden de uitbarstingen van de volkswoede
in en na 1566 zekere bezinning ten gevolge en ten slotte liepen in diezelfde jaren
vele onwaardigen en laffen uit de conventen weg, wat een zuivering van de
communiteit betekende. Zo komt het, dat omstreeks 1580, toen het calvinisme in de
meeste gewesten de politieke overwinning behaalde, de toestanden in de conventen
aanmerkelijk beter waren dan een jaar of twintig daarvóór. Ook was aan het euvel
van het al te grote grondbezit inmiddels door partiële secularisatie en door diefstallen
paal en perk gesteld, zodat men kan zeggen, dat aan de vooravond van de
protestantisering noch de godsdienstig-morele noch de sociaal-economische
toestanden in en om deze agrarische kloosters beschamend of ongerijmd waren. De
generatie van kloosterlingen, die door de protestantisering getroffen werd, stond
stellig boven die van een kwarteeuw te voren; het waren in hoofdzaak fouten van
een verleden tijd, waarvan de kloosters toen de slachtoffers werden.
‘Cartusia numquam reformata, quia numquam deformata’, aldus het aan paus
Innocentius XI toegeschreven gezegde: nooit hervormd, want nooit misvormd. In
de zestiende eeuw waren er in ons huidig koninkrijk negen kartuizen, in volgorde
van ouderdom: Geertruidenberg, Arnhem, Roermond, Utrecht, Amsterdam, Zierikzee,
Vught, Delft en Kampen. Verschillende van deze huizen waren beroemd door de
grote mannen, die zij voortbrachten. Vooral Munnikhuizen bij Arnhem heeft op het
godsdienstig leven in de Nederlanden grote invloed geoefend. In het laatste kwart
van de veertiende eeuw was Hendrik Eger van Calcar er prior, de vriend en leidsman
van Geert Groote. Deze heeft ongeveer drie jaar (1376-1379) in Munnikhuizen
gewoond en de Kartuizer spiritualiteit is op zijn levenswerk, de moderne devotie,
zeer duidelijk van invloed geweest. Ofschoon van enkele individuele afdwalingen
wel blijken zijn, moet toch in het algemeen de these van het onbedorven voortbestaan
der Kartuizers beaamd worden98.. De oorzaak ligt zeker ten dele in de strenge selectie
en de hoge eisen, die aan het uithoudingsvermogen en de zelfverloochening van de
monniken gesteld worden, anderdeels ook
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in de hechte structuur en het wijze systeem van de orde, die in haar generaal-kapittel,
dat elk jaar bijeenkomt, en de van zijnentwege gehouden scherpe visitaties het orgaan
geschapen heeft, dat aan kiemen van verwording geen tijd tot ontwikkeling laat. Zo
werd de strenge observantie in deze orde nooit verbroken en was er ook nooit
aanleiding tot een hervorming, als vrijwel alle andere orden in de vijftiende eeuw
moesten ondergaan, en die, zoals wij zagen, in hun midden vaak tot wrijving en
daardoor tot inmenging van wereldlijke overheden leidde99..
Van sommige carmels, vooral de Friese, schijnt hetzelfde te gelden als van de
kartuizen. De Carmelieten hadden kloosters te Haarlem, Schoonhoven, Woudsend,
IJlst, Vlissingen, Ouddorp en Utrecht, termijnhuizen te Amsterdam, Monnikendam,
Delft, Den Haag, Dordrecht, Zierikzee, Den Bosch, Bergen-op-Zoom, Breda,
Roermond, Venlo, Nijmegen, Doesburg, Zutfen, Deventer, Amersfoort, Zwolle en
Oldenzaal. De Carmelitessen hadden conventen te Haarlem en te Rotterdam. De orde
van de Carmel was een bedelorde en deelde in de zestiende eeuw het lot van
Minderbroeders en Predikbroeders; ook hun positie werd door de algemene malaise
voortdurend ongunstiger, wat soms tot inwendige degeneratie leidde100..
De in de Nederlanden ontstane orde van de Kruisbroeders of, zoals zij thans vooral
genoemd worden, Kruisheren, werd omstreeks 1210 gesticht door Theodoor de Celles
en heeft tot vandaag toe haar centrum in de Nederlanden gehad. In de zestiende eeuw
waren er Kruisbroederskloosters in Asperen, Emmerik, Cuyck, Venlo, Roermond,
Goes, Schiedam, Hoorn, Sneek, Ter Apel, Franeker, 's-Hertogenbosch, Woudrichem
en Kuilenburg. Deze orde met haar enigszins eigenaardig karakter van reguliere
koorheren, die zich in de veertiende eeuw enigermate aan de bedelorden assimileerden
en dan ook tussen de staat van ‘broeders’ en ‘heren’ schenen te weifelen, heeft na
tamelijk diep verval in vrij nauwe betrekking tot de Windesheimers een
observantiebeweging in haar midden beleefd, die haar omstreeks het begin van de
zestiende eeuw te midden van andere orden een waardige plaats deed innemen101..
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De geestelijke ridderorde van Sint Jan Baptist of van de Johannieters bezat in de
zestiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden een aantal commanderijen van zeer
ongelijke welstand en ook van zeer uiteenlopend godsdienstig en zedelijk peil. De
oudste was die van Nijmegen, de daaropvolgende die van Utrecht. Verder waren er
nog commanderijen te Buren, Harmelen, 's-Heerenlo, Ingen (nabij Lienden),
Kerkwerve (nabij Domburg), Middelburg, Montfoort, Sneek, Waarder, Wemeldinge,
Haarlem, Arnhem, Oosterwierum, Warfum, Wijtwerd (Groningen) en Ter Brake
(Alphen in N.-B.). In beginsel woonde in elke commanderij een commandeur met
twaalf ridders, maar in de meeste Nederlandse huizen werd dit aantal althans in later
tijd niet bereikt; soms woonden er alleen de commandeur en enige priesters. De
priesters-leden bedienden de kloosterkerk en ook de tot sommige commanderijen
behorende parochies; zo bediende de Haarlemse commanderij de kerken van
Heemskerk, Hazerswoude, Zoeterwoude en Beverwijk, die van Sneek de kerken van
IJsbrechtum, Folsgara, Hommerts, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Boornzwaag, Sneek
en Bolsward. De commanderijen van Arnhem, Sneek, Haarlem en Ter Brake
verkeerden nog in de zestiende eeuw in goede stoffelijke staat; in het algemeen echter
strekte dit niet tot verhoging van tucht en godsdienstzin. Van kloostertucht is trouwens
in de zestiende eeuw weinig meer te bespeuren bij deze orde. De huizen te Montfoort,
Waarder en Buren hadden weinig te betekenen en werden in de zestiende eeuw meest
alleen door een commandeur-priester, soms met enige knechts, bewoond. De
commanderijen van Oosterwierum, Warfum, Wijtwerd en Kerkwerve waren in
hoofdzaak nonnenkloosters, door een sterk uiteenlopend getal zusters benevens een
of meer priesters bewoond; de zusters schijnen de regel van de Augustijner tertiarissen
te hebben gevolgd. De nonnen van Wijtwerd stonden nog in de zestiende eeuw goed
aangeschreven wegens hun kuis en godsdienstig leven en hun grote mildheid; die
van Warfum, 80 in getal, werden als zeer ontwikkeld geprezen. De zeer rijke
commanderij van Arnhem moet een minder goede faam genoten hebben; sedert het
eind van de vijftiende eeuw leed zij door wanbeheer; de commandeur uit de kritieke
tijd van de protestantisering leidde een zedeloos leven102..
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De ongeveer op dezelfde leest geschoeide Duitse orde bezat o.a. commanderijen in
Utrecht, Dieren, Schelluinen, Maasland, Valkenburg, Leiden, Renen, Ootmarsum,
Schoonhoven, Maarn, Doesburg, Nes en Schoten (Friesl.). De meeste schijnen rijk
gedoteerd te zijn; van eigenlijk kloosterleven was in sommige huizen in de zestiende
eeuw weinig te bespeuren. Ook zij bedienden de hun toebehorende kerken gewoonlijk
zelf; sommige commanderijen waren hoofdzakelijk nonnenkloosters geworden103..
Merkwaardige instituten waren de kloosters van de Brigittijnen en Brigittinessen, de
door Sint Brigitta van Zweden gestichte orde van de Verlosser, in 1369 door de paus
goedgekeurd. De huizen waren dubbelkloosters, bewoond door 60 zusters, 13
priesters, 4 diakens en 8 lekebroeders. In deze getallen schuilt symboliek: de 13
priesters representeren de apostelen met Sint Paulus: de vier diakens stellen de vier
kerkleraars Ambrosius, Augustinus, Gregorius de Grote en Hieronymus voor en
vertegenwoordigen met de 60 zusters en de 8 lekebroeders de 72 leerlingen van
Christus. De verblijven van de mannelijke en de vrouwelijke leden waren streng
gescheiden; in de kerk waren zij voor elkaar onzichtbaar. De constituties en gebruiken
van de orde maken over het geheel de indruk van zekere gekunsteldheid, daarnaast
van sterk ontwikkelde zin voor liturgie. De orde heeft iets aristocratisch in haar
gestrengheid, maar betracht matiging in de oefeningen van versterving. De strenge
constitutiën, de geringe sociale bemoeiingen en het klein getal van deze kloosters
schijnen hen lange tijd voor degeneratie te hebben behoed. Het oudste klooster in
het huidige koninkrijk was het in 1434 gestichte Couwater bij Rosmalen. Later
volgden nog Gouda (in 1551 opgeheven), Kampen, Soest, Utrecht en Brielle (in de
16de eeuw naar Zuidland verplaatst). Alleen dat van Couwater overleefde de
hervorming. Het verkeerde in het begin van de zeventiende eeuw in ernstig verval.
Het zette zich achtereenvolgens te Hoboken bij Antwerpen en te Uden in het land
van Ravenstein voort; daar leeft het verder volgens nieuwe constituties104..
Een weinig verbreide orde was die van de Wilhelmieten; zij telde in Noord-Nederland
slechts twee huizen, n.l. het omstreeks 1205 buiten 's-Hertogenbosch door Winand
van Basel gestichte
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Porta Coeli (naar de stichter werden de kloosterlingen dikwijls Bazelaars genoemd),
dat in 1542 binnen de stad was overgebracht, in 1629 verlaten moest worden en na
korte voortzetting te Turnhout uitstierf, benevens het klooster der heilige Maagd te
Huijbergen, dat in 1278 gesticht werd. Veel hebben deze kloosters blijkbaar niet
betekend; ook zijn er voor de zestiende eeuw gegevens, die op bedenkelijk verval
wijzen105.. Toch doorstond het klooster te Huijbergen als het enige van de gehele orde
alle stormen van oorlog en protestantisering; het rekte zijn steeds meer tot kwijnen
verwordend leven tot 1847, toen er nog maar één Wilhelmiet over was, die in een
Zuidnederlands Cisterciënserklooster opgenomen werd, waarna het gebouw aan het
vicariaat van Breda overging106..
Wijdvertakt was het naar Sint Augustinus vernoemde kloosterwezen. In de eerste
plaats komen de Augustijner Eremieten, een bedelorde, die huizen had te Maastricht,
Dordrecht, Middelburg, Haarlem, Enkhuizen, benevens termijnhuizen te Delft en
's-Gravenhage. Zij zullen het lot van de andere mendicantenkloosters gedeeld hebben:
verarming door de zestiende-eeuwse maatschappelijke crisis en de afnemende
milddadigheid van de burgerij. Een andere vorm van Augustijns kloosterleven
vertegenwoordigden de Servitinnen, ook wel Cellezusters of Zwartzusters van Sint
Augustinus genoemd, omdat zij door hun zwart habijt zich onderscheidden van de
Augustijner koorvrouwen, die in het wit gingen. Servitinnenhuizen bestonden o.a.
te Reimerswaal, Goes, Middelburg, Zierikzee, Brielle, Dordrecht, Leiden, Amsterdam,
Amersfoort, Oudewater, Kampen, Breda en Roermond.
Van bij uitstek grote betekenis voor de religieuze ontwikkeling in de Nederlanden
waren de vele huizen van reguliere kanunniken en van reguliere kanonikessen of
koorvrouwen. Zij volgden allen de in de elfde eeuw vastgestelde regel van Sint
Augustinus. De Augustijner koorvrouwen waren in de vijftiende en de zestiende
eeuw zeer talrijk, vooral ook, doordat het vaak voorkwam, dat huizen van vrouwelijke
tertiarissen van Sint Franciscus, begijnhoven en zusterhuizen van de broederschap
van het gemene leven de regels van de Augustijner koorvrouwen overnamen. Het
getal nam zo toe, dat zij omstreeks het midden van de zes-
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tiende eeuw zeker een 50-tal huizen binnen de grenzen van het tegenwoordige
koninkrijk hadden, in grotere steden vaak meer dan één, in Amsterdam b.v. zes. De
reguliere kanunniken waren minder talrijk; hun voornaamste huizen waren die van
Rolduc, Rosmalen, Nijmegen, Ezinge (Gr.), Anjum, Albergen (Ov.), Windesheim,
Zwolle, Doetinchem, Arnhem, Oosterbeek, Zaltbommel, Amersfoort, Utrecht (2),
Naarden, Amsterdam, Westerblokker, Heilo, Leiden, Leiderdorp, Zoetermeer,
Rijswijk, Arnemuiden en Reimerswaal.
Van de Augustijner koorheren en koorvrouwen is de grote Windesheimse
vernieuwingsbeweging uitgegaan, die niet slechts voor de tot de Windesheimse
congregatie behorende conventen zelf, maar voor tal van andere orden van de grootste
betekenis is geweest. De stichting van het klooster Windesheim en dus ook die van
de congregatie is een vervolg op het werk van Geert Groote. Deze had reeds in
September 1374 het grootste deel van zijn huis te Deventer aan enige godvruchtige
vrouwen afgestaan, het als Meester-Geertshuis bekend gebleven moederhuis van de
zusters van het gemene leven. Aanvankelijk als een soort van hofjesleven bedoeld,
groeide uit de samenwoning van deze vrouwen de naar kloosterlijk model gevormde,
zij het in essentiële punten, o.a. door het ontbreken van geloften, van het kloosterleven
onderscheiden samenleving, die het begin van de congregatie der zusterhuizen van
het gemene leven was. Eer dezeinstelling zich geconstitueerd had, was de
broederschap voor mannen al gesticht. Waarschijnlijk in 1380 ontstond in het huis
van Florens Radewijns te Deventer het eerste fraterhuis. Nog tijdens Geert Groote's
leven, dat in Augustus 1384 zou eindigen, ontstond een tweede te Zwolle. Reeds
toen wekte de stichting van de broederschap misnoegen in de kringen van vele
kloosterlingen, waaraan speciaal de Predikbroeders uiting gaven. Na de dood van de
geestelijke vader kwam van de kant van de bedelorden vooral het krachtigste verzet.
Het voornaamste argument, dat tegen de stichtingen van Geert Groote werd
ingebracht, was een verwijzing naar de kerkrechtelijke bepalingen aangaande het
stichten van nieuwe religieuze genootschappen, welke door de broeders en zusters
geschonden zouden zijn. De polemiek daarover is geëindigd met een nederlaag voor
de bestrijders. Het kwam vast te staan, dat de broeders en zusters,
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al kwam hun levenswijze in vele opzichten met die van kloosterlingen overeen, geen
kloosterorde vormden, geen habijt droegen en geen voor het leven bindende geloften
aflegden.
Van de expansie en de invloed der fraterhuizen heeft men zich, in dezen door de
traditie uit het midden der fraters ten dele misleid, vrij algemeen een te grootse
voorstelling gevormd. In de tijd van haar grootste bloei bracht de broederschap het
niet verder dan tot dertien fraterhuizen binnen de grenzen van ons huidig koninkrijk,
waarbij dan nog dat van Emmerik als in het bisdom Utrecht gelegen te voegen valt.
Ook waren de fraterhuizen niet zeer bevolkt: een communiteit, die twintig leden
telde, werd groot genoemd. In totaal zullen er dus in het begin van de zestiende eeuw
in de Noordelijke Nederlanden ten hoogste een 200-tal broeders van het gemene
leven, ook wel ‘collatiebroeders’ of ‘Hieronymusbroeders’ of ‘Jeromieten’ genoemd,
gewerkt hebben. Dat van dit bescheiden aantal de invloed op de toenmalige
samenleving is uitgegaan, die hun vaak is toegeschreven, is niet waarschijnlijk en
valt moeilijk te rijmen met het zeer teruggetrokken leven en de weinig naar buiten
tredende werkzaamheid van de fraters. Ook de strenge eisen, die bij het aannemen
van nieuwe leden werden gesteld, hielden de aanwas van de broederschap tegen.
Deze bestond voor het grootste deel uit priesters en jongelieden, die zich tot de
priesterwijding voorbereidden. Dit doet wel zien, dat de lang gangbaar gebleven
voorstelling van een diepe en algemene invloed, door de broeders van het gemene
leven op de beoefening van de wetenschap en de ontwikkeling van het onderwijs
geoefend, de mythe dicht nabij komt. Hun huizen waren in het algemeen geen
onderwijsinstituten, wel merendeels convicten voor de aan de stadsschool onderwezen
jeugd van elders.
De enige scholen van betekenis, door fraters gedreven, waren die van Utrecht en
Groningen, maar lang niet alle docenten van deze scholen waren fraters; zelfs de
rectoren waren het niet altijd.
Veel verder reikte de expansie van de zusterhuizen, vooral door de invloed van
Jan Brinckerinck (1359-1417), die ook de stichter was van het uit de congregatie
voortkomende klooster te Diepenveen, dat tot de Windesheimse congregatie toetrad.
Op de zusterhuizen oefenden de fraters steeds sterke invloed uit: een van de fraters
was meestal hun geestelijke leider en biechtvader. Vele107.
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zusterhuizen gingen op den duur tot het kloosterleven over, hetzij tot dat van de
Windesheimers, hetzij tot dat van de tertiarissen van Sint Franciscus. Ondanks deze
gestadige afbrokkeling telde de congregatie der zusters van het gemene leven in de
zestiende eeuw nog meer dan zestig huizen in het tegenwoordige koninkrijk, vaak
verscheidene in één stad, o.a. te Deventer (5), Zwolle (6), 's-Hertogenbosch (3),
Bommel (2), Rossum, Wamel, Tiel (2), Zutfen (4), Lochem (2), Doetinchem,
Doesburg (2), Brielle, Gorinchem, Groningen, Roermond, Maastricht, Harderwijk
(2), Elburg, Amersfoort (3), Nijkerk, Utrecht (3), Kampen (2), Vollenhove, Hasselt,
Oldenzaal, Leeuwarden, Weesp, Naarden, Beverwijk, Amsterdam (2), Opheusden,
Enkhuizen, Tessel, Kuilenburg, Arnhem en Sonsbeek.
De zusterhuizen zowel als de fraterhuizen volhardden ook in de zestiende eeuw
in hun arbeidzaam leven en genoten algemene achting. De meeste huizen verkeerden
door de gunstige stemming van het beste deel der burgerij ten opzichte van deze
stichtingen in goede stoffelijke staat, vooral als we hen vergelijken met de meeste
mendicantenkloosters. Tekenen van verval zijn er weinig, zeker niet vóór de periode
van de algemene ontreddering aanbrak. Van een enkel huis vernemen wij, dat de
interne toestand er in de kritieke jaren vlak vóór de protestantisering niet op verbeterd
was, wat trouwens geenszins verwonderlijk mag heten. Het is veeleer een gevolg
van de ontreddering, door beeldenstorm en calvinistenterreur teweeggebracht, dan
een van de oorzaken er van108.. Nauw sluit zich de zegenrijke Windesheimse beweging
bij de fraterhuizen en zusterhuizen van Geert Groote aan. De stichting van het klooster
te Windesheim wordt misschien het raakst getypeerd door ze als de bouw van een
soort vluchtheuvel te karakteriseren: Geert Groote schijnt in zijn gerechtvaardigde
vrees, dat zijn opposanten er te eniger tijd in zouden slagen de kerkelijke overheid
te brengen tot een verbod van zijn stichtingen, zijn fraters zelf nog geraden te hebben
een klooster te stichten en daarin een deel van de communiteit te doen overgaan.
Zijn opvolger, Florens Radewijns, bracht de stichting van het klooster te Windesheim
in 1387 tot stand. Deze stichting werd op de voet gevolgd door die van kloosters bij
Arnhem en te Hoorn; alle drie deze kloosters volgden de regels van de Augustijner
koorheren. In

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

68
1394 of 1395 sloten deze drie kloosters en het oudere Eemstein bij Dordrecht, waar
de eerste bewoners van Windesheim hun opleiding tot de practijk van de regels
hadden ontvangen, zich aan tot een congregatie onder een centraal gezag, dat streng
toezicht op alle huizen zou houden, jaarlijkse visitaties zou doen geschieden en
bindende voorschriften voor alle aangeslotenen zou geven. Op deze wijze werd een
orgaan geschapen, dat de strenge naleving van de regel zou waarborgen en de door
Geert Groote in de kloosters van zijn tijd met zo grote onstuimigheid gelaakte
verslapping in de discipline zou voorkomen. In heel de inrichting van het centrale
gezag, het generale kapittel, valt de aansluiting bij de Kartuizer gewoonten te zien,
wat in de stichtingen van Geert Groote over het geheel het geval is. Hetzelfde altijd
waakzame centrale gezag met zijn uitgebreide bevoegdheid, dat in de Kartuizerorde
alle degeneratie voorkwam, heeft de Windesheimse congregatie in staat gesteld de
grote propagandiste van de observantie te worden en daardoor niet alleen de
Augustijner kloosters, maar ook die van andere orden uit een in de veertiende eeuw
min of meer vergevorderd verval op te heffen.
De congregatie nam snel in ledental toe: steeds meer kloosters sloten zich bij haar
aan, ook vrouwenkloosters; van de laatste was het klooster te Diepenveen bij Deventer,
door Jan Brinckerinck uit een deel van de bevolking van het Meester-Geertshuis te
Deventer gesticht, het eerste. In 1430 waren reeds 45 kloosters bij Windesheim
aangesloten. Zo kon de congregatie een belangrijke, officiële rol te spelen krijgen in
de vijftiende-eeuwse hervormingsbeweging. In 1435 droeg het concilie van Bazel
aan het bij Windesheim aangesloten klooster te Frenswegen op, de kloosters van de
Augustijner koorheren in Brunswijk en in de bisdommen Werden, Halberstadt en
Hildesheim te hervormen. Overal werden Windesheimers tot priors van hervormde
kloosters aangesteld. Kardinaal Nicolaas van Cusa was met het door de congregatie
tot stand gebrachte hervormingswerk zeer ingenomen en onderhield vooral met de
Windesheimse koorheer Johan Busch levendige betrekkingen. In opdracht van Cusa
hervormde Busch de Augustijner kloosters in Thüringen, Saksen en andere delen
van het Duitse rijk. Vooral door de relaties met Nicolaas van Cusa werkte de
Augustijnse observantiebeweging ook stimulerend op overeen-
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komstige strevingen bij Benedictijnen, Cisterciënsers, Johannieters en bij de
bedelorden. In de berichten, dienaangaande door Johan Busch verspreid, is het
subjectieve element echter door de latere auteurs te zeer uit het oog verloren: noch
de zeer zwarte schildering van de in al die kloosters heersende corruptie, noch het
exposé van de door zijn tussenkomst tot stand gebrachte verbetering verdienen
onvoorwaardelijk geloofd te worden. In beide zal overdrijving schuilen. Toch is het
van Windesheim uitgegane en gedurende anderhalve eeuw met grote volharding
voortgezette werk buitengewoon heilzaam geweest109..
De congregatie telde omstreeks het begin van de zestiende eeuw ongeveer honderd
aangesloten kloosters, verspreid over de Nederlanden en over Duitsland; hiervan
lagen er 35 in het huidige koninkrijk, namelijk de mannenkloosters Windesheim,
Zwolle, Utrecht, Kijfhoek (ten noorden van Dordrecht, het vroegere Eemstein),
Arnhem, Westerblokker, Amsterdam, Leiderdorp, Rugge, Nijmegen, Haarlem, Tirns
(bij Sneek), Bommel, Reimerswaal, Amersfoort, Eindhoven, Achlum, Beverwijk,
Nunhem, Bredevoort, Anjum (bij Berlicum), Roermond, Albergen (bij Ootmarsum),
Bergum, Naarden, Leiden en Haskerdijken en de vrouwenkloosters Diepenveen,
Amsterdam, Renkum, Brunnepe (bij Kampen), Utrecht, Dordrecht, Velp en Nijmegen.
In deze kloosters, waarvan de bewoners zich in de eerste plaats het beschouwende
leven, de zelfheiliging, ten doel stelden, hebben noch de nijvere burgers van de
steden, noch in het algemeen het arme volk te lande concurrenten kunnen zien;
sociaal-economische bezwaren tegen hun bestaan of hun levenswijs waren
uitzonderingen en betroffen dan een enkel geval. Het leven in deze huizen was in
het algemeen stichtelijk en genoot de achting, die het verdiende.
De Predikbroeders of Dominicanen110., omstreeks 1232 in Noord-Nederland gekomen,
waar zij zich het eerst te Utrecht vestigden, hadden achtereenvolgens ook kloosters
gesticht te Leeuwarden, Haarlem, Maastricht, Zierikzee, Winsum, 's-Hertogenbosch,
Zutfen, Nijmegen, Groningen, 's-Gravenhage, Rotterdam en Zwolle. De
Dominicanessen hadden o.a. kloosters te 's-Hertogenbosch, Wijk-bij-Duurstede,
Westeroyen (bij Tiel), Leiden, nabij Haamstede en te Asperen. In het midden van
de
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veertiende eeuw was de tucht in de meeste huizen van deze orde zeer verslapt. Dit
was in heel Europa het geval; het was voor een belangrijk deel het gevolg van de
verzachtingen, die omstreeks deze tijd officieel en officieus in de regel aangebracht
waren in verband met de pest-epidemieën, die Europa toen teisterden en die aanleiding
gaven tot een onnatuurlijk, uit exaltatie geboren aantal kloosterroepingen. Ook de
Nederlandse kloosters ontkwamen niet aan het verval.
De herstelbeweging ging uit van het klooster te Rotterdam, dat zelf een vrucht
was van de observantie, die sedert het eind van de veertiende eeuw regenererend op
de verzwakte orde inwerkte. Het in 1449 gestichte Rotterdamse klooster oefende
vervolgens een wijd-strekkende, zeer heilzame invloed op tal van kloosters binnen
en buiten de Nederlanden. Van Rotterdam ging ook de stoot uit tot het vormen van
de Hollandse congregatie, waartoe in 1464 te Rijsel besloten werd. Deze congregatie
omvatte aanvankelijk de kloosters van Rijsel, Gent, Haarlem, Douai, Nijmegen, Den
Haag, Rotterdam, Calcar en Brussel. Op den duur sloten zich, vaak eerst na heftige
inwendige verdeeldheid, soms pas na toepassing van dwangmaatregelen door de
burgerlijke autoriteiten, de meeste Nederlandse kloosters van de orde bij de nieuwe
congregatie aan. Op verlangen van de regering scheidde de heilige stoel de buiten
de Nederlanden gelegen huizen van de Hollandse provincie af; in 1515 stichtte Leo
X de nieuwe Nederlandse provincie, waartoe alle bovengenoemde kloosters kwamen
te behoren; de observantie had, niet het minst ook dank zij de steun van de
Bourgondisch-Oostenrijkse vorsten, overal gezegevierd.
De Dominicanenkloosters vertoonden dan ook in de zestiende eeuw geenszins een
beeld van verwording; integendeel strekten de tucht en de zin voor wetenschap, die
er heersten, andere orden ten voorbeeld. Door het hoge peil van hun theologische
studiën waren de Predikbroeders, meer dan andere orden, geschikt en bekwaam om
naast godgeleerden uit de seculiere clerus op te treden als geloofsonderzoekers en
bestrijders van de opkomende ketterij. Onder de bedelorden stonden de Predikbroeders
in de eerste helft van de zestiende eeuw dan ook vooraan, wat de tucht, de beoefening
van de wetenschap en de openbare achting betreft. Niettemin was de stoffelijke
toestand van de meeste Predikbroeders-
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kloosters al even ongunstig als die van de andere stedelijke conventen. Van sommige
Dominicanenkloosters lezen wij, dat zij bij het katastrofaal teruglopen van de
termijnen zich genoodzaakt zagen, de stedelijke regering om onderstand te verzoeken,
ten einde voor honger gevrijwaard te worden111.. Dat dit in de gegeven omstandigheden
- algemene malaise, antipathie jegens de stedelijke conventen wegens hun vrijdom
van zekere lasten, hun nijverheid, hun nering en hun hinderlijk grondbezit binnen
en buiten de wallen - het begin van het einde werd, laat zich begrijpen112..
Talrijk waren de kloosters, die tot de Franciscaanse familie behoorden. Zij schijnen
wel het meest bedoeld te worden, als men het heeft over de degeneratie van de
mendicanten. Hier krijgt een gehele orde de smaad te dragen, die slechts door enkele
huizen verdiend kan zijn. De observantie had namelijk in de kloosters van de
Minderbroeders niet geleid tot een zo uniform succes als bij de Predikbroeders.
Enkele huizen waren hardnekkig blijven weigeren de observantie aan te nemen. Deze
waren het, die in de kritieke tijd de meeste ergernis gaven, en uit hun midden zijn
dan ook waarschijnlijk die ‘verlopen monniken’ gedrost, wier levenswandel en wier
practijken van vaak superstitieuze aard de gerechtvaardigde ergernis wekten van de
pioniers der latere missie. Men kan de kloosters, waaruit deze gedegenereerde
Minderbroeders voortkwamen, vrijwel aanwijzen.
Er bestonden in de zestiende eeuw 30 kloosters van de eerste orde van Sint
Franciscus; daarvan waren er 16, n.l. Alkmaar, Amersfoort, Arnhem,
Bergen-op-Zoom, Breda, Delft, Gorkum, Haarlem, Hulst, Leeuwarden, Leiden,
Lichtenberg bij Maastricht, Nijmegen, Sluis, Warnsveld en Weert in de vijftiende
eeuw als observantenkloosters gesticht. Over deze huizen worden in het algemeen
geen klachten vernomen. Een enkel geval daargelaten, vertoonden zij in de zestiende
eeuw geen verval. Van de overige veertien nam, deels onder de bezieling van Jan
Brugman, vaak ook door dwang van Karel de Stoute, in samenwerking met de
bisschop van Utrecht en de plaatselijke regenten, een viertal reeds vrij vroeg, tussen
1439 en 1478, de observantie aan, namelijk Amsterdam, Bolsward, Gouda en Kampen.
Waarschijnlijk gaven
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interne wantoestanden het eerst aanleiding tot ingrijpen; dit staat ten minste wel vast
van Gouda en Kampen. De hervormde stichtingen genoten daarentegen duurzame
achting; in de kritieke tijd traden de bewoners als krachtige verdedigers van het
geloof op. Trager was de hervorming tot stand gekomen in de huizen te Dordrecht,
Groningen, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Utrecht en Zierikzee. Eerst
tussen 1500 en 1517 namen zij gedwongen de observantie aan; Den Bosch, Maastricht
en Utrecht pas onder Karel V. Vooral de huizen te Dordrecht, Maastricht, Middelburg,
Utrecht en Zierikzee gaven in het begin van de zestiende eeuw een beeld van
vergevorderde tuchteloosheid te aanschouwen. Sommige er van waren zeer rijk en
hadden van de beleving van het armoede-ideaal niet veel overgehouden. Ook hier
bracht de observantie een radicale omkeer: de Dordtse Minderbroeders waren
omstreeks het midden van de zestiende eeuw krachtige verdedigers van het katholieke
geloof en stonden in achting bij het beste deel van de burgerij; hetzelfde wordt getuigd
van de Utrechtse.
Zo bleven er dan na 1517 slechts drie Minderbroederskloosters over, die de
observantie niet hadden aangenomen, namelijk Deventer, Harderwijk en Roermond.
Alle drie moesten door Alva gedwongen worden zich te reformeren; het gebeurde
in 1569, toen het te laat was om vrucht te kunnen dragen. In alle drie deze huizen
heersten in de kritieke tijd ernstige wantoestanden; vooral de Minderbroeders van
Harderwijk waren berucht. Natuurlijk hebben de stijgende nood in vele conventen
en de ontreddering in de jaren van beeldenstorm en geuzenterreur hun demoraliserende
invloed geoefend, maar er is geen sprake van, dat de Minderbroeders in de zestiende
eeuw een tuchteloze horde verlopen monniken zouden geweest zijn. Dat in een ver
verleden, meestal anderhalve eeuw terug, in sommige Minderbroederskloosters
ongelooflijke corruptie was voorgekomen, waardoor de burgerij vaak heftig geërgerd
was, heeft, hoe vaak ook bij de bespreking van de opkomst van het protestantisme
betrokken, in dit verband geen betekenis113..
De tweede orde van Sint Franciscus, die van de Clarissen, had kloosters te
's-Hertogenbosch, Haarlem, Delft, Vere, Brielle, Gouda, Wamel, Alkmaar,
Amsterdam, Boxtel, Schiedam, Gor-
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kum, Hoorn en Dordrecht. Omtrent de regels, die deze kloosters volgden, bestaat
weinig zekerheid. Zij liepen bij de Clarissen zeer uiteen. De gegevens omtrent de
interne toestanden zijn vaag en schaars. De vaak nageschreven algemene opmerking,
dat ‘de staat der zedelijkheid in sommige harer huizen allesbehalve gunstig was’,
verdient zeker nader bewijs; het blijkt ook niet, voor welke tijd ze geldt114..
Grote expansie verwierf de derde orde van Sint Franciscus, die in de zestiende
eeuw in ons tegenwoordig koninkrijk ongeveer 80 huizen telde, meest van vrouwen;
slechts een drietal werden door mannen bewoond115.. Zij waren in 1399 verenigd in
het kapittel van Utrecht, opgericht met het doel om door geregelde samenwerking
en jaarlijkse visitaties te waken tegen de verslapping, waaraan de tucht in vele oudere
instellingen ten gronde was gegaan. De inrichting van het kapittel heeft duidelijke
overeenkomst met die van het Windesheimse en dus ook met die van het kapittel
van de Kartuizers. Volgens Johan Busch was de toestand van de Nederlandse
tertiarissenkloosters omstreeks het midden van de vijftiende eeuw zeer gunstig; hij
vergelijkt de tertiarissen bij nijvere bijen en prijst hun godsvrucht en hun
levenswandel. Toch waren er wel klachten; het schijnt, dat vrij dikwijls zusters zonder
consent van de oversten uit de conventen wegliepen en onder verbreking van hun
geloften in de wereld bleven leven. Dit euvel moet ondanks de er tegen genomen
maatregelen in de zestiende eeuw eer toe- dan afgenomen zijn; ook zal de stoffelijke
nood, waarin vele kloosters kwamen te verkeren, er toe bijgedragen hebben. Ten
slotte mogen wij niet vergeten, dat het reeds hiervóór gesignaleerde teveel aan
kloostergeloften bij de vrouwen vooral onder de tertiarissen te vinden zal zijn. Niet
allen zullen bij hun gestadig verkeer met en in de wereld als verpleegsters van zieken,
als bezoeksters van armen en in tal van andere sociale functies de kracht gehad hebben
de geloften getrouw te blijven. Het schijnt, dat het kapittel van Utrecht in de zestiende
eeuw niet met voldoende kracht of gezag tegen de misstanden in de verschillende
huizen optrad. Daarom hief paus Pius V het kapittel in 1568 op; hij plaatste de huizen
onder het gezag van de provinciale oversten der Minderbroeders. Dezen maakten
zich terstond op tot het visiteren van de kloosters, maar ontmoetten daarbij heftige
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tegenstand. Door de hulp van de kerkelijke autoriteiten, in casu de nieuwe
bisschoppen, en vooral van de wereldlijke overheid zou dit verzet wel spoedig geheel
overwonnen geweest zijn, indien niet de secularisatie van de kloosters tussenbeide
gekomen was.
Ten slotte waren nog de Alexianen of Cellebroeders in de latere middeleeuwen zeer
talrijk; zij waren lekebroeders en telden geen priesters in de communiteit. Hun taak
was het verplegen van zieken. Vooral tijdens de geregeld terugkerende
pest-epidemieën hebben zij heldhaftig werk verricht; zij stonden dientengevolge in
de meeste steden zeer in achting, ook nog in de zestiende eeuw. Hetzelfde geldt voor
de talloze begijnhoven in de steden. Daaronder waren er natuurlijk, die niet altijd
modellen van tucht en godsvrucht bleven, maar van degeneratie is geen sprake. De
meeste huizen waren sieraden van de steden en genoten een zeer goede naam, zozeer,
dat zij in verscheiden steden aanvankelijk aan de secularisatie ontkwamen, wijl ook
niet-katholieke regenten in de opheffing van deze nuttige instituten een verlies zagen.
Het Amsterdamse begijnhof en het Bredase zijn zelfs ondanks de protestantisering
blijven voortbestaan, het eerste door de stedelijke regering, het tweede door de prinsen
van Oranje beschermd116..
Wie het bont geheel van deze duizenden mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen
overziet en bedenkt, dat al de instituten, waarin zij samenleefden, voortgesproten
waren uit een hoog idealisme, uit diepe godsdienstzin, zal inzien, hoezeer het tegen
een gezonde logica strijdt, aan te nemen, dat een meerderheid van hen, die door voor
Gods aanschijn afgelegde geloften zich verbonden hadden, om in dit bepaalde
verband, hetzij door een beschouwend leven, hetzij door de rechtstreekse beoefening
van de werken van barmhartigheid, naar zelfvolmaking te streven, uit verdorven
huichelaars zou hebben bestaan. Zeer begrijpelijk is het, dat te vroege toetreding,
onvoldoende selectie, te groot aandeel van bijoogmerken en lediggang in vele gevallen
tot afdwalingen, soms zelfs tot ernstige corruptie hebben geleid. De genade kon de
drang van de natuur niet overwinnen bij velen, die op te jeugdige leeftijd onthouding
beloofd hadden117.. Voor zulken kon in de voor hen ongeschikte en onnatuurlijke
levenswijze een oorzaak schuilen van ernstige afdwalingen. Maar tot welk een
innigheid het geeste-
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lijk leven nog in de zestiende eeuw te midden van de gisting van het opkomende
protestantisme kon stijgen, leren ons o.a. de brieven van Maria van Oisterwijk,
kloosteroverste aldaar, die door Petrus Canisius hoog vereerd werd en met verscheiden
Kartuizers in geestelijk contact stond118.. Vermoedelijk uit dezelfde kring afkomstig
is de schrijfster van de ‘Evangelische Peerle’ en ‘Van den tempel onzer zielen’; beide
werken hebben vooral de spiritualiteit van de Bérulle beïnvloed119..
Zelfs de blijken van corruptie mogen ons niet uit het oog doen verliezen, dat de
zestiende-eeuwse kloosters, bij elkaar gezien, geen beeld van verval, maar van
vooruitgang bieden. Het zijn veeleer relicten van nog niet geheel overwonnen euvels
uit de verleden tijd dan verwordingsverschijnselen, die hier en daar gegronde ergernis
geven. Eerst in de tweede helft van de zestiende eeuw, als de gehele samenleving in
een crisistoestand geraakt, te lande hongersnood heerst en in de steden vele industrieën
ten gronde gaan, als benden bedelaars en gedroste soldaten, straks ook de verarmende
landadel en de stedelijke regenten, elk op eigen wijze, de kloosters naar het leven
staan, doen zich in de communiteiten ontbindingsverschijnselen voor, die echter
geenszins als oorzaken van wassend anti-clericalisme en anti-papisme, maar als
gevolgen er van te beschouwen zijn.
Voor heel de clerus van deze crisiseeuw, seculiere en reguliere, geldt dan ook, dat
hij niet met één formule te tekenen valt. Als de hartstocht, waarmee vaak de gebreken
van deze geestelijkheid zijn uitgestald, heeft plaatsgemaakt voor nuchter, zakelijk
onderzoek, leidt een objectieve weg tot het begrip van een veelheid vol contrasten.
Onder de geestelijken van de zestiende eeuw ontdekt zakelijk onderzoek scherpe
tegenstellingen; in dit opzicht kan bijna elk visitatieverslag tot bewijs dienen. Deze
clerus is niet die van een rustige, besloten en uniforme periode, waarin de clericale
positie evenwichtig uitgebalanceerd is in het leven van kerk en staat. Zoals in heel
de toenmalige maatschappij, vindt men ook bij de geestelijkheid veel wat rijp is om
ten onder te gaan naast hoopgevende verschijnselen, die een nieuwe jeugd
aankondigen, voortwoekerende decadentie naast jeugdig idealisme, degeneratie naast
evolutie, straks laf opportunisme naast martelaarsmoed. Tot deze clerus behoorden
o.a. de Kartuizer asceet Pieter Blomme-
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veen (1466-1546)120., Martinus Duncanus (1505-1590), Willem Lindanus (1525-1585),
de heilige Petrus Canisius (1521-1597), de mystieke auteur Pelgrom Pullen
(1544-1608)121.. In deze overgangstijd zijn niet alleen de grondvesters van het
Nederlandse protestantisme, maar ook de martelaren van Gorkum, Alkmaar en
Roermond en de pioniers van de katholieke reformatie als Sasbout Vosmeer, Willem
Coopal, Gijsbertus Maas, Nicolaas Zoes geboren. Er is veel zwaks en zwarts te
tekenen, maar daarnaast staat veel, dat in zijn vaagheid en onzekerheid voor tweeërlei
verklaring vatbaar is, en ten slotte valt er ook veel positief goeds te constateren. In
geen geval is deze clerus billijk getekend door het naast-elkaar-plaatsen van de
sinisterste figuren, die opduiken in visitatie-verslagen, gerechtelijke vonnissen en
boetpredikaties, waarbij dan met termen als concubinaat en alcoholisme pleegt te
worden omgegaan, alsof zij onwrikbare betekenis voor alle tijden en omstandigheden
zouden hebben. Zo ten aanzien van één mensensoort gezondigd is door een
onhistorisch projecteren van hun ondeugden en gebreken in het milieu van onze
dagen, geldt het voor de clericale wereld van de zestiende eeuw, waarin natuurlijk
de heiligen zeldzaam waren, maar de normale fatsoenlijke lieden toch nog altijd de
overhand hadden122..

4. Volk
Wat ten slotte het enig afdoend antwoord zou kunnen geven op de in de aanhef van
dit hoofdstuk gedane vraag, hoe wij moeten oordelen over de katholieke kerk aan
de vooravond van de hervorming, is het exposé van het godsdienstig leven van de
massa, het Noordnederlandse volk van de zestiende eeuw in zijn verhouding tot
godsdienst en kerk. Maar behalve dat de kerkgeschiedenis in de opvatting van al te
velen nog louter de geschiedenis van het kerkelijk bestuur en de clerus is, zodat zij
aan de leken nauwelijks aandacht schenken, blijft het een waarheid voor alle tijden,
dat de massa geen geschiedenis heeft, daar het leven van de eenvoudigen ‘stilzwijgend
deurglipt, zonder stoot en zonder steur’. De geschiedenis van hun geloven en bidden,
hun vallen
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en opstaan gaat met henzelf ten grave; op aarde blijft van hen geen spoor. Alleen
langs indirecte weg kunnen wij behoedzaam tot enige conclusies omtrent hun
godsdienstig leven komen123..
Met de religieuze ontwikkeling van het volk kan het kwalijk gunstig gesteld zijn
geweest, daar geregeld katechetisch onderricht blijkens tal van verslagen op de meeste
plaatsen niet gegeven werd. Daaruit volgt nog niet, dat de jeugd geen
godsdienstonderricht genoot: in elke parochie bestond een school, meestal door een
of meer clerici gedreven. Ook in de kleine dorpen bestond er een nauwe, als natuurlijk
beschouwde band tussen kerk en school, soms zelfs een personele unie, als de pastoor
tevens schoolmeester was. Dit was echter uitzondering; soms hield de koster de
school, soms een kapelaan of een vicaris. Van de algemeenheid van het volksonderwijs
in de vijftiende en de zestiende eeuw heeft men tot dusver een te geringe voorstelling
gehad. Wel moet dit onderwijs vaak zeer onvolkomen geweest zijn, maar dat
omstreeks 1550 de meerderheid van de kinderen leerde lezen, staat wel vast. Er is
op dit terrein nog weinig onderzoek gedaan, maar het voorhanden materiaal geeft
van het volksonderwijs omstreeks 1570 zeker geen slechte indruk. Zeer sprekend is
een verslag, dat de Middelburgse bisschop Nicolaas de Castro in April 1569 aan
Alva uitbracht over het schoolwezen in een deel van zijn diocees. Hij komt daarin
tot de slotsom, dat er te veel scholen zijn. In Middelburg zijn, behalve de Latijnse
school, nog zes andere scholen; op twee daarvan worden Nederlands en Frans
onderwezen; op de meeste leren de kinderen lezen en schrijven, maar op een tweetal,
dat door vrouwen gehouden wordt (een door een religieuze), alleen lezen. In Zierikzee
zijn een Latijnse en een Nederlandse school; op de laatste leren de kinderen wel taal
en rekenen, maar geen schrijven. Te Vere zijn buiten de Latijnse stadsschool nog
twee scholen, beide door vrouwen gedreven; op de ene worden lezen en schrijven,
op de andere wordt alleen lezen onderwezen. Goes heeft zeven en Vlissingen zes
scholen. De toenmalige bevolkingscijfers in aanmerking genomen, moeten wij wel
aannemen, dat vrijwel de gehele jeugd door het onderwijs bereikt werd. Ook blijkt
uit het verslag, dat verscheiden van deze scholen door geestelijken gehouden
werden124.. Hoe men over de ontwikkeling van de clerus mag denken, de priesters
was het onderwijs licht meer ver-
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trouwd dan de verlopen typen, die na de protestantisering in steden en dorpen vaak
belast werden met het onderwijs van de arme volksjeugd. Op het volksonderwijs
heeft de protestantisering ongetwijfeld nadelig gewerkt.
Aan de door de parochie-geestelijkheid gehouden scholen werd zeker enig
godsdienstonderwijs gegeven; de ontstentenis van een geregeld
katechismus-onderricht was dus nog geen ramp. Het ontbreken van handboeken als
onze katechismussen wijst er op, dat in dit onderwijs niet veel uniformiteit van inhoud
en methode geweest kan zijn125.. Gezien het zeer uiteenlopende en in tal van gevallen
ongetwijfeld lage peil van de theologische ontwikkeling der priesters, moet dit een
nadeel genoemd worden. Bij dit alles moeten wij echter bedenken, dat heel het
vóór-Trentse godsdienstonderwijs een ander karakter droeg dan dat van na het
concilie: het godsdienstonderwijs kreeg eerst door en na Trente het
dogmatisch-apologetische karakter, dat ons nu natuurlijk voorkomt. Het is begrijpelijk,
dat het dit karakter niet zo uitgesproken vertoonde in een tijd, toen het katholicisme
onbestreden de alleenheerschappij had. Het tekort van zulk een in hoofdzaak tot
moraal en spiritualiteit beperkt godsdienstonderwijs trad echter in de tijd van
humanistische critiek en van ontkiemend protestantisme noodwendig aan het licht126..
Op zich zelf sluit dit geen zwak of gedegenereerd geloof in. Er is een hele litteratuur
in de volkstaal om te bewijzen, dat een oprecht geloof nog het natuurlijk bezit van
de late middeleeuwer was en dat zelfs naar onze opvatting vrij droge en abstracte
verhandelingen, speciaal indien zij als moraliteiten aan het publiek vertoond werden,
de eenvoudigen boeiden en door hen begrepen werden. Algemene verspreiding
vonden mystieke en ascetische tractaten, die misschien niet altijd een gezonde
godsvrucht openbaren, maar ten minste bewijzen, hoe weinig er van aan is, dat de
massa van het volk in de zestiende eeuw in onverschilligheid ten aanzien van het
geloof geleefd zou hebben127.. Veeleer treft ons bij het terugzien een wat stuitende
vertrouwelijkheid met het heilige, een neiging tot het betrekken van God en godsdienst
in de meest triviale dingen van den dag, een tekort aan ingetogen en schuchtere
eerbied in en om het heiligdom. De laat-middeleeuwse volksdevotie is luidruchtig
en levendig, maar lijkt soms weinig diep te gaan.
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Zo is althans onze subjectieve indruk, waarbij wij licht vergeten, dat juist de stille
ingetogenheid van het gebed, het persoonlijk zielsverkeer met God, meest aan de
waarneming ontsnapt. Men kan verslagen schrijven van grote processies, van
luisterrijke plechtigheden, van passiespelen, van kermissen, maar niet zo gemakkelijk
van stille meditaties voor het tabernakel, van huiselijke godsdienstoefeningen, van
sterfbedden van eenvoudigen, gerust in God. Onbevangen lezing van een spel als
Marieken van Nieuwmegen128. of Elkerlijk129., die beide uit de tijd omstreeks 1500
dateren en dus als spiegels van het geloofsleven in die tijd te beschouwen zijn, laat
de indruk na van een niet alleen maar kinderlijk en bekoorlijk, doch vast en sterk
geloof. De schuld ligt bij de van voldoend religieus apperceptie-vermogen verstoken
moderne toeschouwer zelf, als hem van heel de veelkleurige inhoud van het
Nijmeegs-Antwerpse mirakelspel wel de indruk bijblijft van de naïveteit der
duivelsincarnatie en van het kermisspel, dat de redding inzet, maar niet van de diepte
van het geloof in de ziel van een gevallene, niet van de kracht, die haar verlatenheid
nog weet te ontlenen aan de wel verworpen, maar nooit betwijfelde geloofszekerheid.
Zulk een stuk leert ons, dat de eenvoudige leken van de zestiende eeuw door en door
katholiek, animae naturaliter catholicae, waren. Het is dan ook een dwaling te menen,
dat het geloof van de massa in die eeuw alleen uiterlijk was en niet de ziel raakte.
Was dit waar, dan zou de protestantisering van dat volk een lichter arbeid geweest
zijn. Zelfs daar, waar de ernstigste wantoestanden in de kerk heersten, zijn tientallen
jaren van strenge dwang en gewetensknechting nodig geweest, eer het gelukte het
katholicisme te doen uitsterven. In de thans bijna absoluut geprotestantiseerde
gewesten is het evenmin als elders gelukt de meerderheid van de in het katholicisme
opgevoede generatie van de overgangstijd tot het protestantisme te brengen; daarvoor
zat het katholicisme in deze mensen ondanks hun tekort aan dogmatische gevormdheid
te diep.
Ook hier moet het gegaan zijn als bij de beoordeling van de gebreken van seculiere
en reguliere geestelijken. Uit blijkbaar juiste of ten minste betrouwbare klachten over
ernstige misstanden, over ontaardingsverschijnselen in het geloofsleven heeft men
tot algemeen bederf geconcludeerd. Natuurlijk waren de gelaakte
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verschijnselen noodlottig; zij hebben aanleiding gegeven tot vrome verontwaardiging
en zelfs tot afval van eerlijk-gelovige lieden. Zij openbaren zwakke, kwetsbare
plekken in het lichaam van de kerk, die straks haarden van besmetting werden.
Verderop zullen wij zien, dat tot het welslagen van de protestantisering in Nederland
aan een aantal voorwaarden voldaan moest zijn; de eerste en voornaamste daarvan
is, dat het katholicisme ter plaatse verzwakt of ten minste te passief van aard moest
zijn. Deze passiviteit was een natuurlijk gevolg van het te weinig
dogmatisch-apologetisch gerichte godsdienstonderwijs. Het na-Trentse katholicisme
had, dank zij de eerste volkskatechismussen, vooral die van Petrus Canisius, een
uitgesproken strijdbaar karakter, was ten minste zich zelf veel meer bewust dan het
vóór-Trentse. De proef op de som leveren, gelijk wij nader zullen zien, in ons eigen
land de streken, waar de protestantisering eerst ingezet kon worden na de doorvoering
van de katholieke reformatie in Trentse geest: Twente, Brabant, het land van Hulst
en enkele delen van Limburg. Het protestantisme kreeg er geen voet aan de grond.
Valt het Nederlandse volk in het begin van de zestiende eeuw dus geen
gedegenereerde geloofsgemeenschap te noemen, het katholicisme, zoals het toen
door de massa beleden werd, moeten wij toch met andere ogen aanzien dan het
na-Trentse. Niet alleen dat dit verjongd en als met Pinkstervuur doorgloeid is, het is
ook meer polemisch, apologetisch en propagandistisch gericht; de katholiek van de
‘contra-reformatie’ is een man, die zich rekenschap geeft van zijn geloof, die leeft
in het harnas van de ‘roomse strijder’. De gelovige massa van vóór de protestantisering
leefde argelozer in een staat van nauwelijks aangevochten katholiciteit. Men kan de
vóór-Trentse gemeenschap in het geloof, ook de Nederlandse, moeilijk nader komen
met de begrippen, die een hedendaags bewoner van confessioneel sterk-gemengde
landen als aangeboren zijn. Het denken aan de religieuze mentaliteit van de
katholieken in vandaag nog bijna absoluut-katholieke nabuurlanden geeft reeds zekere
verheldering, maar misschien is de katholieke samenleving in het zestiende-eeuwse
Europa wel het best te vergelijken met die, welke volgens betrouwbare berichten
thans nog in enige Zuideuropese en sommige Zuid- en Middelamerikaanse staten
bestaat. In Spanje b.v. is heel het volk katholiek; het spreekt vanzelf,
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dat men katholiek gedoopt is en dat men in de katholieke kerk trouwt, ook dat men,
zonder altijd te ‘practiseren’, heel zijn leven zekere betrekkingen tot de kerk
onderhoudt en zijn leven eindigt met sterfbedbediening en begrafenis in gewijde
aarde. De feesten van de kerk zijn er volksfeesten; de kerk drukte haar stempel op
het huiselijk en maatschappelijk leven. Maar wie met ‘Hollandse’ ogen kijkt, krijgt
de indruk, dat er 's Zondags nauwelijks wordt misgehoord door de vadsige menigte,
die geeuwend het einde beidt, zo ze de tijd al niet doodt met praten of dobbelen. In
de overladen collegiale kerken vol immense doeken, beelden, relikwiekasten en
spinrag dreunen verveelde kanunniken dagelijks mechanisch de getijden op voor
smoezelig-uitgedoste acolieten als enig publiek. De koster en een betaalde zanger
raffelen een paar keer per morgen het dies irae af voor de vele jaargetijden. Men
ontkomt niet aan de indruk, dat de kerken in de eerste plaats tot entourage voor
mirakuleuze beelden en relikwieën dienen, waarbij heel de dag kaarsen ontstoken
en bloemen neergezet worden en scharen vrouwen en kinderen in bewogen vroomheid
komen knielen en kussen, terwijl het Allerheiligste verlaten toeft in een zijkapel, dat
het lof met relikwie-verering er belangrijker schijnt dan de Mis. Zo ongeveer moet
het gevoelige geloof bij vele van onze zestiende-eeuwse vaderen geweest zijn: een
vroomheid, waarvoor de sacramentaliën meer waard schijnen dan de sacramenten
en waarin de devoties het tabernakel overwoekerd hebben. Vooral moet bij
ontstentenis van een behoorlijk dogmatisch godsdienstonderwijs de superstitie welig
hebben kunnen woekeren op de bodem van de kerkelijke devoties en - niet bij de
leken alleen.
Het is moeilijk uit te maken, hoe wij deze toestand moeten beoordelen. Er is
beweerd, dat er nog een flink restant oud-Germaans heidendom in de mensen van
de late middeleeuwen over was. Anderen hebben gesproken van ‘veruiterlijking’
van de godsdienst. Het eerste komt mij minder goedkoop voor dan het tweede: het
moet ten minste nog bewezen worden, dat de vroege middeleeuwers minder bij het
‘uiterlijke’ gezworen zouden hebben dan de latere. De verschijnselen, die wij zoeven
vergelijkenderwijs aan huidige toestanden in katholieke landen ontleenden, kunnen
ook anders uitgelegd worden. Men kan ze ook verklaren uit een vooral door het
gevoel gedragen ‘overgeërfd’, on-
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beredeneerd geloof. Het stuitende, dat er in al te grove beeldenverering, in jacht op
relikwieën en het daarmee al te vaak gepleegde plompe bedrog, in oncritische
mirakelencultus, in tot het superstitieuze naderend gebruik van wijwater gelegen is,
maakt de religieuze gesteltenis, waarvan zij uitingen zijn, niet minderwaardig. Het
is een zwak van alle te uitsluitend door het gevoel gedragen godsdienstigheid, dat
zij licht op zijpaden verdwaalt.
In dit verband verdient vooral de verhouding van het katholieke volk tot het heilig
Sacrament des altaars de aandacht. Het valt reeds bij vluchtige beschouwing op, dat
de middeleeuwse geloofspractijk de heilige Eucharistie minder als voedsel waardeert
dan als wonderendoende reserve. Breed is de principiële dwaling van deze opvatting
uitgemeten en de misbruiken, waartoe zij leidde. Zij uitte zich in een eindeloze
wonderencultus: het heilig Sacrament beschermde een lam tegen een wolf, verloste
gevangenen uit de handen van Saracenen, veranderde tijdens de consecratie in een
kindje, genas blinden en kreupelen130.. De heilige hostie werd als miraculeus voorwerp
vereerd, door sommige priesters in deze hoedanigheid gebruikt om zelfs het vee er
mee te zegenen - het kwam voor, dat de heilige hostie op de tong van een zieke koe
werd gelegd - en er allerlei heel of half bijgelovige practijken mee uit te oefenen.
Zelden is er echter, zo heet het, sprake van hetgeen het wezen der H. Eucharistie is:
de bestemming van voedsel voor de mens te zijn, genuttigd te worden in de heilige
Mis. In de middeleeuwse gebedenboeken, zo is betoogd, treft ons een eindeloze
afwisseling van gebeden, maar de weinige, die op het heilig Sacrament betrekking
hebben, zijn ‘eentonig en stereotiep’131.. Inderdaad is er meer zin voor het bizarre,
het soms zelfs weerzinwekkende van allerlei mirakelen dan verlangen naar de
nuttiging, begrip van de offergedachte; de sensatiezucht leeft zich uit in een
wonderencultus. De heilige communie beperkt zich bij de leken tot enkele keren per
jaar; zelfs kloosterlingen gaan meestal slechts op de hoge feestdagen van het jaar ter
conmmunie. Dit laatste kan echter ook uit tot scrupules leidende eerbied verklaard
worden.
Het is nodig scherper te onderscheiden, dan gewoonlijk geschied is. Het spreken
over de middeleeuwen is in zake de spiritualiteit zeer gevaarlijk. De zestiende eeuw
toont ook in de volksvroomheid zijn
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dualistisch karakter, zijn karakter van overgangstijd, waarin nieuw leven ontkiemt
naast het ontbindingsproces van veel wat afgeleefd is. Ten aanzien van begrip en
verering van het heilig Sacrament des altaars is dit zeer duidelijk te zien in de
beschreven sensatiezucht en superstitieuze practijken naast uitingen van treffend
juist inzicht. Onder de volkslitteratuur rondom de heilige Eucharistie neemt een
belangrijke plaats in het Spel van den heiligen Sacramente van der Nieuwervaar132..
Als type van wat omstreeks 1500 het heilig sacrament voor eenvoudige mensen, een
turfgraver, een paar arme vrouwen, een dorpspastoor, betekende, kan het niet hoog
genoeg geschat worden. Ofschoon het voor modern gevoel altijd nog te veel in de
miraculeuze heilige hostie het occasioneel-wonderbaarlijke ziet, waardoor zij zich
van andere heilige hostiën onderscheidt, ze dus te veel op één lijn schijnt te stellen
met miraculeuze beelden en relikwieën, ontbreekt het in dit stuk niet aan uitingen,
die het juiste begrip op treffende wijze openbaren. De eenvoudige turfgraver, die in
het veen de heilige hostie vindt, spreekt ze toe in termen, die geen twijfel laten over
zijn zuiver inzicht: hij noemt het heilig sacrament niet alleen ‘mense ende God’ en
‘der ingelen vreugd’, maar ook ‘der mensen spijze, heilig voedsele, int uterste des
zonders behoedsele’. Als de pastoor van het schamele veendorp zijn parochianen de
betekenis van het heilig sacrament gaat uitleggen, verdienen de diepte van zijn begrip
en de scherpheid van zijn uitdrukking alle opmerking. Onmiddellijk wijst hij op het
beginsel van de instelling van het heilig sacrament: het nuttigen van Jezus' vlees en
bloed. Vervolgens ziet hij in het mirakel van de in de aarde verstoken heilige hostie
symboliek: Jezus wilde er mee te kennen geven, dat de bestemming van de heilige
hostie is: te rusten ‘in ons mensen van erden gewracht’. Dit merkwaardige volksspel
is een bewijs te meer, dat het ook met het oog op de volksvroomheid uiterst onbillijk
is het eind van de middeleeuwen slechts denigrerend een vervaltijd te noemen.
Zoals met de devotie tot het heilig sacrament, is het ook met allerlei andere trekken
van godsdienstig leven. Als er gewezen wordt op ‘ziekelijke verschijnselen en
bijgelovige Unfug’133. in de laat-middeleeuwse gebedenboeken, kan men onmiddellijk
de sobere en gelouterde gebeden uit de kring van de moderne devotie
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er tegenover stellen. Zelfs de nu eenmaal in de wordingsgeschiedenis van het
protestantisme voorgoed verankerde aflaathandel is hoofdzakelijk een exces van
locale aard. Wel valt er zeker te spreken van degeneratie in de practijk van de aflaat.
Deze werd dikwijls verbonden met verrichtingen, die tot het leven van de ziel in
geen verband stonden; het vaststellen van de dagen der kwijtschelding werd niet
zelden een gegoochel met imposante getallen134., maar er is in een katholiek toch een
bedenkelijke graad van onnozelheid nodig, om de aflaat als absolutie op te vatten.
De gehele practijk van de aflaatverkondiging ter gelegenheid van jubilea e.a.
bijzondere gebeurtenissen sluit deze onnozelheid als algemeen verschijnsel stellig
uit, daar er altijd sprake is van voorafgaande biecht. De strijd tegen de aflaathandel
moet, voorzover hij binnen de perken van de rechtzinnigheid blijft, gelijkgesteld
worden met alle verzet tegen de vormvergroving, de populaire bombarie, waarmee
in Breughels eeuw alle volksleven - en de kerk stond in het midden daarvan - zich
uitte. Het verzet is een uiting van het christelijk humanisme, dat tegen 1500 zulk een
duidelijke lijn van scheiding begon te trekken tussen de spiritualiteit van de
volksmassa en het godsdienstig leven van de geestelijke aristocratie. Precies hetzelfde
valt te zeggen van de uitspattingen bij de grote ommegangen en bedevaarten135., van
de ontaardingsverschijnselen bij de kermisviering en de opvoering van de passiespelen
met hun gestadig stuitender geworden inslag van komische intermezzo's. ‘Die vele
bedevaarten doet, wordt zelden heilig’, waarschuwde de ingetogen Thomas van
Kempen, maar hij bestreed daarmee de symptomen van een verval, dat een volkseuvel
was van niet in de eerste plaats religieus karakter. De wijze verstorvene ziet in de
vrede van zijn besloten hof met verwonderde en ontstichte ogen naar het leven van
felle contrasten, dat de tweede helft van de vijftiende eeuw kleur geeft. Dit volk leeft
in uitersten van hardvochtigheid en van vertedering, van benauwenis voor hel en
oordeel en van uitbundige uitgelaten pret en het beweegt zich door de sferen van het
triviaal-aardse en van het puurgeestelijke met een onbezonnen en onbevangen
gemakkelijkheid, waarvan de asceet van de Agnietenberg in zijn schuchtere
verlorenheid voor de ruwe realiteiten van het woelige leven daarbuiten de synthese
niet kan hervinden. En die was er toch; ze
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wordt het scherpst uitgedrukt in de paradoxale woorden van een kenner van het
herfsttij der middeleeuwen: ‘Enkel een samenleving, die geheel doortrokken is van
het godsdienstige en die het geloof als iets vanzelfsprekends aanvaardt, kent al deze
excessen van ontaarding’136..
Terugkomende tot de engere kring van de devoties zelf, vinden wij als een sterk
in het oog vallende trek van die verstoffelijking of veruiterlijking, welke in de
volksvroomheid der late middeleeuwen wordt aangewezen, de woekeringen op het
terrein van de heiligenverering. Deze nam - en dan nog wel in de baatzuchtige
toepassing op eigen stoffelijke noden - in de kerk vlak vóór de Trentse hervorming
nog altijd een ietwat angstwekkend vergrote plaats in, ofschoon de moderne devotie
de grootste terughouding op dit punt in practijk had gebracht. ‘Het is Gode liever
ende dizelven nutter dattu zelver Gode biddes om zaken die di nood zijn, dan dattu
zeindes onze Vrouwe ende alle heiligen ende alle engelen voor di te bidden’, luidde
de vermaning van Geert Groote137.. De uitspraak pleegt niet aangehaald te worden
dan met de bijna verontschuldigende toevoeging, dat Groote blijkens zijn vertaling
van het officie der heilige Maagd en enkele andersklinkende occasionele uitingen
toch geen tegenstander van de heiligenverering was, alsof dogmatiek en spiritualiteit
één begrip waren.
In Geert Groote leeft dezelfde bezorgdheid voor het teveel aan heiligenverering,
waaraan de wat jongere Franse theoloog Matthieu Nicolas de Clémanges uiting gaf,
toen hij zijn tractaat schreef tegen de willekeurige instelling van allerlei nieuwe
heiligenfeesten, waarbij de liturgische gebeden vrijwel steeds een geheel apocrief
karakter droegen138.. Zijn tijdgenoot en landsman Pierre d'Ailly richtte zich tegen
hetzelfde kwaad van de vaak eigengereide vermeerdering van het aantal eigen officies,
waarbij zich dan de ziekelijke groei van de speciale votiefmissen aansloot, die
destructief werkten op het liturgisch besef en de eenheid van de eredienst hoe langer
hoe meer verzwakten. Een overvloed van beelden en schilderijen maakte de kerken
tot stapelplaatsen van het devotieparticularisme; een niet te stelpen stroom van nieuwe
hymnen en gebeden ontwrichtte de liturgie. Ook waren de bij zulke nieuwe officies
gefabriceerde rubrieken vaak van zulk een aard, dat de nadruk van de hoofdgedachte
der Mis, de onbloedige vernieuwing
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van het Calvarie-offer, verlegd werd naar bijzaken en voedsel gegeven werd aan een
tot bijgeloof overhellende sensatiezucht. Het proces kreeg op den duur een noodlottig
mechanisch karakter: de kerkelijke vroomheid verwerd aldus meer en meer tot een
collectie van heterogene gewijde gebruiken van locale aard. Het omgaan met de
heiligen, hoe stichtend in oorsprong, leidde bij de massa en bij de individuen
bovendien tot grofheden, die ons heiligschennis schijnen. Het kan van groot geloof
getuigen, zulk een geloof, waarvan wij tot eigen beschaming moeten getuigen, dat
het ons vreemd is, als wij in allerlei verhalen lezen, hoe licht vrome landlieden in
een bedelend kind de lieve Jezus zelf, in een melaatse zwerver Sint Rochus, in een
dakloos echtpaar met een kindje de heilige Familie herkenden, maar daartegenover
staat de soms pijnlijke spot, waarmee populaire heiligen in het ootje genomen werden,
zodat b.v. van Sint Jozef in menig liedje en bij menige schilder139. louter een
belachelijke oude sukkel overgebleven is.
Tenslotte geeft de algemene triviale voorkeur voor de beroemde veertien
noodhelpers geen hoog idee van de gewone tendensen van de biddende scharen en
valt het op, dat van menige heilige de geestelijke elementen van zijn legende
veronachtzaamd werden voor accidentele of verdichte trekken, die uit stoffelijk
oogpunt uit te buiten waren: de kluizenaar Antonius was vrijwel alleen patroon tegen
huidzeer en veeziekten, waartoe zijn vuur en zijn varken hem nu eenmaal geschikt
maakten. Dat op een onverhoord gebed soms wraakoefeningen op de heiligenbeelden
volgden, is een uitvloeisel, dat meer komisch dan ergerlijk schijnt, maar eveneens
op gevaarlijke vergroving en niveau-verlaging duidt. Het werd dan ook een voorname
trek van de Trentse reformatie, dat de heiligen ‘vele treden hoger klommen’140.,
waardoor zij echter min of meer buiten het volksleven traden. Wie het vandaag
betreurt - en daartoe is wel reden -, ontdekt, hoe ook in het kerkelijk leven de
hervormingen hun schaduwzijden hebben. Het geldt evenzeer van de eigen liturgieën,
waarvan onze huidige diocesane propria maar schamele restentonen. Die het
bejammeren, mogen inzien, dat een voorname trek van de katholieke reformatie
moest liggen in haar reserve jegens de vele bedenkelijke insluipsels en uitwassen in
de particuliere, plaatselijke en diocesane ritualen, missalen, brevieren en ceremonialen.
Het zuiveringswerk van de
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liturgische boeken, door Trente krachtig aangevat, was trouwens al vroeger begonnen:
de pausen van de eerste decaden der zestiende eeuw hadden er zich ernstig mee
beziggehouden.
Een euvel, dat in de latere middeleeuwen opvalt, is het met de godsdienst nauw
samenhangende en door de clerus vaak, niet zelden uit winstbejag, bevorderde
bijgeloof. Vooral de duivelbezwering was - ook blijkens tal van volksverhalen en
toneelstukken, o.a. Marieken van Nieuwmegen - zeer in trek. Daarbij sluit zich dan
aan het ziekelijk vertrouwen op wijwater, waarin sommige priesters, voor wie
trouwens de duivelbezweringen ook wel lucratief geweest zullen zijn, een ware
handel dreven, op relikwieën, op amuletten en gewijde briefjes, vooral wanneer zij
tijdens de consecratie op de pateen gelegd waren. Ook het noodlottige heksengeloof
was een ziekte van de vijftiende en de zestiende eeuw, al is het volstrekt niet zeker,
dat het vóór de vijftiende eeuw niet nòg erger was. Misschien zijn eerst door het
optreden van inquisiteurs de heksenvervolgingen meer bekend geworden. De meeste
inquisiteurs, die in de zestiende eeuw in Nederland optraden, hebben ook in de
heksenprocessen hun aandeel gehad, maar het is wel aan te nemen, dat zij het aantal
vervolgingen eer hebben doen af- dan toenemen. Lindanus was ten minste een
bestrijder van de heksenvervolging. Dat het bijgeloof in de vóór-Trentse kerk ernstige
afmetingen aangenomen had, leert ons het concilie zelf, als het de strijd er tegen
onder de programpunten van de katholieke reformatie plaatst, speciaal wanneer dit
bijgeloof inwerkte op de practijk van de eredienst. Ook tegen waarzeggerij en toverij
zou de Trentse hervorming niet met zulke volharding opgetreden zijn, als zij geen
volkseuvels waren geweest. De heksenwaan kan overigens kwalijk gerekend worden
tot die euvels, welke verlichte vromen het katholicisme de rug deden toekeren: het
staat immers vast, dat het protestantisme zich in zijn opkomst zeer druk met
heksenvervolging inliet. In de Noordelijke Nederlanden zijn tussen 1580 en 1597
gemiddeld de meeste heksen ter dood gebracht, d.i. juist in de jaren van de straffe
protestantiseringspolitiek141.. Tot billijke beoordeling van het tijdseuvel bedenke men
verder, dat het in protestante en katholieke landen zou voortleven tot in de achttiende
eeuw en eerst door de eensgezinde bestrijding door
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gezaghebbende mensenvrienden uit beide confessies zou verdwijnen142..
De kunst tot getuige roepen heeft in een zo door tegenstellingen uiteengescheurde
tijd slechts zin om ook in haar geschiedenis als op een belendend terrein gelijke
contrasten te ontdekken en gelijke conflicten te zien ontstaan. Daarbij blijft het nog
altijd waar, dat niet elke kunstuiting gebonden is aan de kring, waarin ze ontstond.
Pasten de statische rust en de verstorven vroomheid, het ooggeloken schouwen van
Memlincs portretten, die voor ons sfeer en stemming van Brugge's droomstille reien
zo treffend weergeven, natuurlijk in het heftig-bewogen, van opstandsrumoer vervulde
Vlaamse land van de tweede helft der vijftiende eeuw? Tussen Bosch en Breughel
liggen vele variaties, niet alleen van individuele gaven en manieren, maar ook van
milieus, karakters en levenshoudingen. Leeft bij Hieronymus Bosch de
laat-middeleeuwse obsessie voor de duivel zich in eindeloze afwisseling van
gedrochtelijkheden uit, een halve eeuw later treedt van Breughels doeken het
volksleven, tot welks oubolligste vermakelijkheden de kerk behoort, in zijn chaotische
uitingen vol contrasten aan het licht als realiteit op en om zichzelf. Daartussen is er
de wereld van willige opdrachtgevers en vaardige kunstenaars, die ook de kerken
nog voortdurend met nieuwe doeken blijven vullen, vruchten van talent en vlijt,
getuigen van vroomheid, maar ook van burgerzin en familietrots.
De Haarlemse lekebroeder van de Johannieters Geertgen tot Sint Jans openbaart
in zijn werk een godsdienstzin, waarvan de bewogen diepte nog vreemd is aan de
blinde kunst van de primitieven. De veelzijdige en oorspronkelijke Lucas van Leiden
schijnt in zijn scherpe zin voor realisme te veel van de resolute genialiteit der pioniers
van de nieuwe tijd te hebben om niet sterker te zijn in profane dan in gewijde
voorstellingen; toch bereikt hij in het Leidse altaarstuk van het Laatste Oordeel,
vooral in de détaillering van de gelukzaligen, een wijding, die de edele figuren als
vergeestelijkt. Verder voortgeschreden is de Renaissance in het werk van de Utrechtse
kanunnik Jan van Scorel, die in zijn levenswandel zijn lakse kring vertegenwoordigt,
in zijn verbluffende veelzijdigheid van schilder, dichter, musicus, geleerde de breed-
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heid van de naar Italiaanse stijl gemodelleerde Renaissance-generatie typeert en in
zijn religieuze doeken meer het effect van toon en licht dan de suggestie van een
diep zieleleven schijnt te beogen. Met deze drie Hollanders zijn de tegenstellingen
nog nauwelijks aangeduid, maar een verdere uitwerking zou slechts de bevestiging
worden van het gestelde: dat de verscheidenheid kenmerkend is voor deze tijd van
contrasten. Een beschouwing, die dieper doordringt in de gedachtenwereld, waarvan
deze gevarieerde kunst de uiting was143., constateert met dat al een ideologische
eenheid, die boven alle contrasten uitgaat. Het mag verantwoord heten, deze eenheid
de christelijk-humanistische te noemen. Zoals tal van latere geestelijke stromingen
bij Erasmus en zijn geestverwanten zoveel eigens vonden, dat zij hun geschiedenis
met meer of minder recht bij hem konden beginnen, herkennen wij in de religieuze
schilderkunst van dezelfde tijd de humanistische trek, die uitgangspunt werd voor
sterk divergerende lijnen. Immers al overheerst nog altijd het religieuze onderwerp,
dan is de uitwerking zich toch in het algemeen gaan onderscheiden door een
accentverlegging naar het menselijke, naar het aardse, d.i. naar het schone
mensenlichaam en zijn kledij, het landschap, het stilleven, te midden waarvan het
godsdienstige gegeven soms weinig meer schijnt dan een door de traditie verschaft
uitgangspunt.
Dat omstreeks 1500 de kerkelijke bouwkunst in belangrijkheid ten achter staat bij
de burgerlijke, dat er tal van grote raadhuizen en patriciërswoningen, maar slechts
zeer weinig kerkelijke gebouwen uit deze tijd dateren144., behoeft nog niet uitgelegd
te worden als bewijs van een wending van het godsdienstige naar het profane. Het
kan ook eenvoudig zo verklaard worden, dat de kerkbouw, waarmee de veertiende
en de vijftiende eeuw goeddeels gevuld waren geweest, zozeer, dat men zeggen kan,
dat heel de stad meebouwde, voltooid was en men eerst nu aan het wereldlijke
toekwam. Wat er aan kerken gebouwd werd in deze periode, betrof vrijwel geen
nieuwbouw, maar zo goed als alleen verbouwing, voltooiing of vergroting. Wel is
deze zelfde tijd de periode van de grote torenbouw. Ook dit is een vervolg op de
voltooide kerkbouw. Verschillende van onze bekendste torens dateren uit de tijd van
1450-1550, o.a. die van Breda, Dordrecht, Amersfoort, Oosterhout, Zierikzee, Renen,
Vere, Haarlem en Rotterdam145..
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Een opmerkelijk feit is daarbij, dat voor de bouw van de toren in menige stad weinig
geestdrift bij de burgerij schijnt te hebben bestaan, gezien de moeite, die het gekost
heeft, het tot de bouw benodigde geld bijeen te brengen. Hieraan zou men dan toch
zeggen, dat de bij de kerkbouw onmiskenbaar gebleken algemene belangstelling
voor het godsdienstige sterk tanende was, maar, gelijk wij reeds aantoonden, is het
niet mogelijk in dezen stellig te spreken: de in tal van steden katastrofaal wordende
verarming van een groot deel der burgerij remde natuurlijk de offervaardigheid.
De al te eenzijdig gesmade vooravond van de hervorming was ook de grote tijd van
de kerkmuziek, vooral in de Nederlanden. Het mag dan al eenzijdig zijn aan te nemen,
dat eerst in de Nederlandse toonkunst van de eerste helft der zestiende eeuw het
middeleeuwse christendom zijn schoonste uiting vond146., even ongerijmd lijkt de
onderstelling, dat een zo bij uitstek kerkelijke kunst opbloeide uit een poel van bederf.
Een stervende boom schenkt niet het leven aan een loot, die bloeiende vruchten
draagt. Rondom 1500 hadden Nederlanders van Europese faam in bijna alle Westen Zuideuropese centra de leiding van het muziekleven en met recht zijn de
Nederlanden van de zestiende eeuw ‘een groot Europees conservatorium’ genoemd147..
Speciaal het kerkelijk muziekleven stond toen in de Nederlanden zelf op een hoog
peil en ofschoon de grote scheppende talenten bijna allen Zuidnederlanders waren,
heeft ook het Noorden aan deze bloei zijn deel gehad. Elke kerk van enige betekenis
had haar muziekbroederschap en bovendien was de nauwe band tussen kerk en school
overal oorzaak van een grondige scholing der jeugd in kerkzang en beoefening van
de kerkmuziek. Bisschoppen als David van Bourgondië en George van Egmond
bevorderden aan hun kathedraal door speciale stichtingen de ernst van de
muziekbeoefening ten behoeve van de eredienst. In verscheiden, misschien wel de
meeste steden verenigden de ‘gezellen van den kore’ zich tot gilden, die meestal
onder leiding van een bekwame kapelmeester de kerkzang beoefenden en aan de
jongeren een degelijke scholing gaven. Aan sommige kerken, zelfs in kleinere
plaatsen, zoals Tholen en Geervliet148., waren scholen ter op-
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leiding in de kerkzang verbonden. Voorname factoren in het kerkmuzikale leven van
sommige grote steden waren de zogenaamde getijden-broederschappen, die o.a. te
Amsterdam, Delft, Gouda, Rotterdam, Den Haag bestonden. Ook hadden de meeste
kerken in de zestiende eeuw hun grote en beroemde orgels. Zeker kan gezegd worden,
dat het kerkmuzikale leven op de tijd, dat de protestantisering werd ingezet, in een
toestand van buitengewone bloei verkeerde.
Vooral in de woordkunst treft ons het schrille contrast tussen wereldse, vaak wulpse
dartelheid en verstorven ingetogenheid, tussen vrijwel heidense oppervlakkigheid
en geheel in God verloren vroomheid. In obscene kluchten en rauwe liederen treedt
niet alleen de niets-ontziende zucht tot spotten en profaneren aan den dag, gangbaar
aan de zelfkant van de maatschappij, in de wereld van de Arnoutsbroeders, de gezellen
van de blauwe schuit en hun soortgenoten149., maar ook de belustheid van brede
klassen op ongebreideld zingenot, de bandeloosheid van een naar buiten levend volk,
zijn gebrek aan tucht en aan eerbied voor wat heilig is. En het is ook niet zonder
enige zin, dat de zedeloze priester, de drankzuchtige monnik vaste typen in klucht
en lied zijn. De negentiende-eeuwse litteratuurgeschiedenis heeft zeker niet verzuimd
daarop de nadruk te leggen, maar zij zag al te vaak over het hoofd, hoe innig en
oprecht de volksvroomheid zich toch gedurende heel de eerste helft van de zestiende
eeuw geuit heeft in gevoelige poëzie en helder proza. Dat men de ontwikkeling van
de Nederlandse prozastijl van Marnix' Bijenkorf heeft kunnen dateren, is alleen
verklaarbaar uit onbekendheid met het geestelijk proza uit de voorafgaande decennia.
De eerste helft van de zestiende eeuw was niet alleen de grote bloeitijd van de
Nederlandse muziek, maar ook die van het godsdienstig volkslied150.. Er is trouwens
duidelijk verband tussen deze verschijnselen. Verscheiden verzamelingen van
geestelijke liederen verschenen in het begin van de zestiende eeuw. Natuurlijk zijn
de liederen voor een niet gering deel wel van oudere datum, maar zowel de bundeling
zelf als de algemene verspreiding bewijzen de populariteit. De oudste verzameling
is die van 1508: ‘Dat is een zuverlijk boeksken’, te Amsterdam verschenen. De
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grootste is die, welke in 1539 te Antwerpen gedrukt werd: ‘Een devoot en profijtelijk
boeksken’. Zij bevat ruim 250 geestelijke liederen, waaronder verschillende juwelen.
De gevarieerde opzet en toon - naieve kindertaal naast bijna Marinistisch lijkende
vernuftsstijl, de gemoedelijkste volksvoorstellingen naast cerebrale allegorieën bewijzen, dat dichters van zeer verschillende vorming en uiteenlopend temperament
zulke geestelijke onderwerpen kozen. Van de meeste liederen kennen wij de auteur
niet, maar wel weten wij, dat vele uit Franciscaanse kring zijn voortgekomen. De
Minderbroeders stonden, vooral sedert in hun meeste huizen de strengere observantie
de geest verjongd had, het volk veel nader dan de gaandeweg al te zeer geisoleerde
en van het volk vervreemde moderne devoten, wier aandeel aan de geestelijke poëzie
niet onbetekenend, maar in de zestiende eeuw toch veel geringer is. De liederen van
de zuster van Gansoirde, een onbekende tertiaris uit het Amsterdamse
Sint-Margarietenklooster, behoren tot de diepste en innigste middeleeuwse lyriek.
Na haar komt de bekende Utrechtse ingekluisde, zuster Bertken, wier weinige liederen
in hun klare beeldspraak de bewogen uitingen zijn van schouwende vroomheid151..
Vermoedelijk eerst in de tweede helft van de eeuw schreef de volkomen onbekende
Tonis Harmenszoon van Wervershoef, blijkbaar onberoerd door de troebelen van
beeldenstorm en moedwil van Spanjaarden en Geuzen, zijn ‘zuverlijk boeksken’ met
liederen van verrukte devotie, waarvan vooral de mystieke ballade van ‘Des soudaans
dochterkijn’ ons ontroeren kan152.. En ofschoon de grotere rederijkers en
refreinendichters als Cornelis Everaart en Anna Bijns als Zuidnederlanders buiten
ons - voor de kunstgeschiedenis ongerijmd - kader vallen, moet het toch voor alle
Nederlandse lezers van betekenis geweest zijn, dat onder hun gekunstelde strofische
gedichten zovele een religieus onderwerp hebben: het zijn vaak lofzangen op de
heilige Eucharistie, op de Onbevlekte Ontvangenis en vooral op het lijden van
Christus153..
Het proza uit de eerste helft van de zestiende eeuw is zo overwegend geestelijk
van inhoud, op zo weinig uitzonderingen na uitgesproken katholiek van strekking,
dat wie daarop alleen afgaat de periode als een bloeitijd van het katholicisme moet
karakteriseren. Het eerste Nederlandse boek, dat van de drukpers kwam,
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was de ‘Bible in Dietse’, te Delft in 1477 verschenen. Geregeld verschenen sindsdien
andere gehele of gedeeltelijke vertalingen van de bijbel, alle met kerkelijke
goedkeuring. Hoe druk de bijbel gelezen moet zijn of althans gepopulariseerd, leren
ons de werken van de rederijkers, maar ook schilder- en beeldhouwkunst. Zij
onderstellen een mate van bijbelkennis bij lezers, toehoorders of beschouwers, die
een hedendaags publiek in het algemeen mist. Ook aan ascetisch proza was deze tijd
rijk. Tal van bespiegelingen over de heilige sacramenten, over de deugden van de
heiligen, vooral van Onze Lieve Vrouw, over het lijden van Christus en vele
sterfboeken vonden blijkens de herhaalde drukken algemeen verspreiding. Typerend
voor een tijd, waarin de transsubstantiatie object van controversen werd, zijn de
boekjes, die het Misoffer verklaren en het dagelijks bijwonen er van willen
bevorderen. Tot de bekendste daarvan behoren: ‘Bedudenisse der misse’, geschreven
door de Minderbroeder Ludolphus Nicolai uit Zwolle, die in 1541 overleed, en Gerrit
van der Goude's ‘Boeksken van der missen’, dat in 1506 voor het eerst gedrukt
werd154.. Zulke geschriften tonen ons, hoe afval, twijfel en onverschilligheid aan de
ene kant leidden tot een ernstig streven naar verdieping en versterking van het
godsdienstig leven aan de andere kant.
Wij noemden reeds als het grote ascetische geschrift uit deze tijd de ‘Evangelische
peerle’, vermoedelijk geschreven door een geestelijke dochter uit Oisterwijk, die
relaties had met de kartuize van Keulen. Deze werd in de eerste helft van de zestiende
eeuw door de invloed van de prior Pieter Blommeveen het middelpunt van een
mystiek-getinte ascese, die de spiritualiteit van geheel West-Europa sterk
beïnvloedde155.. De Brabantse Kartuizer Dirk Loer deed het werk in 1535 voor het
eerst verschijnen. Het werd in 1538 aanmerkelijk uitgebreid tot een school van
ascetisch leven en vond in deze gestalte als ‘Die grote evangelische peerle’ ruime
verspreiding in alle kringen. Sedert het door de Keulse Kartuizer Laurentius Surius
in het Latijn vertaald was (1545), kreeg het internationale vermaardheid156.. Nog in
de tweede helft van de zestiende eeuw verschenen geregeld ascetische tractaten, die
ook in de Noordelijke Nederlanden verspreidingvonden. Dit geldt vooral voor de
geschriften van de Mechelse Franciscaan Frans Vervoort, wiens ‘Woestijne des
Heren’ in
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veertig dagreizen het lijden van de Zaligmaker overweegt. Hij schreef o.a. kort na
1550 een ‘Boek van den heiligen sacramente’, een sterfboek, getiteld ‘De medecijn
der zielen’ en verscheiden mystieke verhandelingen als ‘Het bruilochtskleed der
liefden Gods’157..
Over de betekenis van het geestelijk toneel, speciaal dat van de rederijkers, voor
de kennis van het godsdienstig volksleven schreven wij al: juist de
aesthetisch-belangrijkste stukken als ‘Elkerlijk’, ‘Marieken van Nieuwmegen’ en
‘Het spel van den heiligen sacramente van der Nieuwervaart’ zijn ondubbelzinnige
uitingen van katholiek geloofsleven. Het is wat zonderling, dat op dit feit bij sommige
geschiedschrijvers minder licht valt dan op het dubieuze karakter van enige
spelen-van-sinne uit dezelfde tijd of van kort daarna. De rederijkerskamers heeft
men al te zeer als haarden van ketterij voorgesteld. Niet alleen bij het toneel, ook in
de zestiende-eeuwse liederen heeft men in de negentiende eeuw ontdekkingen menen
te doen, die de speurzin van de contemporaine inquisiteurs compromitteerden. In het
algemeen was men er te vlug bij om tot ketterse neigingen te concluderen, als
zestiende-eeuwse dichters critisch of luchtig-spottend over kerkelijke personen of
practijken hadden geschreven. Bovendien heeft onkunde omtrent de katholieke
geloofsleer er soms toe geleid, dat liederen of spelen protestant genoemd werden,
die met kerkelijke goedkeuring verschenen waren en waarvan een hedendaags
katholiek zich afvraagt, wat er onrooms in zou kunnen heten. Dit geldt o.a. voor
sommige protestant-genoemde liederen uit het ‘Devoot en profijtelijk boeksken’.
Tot de protestante stichtelijke litteratuur rekent men bij traditie ook de
‘Souterliedekens’ die de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van Nyevelt in 1540
met kerkelijke goedkeuring en bijvoeging van de vulgaattekst liet verschijnen; ook
houdt men op vaak zeer gezochte grond tal van rederijkersspelen, waarin geen
onrechtzinnigheid te ontdekken valt, voor uitingen van een protestante mentaliteit158..
Natuurlijk hebben volksmenners ook in deze tijd geen gelegenheid laten
voorbijgaan om stemming te maken en dus moet via het toneel en door het volkslied
propaganda gemaakt zijn voor ketterse gevoelens, waarschijnlijk wel het meest in
afbrekende trant. Af en toe vernemen wij dan ook van veroordelingen van
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loslippige rederijkers en liedjeszangers, die onrechtzinnige teksten gezongen of te
koop geboden hadden159.. Dat zulke gevallen licht te zwaar geteld worden en dat zij
weinig bewijzen voor de algemene volksgeest, vooral niet, nu er een wijd-verbreide,
rijkgeschakeerde katholieke litteratuur tegenover staat, behoeft niet nader betoogd
te worden.
Zo is dan van het katholicisme aan de vooravond van de protestantisering in de
Noordelijke Nederlanden geen samenvattende karakteristiek te geven zonder te
vervallen in het résumé van de geconstateerde tegenstellingen. De voorstelling van
een diepgezonken ontaarde kerk der Nederlanden, die een gruwel voor Gods aanschijn
was, bléek slechts bestaanbaar voor de bij het staren op de vele ergernissen
blindgeworden blik, maar een hoogtij van jeugdige godsvrucht was het leven evenmin.
De tuin van de middeleeuwse vroomheid behoudt ook in de herfst in tal van partijen
een bloei, onaangetast van sterven; ook verrast hij steeds weer door zijn wijde
perspectieven naar schone verschieten, maar onmiskenbaar is de geur van bederf en
naderende dood, die hier en daar rondwaart, en de klare beek der moderne devotie
is stilgevallen tot het Minnewater van een kalme, maar ondiepe en muffe
begijnenvroomheid.
De beoordelaars van de kerk aan het eind van de middeleeuwen zou men kunnen
verdelen in de twee klassieke groepen van de humanistisch-denkenden en van de
radicaal theologisch-ingestelden. Het is niet onverklaarbaar, dat tot dusver de laatste
groep het hoogste woord heeft gehad bij de karakteristiek van deze tijd van botsingen.
Het is echter niet billijk, want een theoloog is nog geen geschiedschrijver, ja, in zeker
opzicht deugt hij er weinig toe: geen mens is een goed rechter in eigen zaak.
Theologen van links en van rechts hebben zich ten aanzien van de kerkelijke
samenleving der zestiende eeuw vergaloppeerd in eenzijdig doordraven: de
protestanten konden het katholicisme van de kritieke tijd niet zwart genoeg tekenen
om de historische betekenis van de protestante reformatie als de redding van het
christendom te belichten; de katholieken legden de nadruk op het tijdelijk bederf om
alle gemeenschap van de kerk als zodanig met de gebreken van haar belijders af te
wijzen. En beiden hebben daarbij, voorbijziend,
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dat ons, naar een kenner van de tijd pregnant gezegd heeft, ‘van de heldere helft maar
luttel bewaard is’160., in eerlijk geloof aan eigen objectiviteit, de stemmen uit de tijd
zelf doen klinken, alsof daarmee het summum van gerechtigheid bereikt werd.
Pessimistische boetpredikers, profeten, die het einde der tijden, een nieuwe zondvloed
als straf voor het in gruwelen verharde mensdom voorspelden, heeft elke tijd
opgeleverd. Het is leerzaam, naar de grote malcontenten van elke tijd te luisteren,
mits wij op onze hoede zijn voor hun overdrijvingen. Tot wat voor monsters maken
wij de generatie van onze brave betovergrootouders, die onder Napoleon gezucht
hebben, als wij de kroongetuige uit hun midden, de vloekgezant Bilderdijk,
onvoorwaardelijk geloof schenken? En wat de vooravond van de hervorming aangaat:
de vraag is gesteld, of er dan ooit een theoloog geleefd heeft, die van zijn eigen tijd
als een godgevallige en vrome heeft gesproken161.. Daarom is het een dwaling, waarin
telkens weer de naar de striktste objectiviteit strevende schrijvers vervallen zijn: de
kerk van de late middeleeuwen te tekenen naar de getuigenissen van de besten uit
de eigen tijd. Aldus is het eenzijdig-pessimistische zwarte beeld ontstaan, dat in zijn
ongerijmde overdrijving van de gebreken onrecht doet aan de generatie van een door
zoveel stormen geteisterde kenteringstijd.
Moesten wij dit hoofdstuk beginnen met het aanhalen van twee typeringen, star
en onverzoenlijk tegenover elkaar geplaatst, na de weg langs zoveel tekenen van
verwording naast bewijzen van onverwelkte bloei te hebben afgelegd, mogen wij
met een verwijzing naar het volgende hoofdstuk ten minste de mogelijkheid van een
verzoenende waardering opperen. Als in dit tijdvak van zoveel contrasten elke richting
van vandaag punten van uitgang vindt, dan laat zich het vermoeden niet verdringen,
dat het oversterk accent van lijnrecht-tegengestelde karakteristieken ons tal van
verschijnselen en figuren uit deze bewogen tijd, zo niet in verwrongen gestalte, dan
toch te zeer in verkorting of vergroting heeft doen zien.
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II. Opkomst van het protestantisme
1. Moderne devotie.
DE VADERLANDSE TRADITIE PLACHT DE OPkomst van het protestantisme
te verankeren aan de moderne devotie. Op de brede rug van deze beweging is in de
negentiende eeuw van alles geladen, wat aan haar wezen vreemd was. Als
voedingsbodem van het protestantisme heeft zij ten minste reeds meer dan een eeuw
gegolden, sinds het na Delprat in 18301. allereerst - en decennia lang bijna uitsluitend
- protestanten waren, die zich met haar geschiedenis bezighielden. Van wat later
datum is de constructie van een causaal verband tussen de moderne devotie en de
stroming, die men meer en meer het christelijk humanisme is gaan noemen, een
constructie, die bij een der jongere auteurs2. tot aan de grens van de identificatie
gevorderd schijnt. Met aantrekkelijke overtuigingskracht wordt in diens werk de
samenhang van moderne devotie en christelijk humanisme gesuggereerd als substraat
voor alle bewegingen, waarvan de irenische weemoed om het verscheurde christendom
een markante trek vormt. Daarnaast handhaaft zich hardnekkig, ofschoon niet
onverzwakt, het geloof aan de natuurlijke aaneenschakeling van moderne devotie,
christelijk humanisme en protestantisme, de voorstelling als zou de bij Geert Groote
begonnen beweging zich consequent via Erasmus hebben voortgezet en vertakt in
Luther, Zwingli, Menno en Calvijn.
In een geforceerde en in ieder geval onhistorisch versimpelde terugvoering op
Geert Groote hebben de Kartuizers van Munnikhuizen, de fraters van Deventer, de
kanunniken van Windesheim, de Cisterciënsers van Sibculo, de Benedictijnen van
Bursfeld allen hun plaats gevonden in de keten van voorlopers, die de pioniers van
het protestantisme de weg heetten bereid te hebben.
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Het Gelders-Overijselse land werd in zulke voorstellingen tot een kweekplaats van
sectarisme, daar allerlei buiten het katholicisme getreden gemeenschappen het eigen
karakter van hun spiritualiteit, soms zelfs van hun dogmatiek op deze stromingen
fundeerden. Op Geert Groote en al de bewegingen, die van hem heten te zijn
uitgegaan, beroepen zich immers de geschiedschrijvers van onderscheiden protestante
secten, als het er om gaat de wortels van hun richting bloot te graven. Er bestaat wel
nauwelijks één schakering van de zeer heterogene veelheid, waarvoor men achteraf
de negatieve verzamelnaam protestantisme heeft geijkt, die het verhaal van zijn stille
ontkieming niet onder het hart van Geert Groote aanvangt of het althans niet inleidt
met een beroep op de broeders van het gemene leven en hun Christo-centrische
spiritualiteit. Ten minste noemen zich hier te lande hervormden, lutheranen,
doopsgezinden en remonstranten allen min of meer de echte en rechte voortzetters
van Geert Groote 's moderne devotie3..
Dat Geert Groote en Erasmus in karakter noch levensopvatting verwant waren,
moet ons reeds achterdochtig maken voor constructies, die de zeer malcontente
kwekeling van de Deventer fraters levenslang het merkteken van de broederschap
doen dragen en zijn christelijk humanisme tekenen als een logisch vervolg op de
moderne devotie. De oorzakelijke samenvoeging van het christelijk humanisme met
het protestantisme is vervolgens weinig anders dan een relict van een verouderde,
enigszins scheve zienswijze: de kloof, die tussen Erasmus en Luther gaapt, wordt
door geen vernuftige constructies overbrugd. Zij hebben elkaar nooit kunnen
bereiken4.. Niet alleen het grote verschil van temperament en van houding tegenover
de religieuze vraagstukken - antithese van de getourmenteerde apostel-demagoog en
de koel-sarcastische geleerde -, maar het netelige complex van beginselen en
leerstellingen, waartoe de solafidesleer en de negatie van de vrije wil behoren, hield
hen van de aanvang af gescheiden. Moderne devotie, christelijk humanisme en
protestantisme bijeen te noemen mag dan ook allerminst een betuiging van bijval
betekenen aan de vanouds gangbare, maar met de feiten strijdige antidatering van
het protestantisme. De oude neiging om alle min of meer malcontente middeleeuwers
gangmakers van het
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protestantisme te noemen, deed de waarheid in al te veel toepassingen geweld aan;
een vrij recente terugval in het procédé deed dit te meer als verouderd opvallen5.. De
cultus van de ‘précurseurs de la réformation’ heeft zich doodgezegevierd: elke
ontdekking van een protestant avant la lettre maakt de stelling ongerijmder, daar het
geheel moest uitlopen op een continuatie van de oude zuiverheid van het apostolisch
christendom, die aan de verbastering onder Rome's alleen-heerschappij nauwelijks
tijd tot ontkiemen liet6.. Met een verwijzing naar de vorming van verscheiden
christelijke humanisten in de huizen van de broederschap van het gemene leven, met
het aantonen van zekere raakpunten van Erasmus' wereld en de gedachten- of
gevoelssfeer van de moderne devoten en met de vaststelling, dat Luthers beroep op
de spiritualiteit van Geert Groote geen zinloze aanmatiging was, is geen gemeenschap
van levensbeschouwing, geen logische ontwikkeling van het een tot het ander
bewezen. Het zou een onverklaarbaar verschijnsel zijn, als zulke raakpunten volkomen
ontbraken.
Vooral in het negatieve, in het element van oppostie tegen de gebreken van de tijd
in de volksvroomheid en in het kerkelijk leven, treden zulke overeenkomsten geheel
natuurlijk naar voren. Wie èn moderne devoten èn christelijke humanisten èn pioniers
van het protestantisme hervormers noemt, heeft daartoe alle recht. Maar het oude
simplisme was: ‘Geert Groote werkte aan een hervorming, Luther werkte aan een
hervorming; dus werkten beiden aan de hervorming’7.. Met de baanbrekers van al
deze bewegingen hervormers te noemen, brengt men ze samen op een onafgemeten
en onafzienbaar terrein, waarop de verst-uiteenlopende persoonlijkheden zich kunnen
bewegen zonder elkaar ooit te ontmoeten. Het streven naar hervorming, d.i. naar
bezinning op de beginselen, naar aanvulling van tekorten, naar uitroeiing van
ingeslopen misbruiken, is niet alleen in ieder mensenleven, maar in heel de
gemeenschap van de gelovigen doorlopend te constateren en de kerk van de vijftiende
en de zestiende eeuw wordt er door beheerst. Dit streven, dat zich in de veertiende
eeuw herhaaldelijk door min of meer persoonlijke initiatieven uitte, was sedert 1400
een krachtige internationale beweging, die de besten in alle landen bezielde. Van dat
van Constanz (1414-1418)
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af hebben alle concilies tot en met Trente (Bazel 1431-1437, Ferrara-Florence
1438-1439, Lateranen V 1512-1517) de hervorming van de kerk in hoofd en leden
tot programmapunt gehad. De besproken kloosterhervormingen door het herinvoeren
van een strenger observantie zijn in hun langzaam-vorderend, maar op den duur
overal tot stand gekomen resultaat een tastbaar bewijs van het streven naar
hervorming, dat toen schering en inslag was. Was de vijftiende eeuw de eeuw van
de kloosterhervorming, de zestiende zou, ook zonder dat het protestantisme ontstaan
was, een regeneratie van de spiritualiteit, de eredienstpractijk, het godsdienstonderwijs,
de clericale studies gebracht hebben. De tijd was er rijp voor, gelijk uit allerlei
volkomen orthodoxe aanzetten blijkt. Het is onhistorisch Luther te tekenen als de
eerste en enige hervormer; het wemelde in zijn tijd van hervormers in alle rangen en
standen van kerk en staat. Alom staan schrijvers op, die de fouten in de kerk en in
priesters en gelovigen blootleggen. Er is groot verschil in trant en toon: agressief
sarcasme, vinnige vechtlust, frivole vermaaktheid om schandalen naast
verontwaardiging en diepe smart, medelijden met de geërgerde kleinen. Onstuimigen
willen een omkeer forceren door hun heilig geweld, maar bezitters van het geloof,
dat niet haasten doet, trachten stap voor stap de opwaartse weg te gaan. Bovendien
is er verschil in beginselvastheid, in helderheid van blik voor het dreigende gevaar
van scheuring en vertroebeling der motieven, in zelfverloochening vooral.
Voortvarende ijveraars, geprikkeld door subjectieve teleurstellingen en ergernissen,
gedreven door subjectieve inzichten en voorkeuren, gestuwd door de geestdrift of
de verbittering van door hen geworven volgelingen, overspannen de boog, forceren
de band: zo ontstaat de protestante reformatie uit de katholieke als een zijstroom uit
een brede rivier. Sociaal-economische oorzaken hebben de zijstroom verbreed; ten
slotte heeft de invloed van buitenkerkelijke politieke machten de terugleiding van
de zijstroom naar de hoofdstroom, toen dit nog een onderneming met grote kans van
slagen was, belet.
Hebben moderne devotie, christelijk humanisme en protestantisme in het negatieve
dit gemeen, dat zij alle drie hervormingsbewegingen waren, dan blijft het cardinale
punt, waarin en hoe die hervorming begeerd werd. Een positieve trek van
gemeenschap
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vertonen de drie stromingen, doordat zij alle de invloed van het laat-middeleeuwse
nominalisme verraden met zijn neiging tot scheiding van geloven en weten8., maar
dit is even natuurlijk, als dat in de negentiende eeuw katholieken en niet-katholieken
de invloed van het naturalisme ondergingen. De neiging tot het beklemtonen van
zekere gemeenschap tussen moderne devotie en christelijk humanisme werd bovendien
versterkt door de nadruk, waarmee alom verwezen werd naar de Nederlandse
oorsprong en aard van beide bewegingen. Beide heetten planten van de vaderlandse
bodem. De eerste beweging, al te exclusief gezien als een persoonlijke trouvaille van
de Oostnederlander Geert Groote, schijnt in zulke voorstellingen als uit de lucht te
vallen en in de ruimte te blijven zweven. De tweede werd onder de benaming van
bijbels humanisme als een in oorsprong en expansie echt-Nederlandse beweging
voorgesteld9.. Terecht is van de moderne devotie vastgesteld, dat zij, als wortelende
‘in de nominalistische wereld-beschouwing’ van de veertiende eeuw, niet uitsluitend
Nederlands is en dat Geert Groote met zeker recht haar vader, maar daarom nog niet
haar schepper en eerste bezieler genoemd kan worden10.. De cosmopoliet Erasmus
binnen enge vaderlandse grenzen te vangen en de beweging, waarvan hij het
middelpunt werd, eenzijdig te vernederlandsen, is een onderneming, die a priori
nogal onnatuurlijk lijkt, want welk recht zouden wij hebben zoveel Italiaanse
christelijke humanisten en Erasmus' vriend Thomas More uit te sluiten?11..
Expansie en invloed van de moderne devotie zijn dikwijls overdreven voorgesteld;
met name is haar samenhang met de invoering van de strenge observantie in de
onderscheiden kloosterorden eenzijdig als initiatief en leiding getekend, terwijl het
juister zou zijn van een parallel-gaan te spreken. Maar ook als wij dit punt laten
rusten, zien wij in de waardering van de beweging zelf nog dikwijls veel overschatting,
vooral van de bereikte resultaten en van de kring van haar bemoeiingen. Eerst in de
laatste decennia is de scheve opinie rechtgezet, die omtrent de betrekking van de
fraters met het onderwijs de litteratuur beheerste12.. Het is hier voldoende vast te
stellen, dat het onderwijs-geven niet de taak van de fraters was en dat zij er zich
slechts bij uitzondering mee bezig
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gehouden hebben. Als leiders van tehuizen voor scholieren zullen zij gunstige,
intensieve invloed geoefend hebben op jongens van onderscheiden stand, ook op de
opgroeiende intellectuelen, vooral priesters, maar het betrekkelijk klein getal van
hun steeds weinig-bevolkte huizen bewijst, dat zij in ieder geval maar een gering
deel van deze groep geleid hebben. De oude voorstelling, als zou bijna al wat intellect
mocht heten in de vijftiende en de zestiende eeuw uit hun huizen zijn voortgekomen,
is fictie.
Daarbij komt dan nog, dat van de later vooraanstaande mannen, die wel deze
vorming genoten hebben, zeker niet allen het stempel daarvan meegedragen hebben
door het leven, ja, dat sommigen zich zeer critisch over die vorming hebben uitgelaten.
Wij wezen er reeds op, hoe zonderling de welhaast een eeuwlang herhaaldelijk
gelanceerde voorstelling moest heten, volgens welke Erasmus krachtens zijn
jeugdvorming bij de Deventer fraters heel zijn leven veel van hun geest zou hebben
behouden. Die vrome jeugd van Erasmus lijkt een wat tendencieuze vondst; men
zou, afgaande op zijn bittere uitingen, geneigd zijn te zeggen: zo Erasmus met het
klimmen van de jaren meer blijken geeft van persoonlijke vroomheid, moet hij boven
zijn haat zijn uitgegroeid. De uitdrukking, dat Erasmus op het milieu van zijn jeugd
‘zijn gal heeft uitgespuwd’13., bevat geen overdrijving en geeft pijnlijk nauwkeurig
de kloof aan, die de grote humanist van zijn opvoeders scheidde. Het is meer ondanks
zijn jeugdindrukken dan tengevolge daarvan, dat Erasmus een religieuze
persoonlijkheid is gebleven.
Erasmus had de beweging dan ook in haar verschrompeling leren kennen. Dit
proces van verkleuming, zoals het met een gelukkige term genoemd is14., verdient
alle aandacht, omdat het meer dan iets anders bewijst, hoe weinig invloed de moderne
devotie op de leidende geesten van de kritieke tijd heeft geoefend, hoe ver zij buiten
de beroeringen van de wereld was komen te staan. De grote stuwkracht van Geert
Groote en Floris Radewijns, hun agressieve houding jegens de wereld zelf zijn niet
op den duur kenmerkend gebleven voor de broederschap. Geert Groote was een
boeteprediker, die de wereld verachtte, maar haar aandurfde, haar te lijf ging, die
haar geselde, omdat hij haar voor God veroveren wilde15.. Wat in zijn volgelingen,
vooral in de ‘olde
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zusteren’, in de oorsprong een kristalklare stroom van actieve godsvrucht is, schijnt
een eeuw later stilgevallen tot een schuwe begijnenvroomheid. De heldenmoed, het
élan is er uit. In de plaats van de bewuste wereldverachting is meer en meer het
benepener ideaal van de wereldschuwheid getreden, de vrome angstvalligheid, het
zoeken van de veilige stilte binnen de muren. Natuurlijk heeft ook dit zijn
bekoorlijkheid en zijn eigen verdiensten: plaats van ontwijk te zijn voor de
Godminnende zielen, die daar in gebed en nijvere arbeid ‘branden voor God als lamp
bij dag en nacht’ en wier zuivere vrede ademt uit menige bladzijde van devote
tractaten, maar van een beweging, die de wereld veroveren wil, is aldus weinig meer
over16.. De greep op de wereld verslapt; het leven gaat langs deze innige beslotenheid
heen en de zending bereikt nog maar weinige, uitgelezen zielen.
Dit is niet alleen de houding van de broeders en zusters tegenover de boze wereld,
maar ook binnen het geestelijk en kerkelijk leven van hun tijd en hun land nemen
zij meer en meer een geïsoleerde positie in. Wat de theologen en filosofen zo heftig
beroerde, de strijd tussen via antiqua en via moderna, scheen hen niet te raken. Voor
verreweg de meesten schenen de universiteiten niet te bestaan. De theologische
studiën van de bij hen opgevoede aanstaande priesters bereikten geen bijzondere
diepgang en vertoonden op den duur de tekorten van een angstvallig-gesloten
seminarietraditie zonder voeling met de wetenschappelijke centra. Als autodidacten
waren hun kwekelingen geneigd tot nuchter vasthouden aan de practische
leerbaarheden en het zweren bij overgeleverde opvattingen, ook tot oncritisch
overschatten van in het enge milieu uitmuntende figuren17.. In de katholieke wereld
van de vijftiende eeuw worden de fraterhuizen besloten eilanden en de weinige grote
mannen, die aan het eind van de eeuw uit hun midden voortkomen, tonen dan ook
in het algemeen weinig achting voor de huisbakken schoolsheid van wat hun geboden
was. Zo is dan vooral de spiritualiteit het eigen kenmerk van de moderne devotie:
haar leven in een speciaal Christo-centrische vroomheid. Wel kan de gehele
middeleeuwse spiritualiteit gezegd worden Christo-centrisch te zijn geweest, maar
de nadruk, die sommige schrijvers daarop leggen, doet het eens te meer betreuren,
dat met de benaming middeleeuwen vaak zonder enige preci-
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sering geopereerd wordt. De bespreking van de toestand der volksvroomheid aan het
eind van de middeleeuwen heeft reeds duidelijk gemaakt, dat ten minste in die tijd
tal van particuliere devoties aan het Christo-centrische karakter van de spiritualiteit
afbreuk hadden gedaan. De grote historische betekenis van de moderne devotie schijnt
dan ook vooral te steken in dat uitgesproken karakter: het overwegen en navolgen
van Christus' leven is de grote les, die zij de massa inprentte18.. Maar onmiddellijk
moet op deze karakteristiek dan de beperking volgen, dat zij de massa, tot wie zij
zich aanvankelijk gericht had, niet of nauwelijks meer bereikte. Met het verengen
van hun horizon waren de fraters als buiten de wereld getreden. En als een
wisselwerking der verschijnselen wreekte zich dat weer op hun spiritualiteit zelf, die
geen impulsen van buiten meer ontving en in beslotenheid verarmde. Er ligt iets van
matte gelatenheid over hun vroomheid, iets van berusting in een onopgelost en
onoplosbaar conflict, van het strijdensmoe neerzitten met de handen in de schoot.
Deze vrome passiviteit valt te sterker op, doordat zij ongunstig afsteekt tegen de
strijd, die de kloosterorden juist toen met zo grote hartstochtelijkheid in eigen boezem
voerden over het vraagstuk van de observantie en met de lekenmaatschappij, waarmee
vele banden hen bleven binden, over allerlei sociale haken en ogen. In een gistende
wereld, waarin het geloof een crisis doormaakt, schijnen de huizen van de
broederschap oasen van rust, maar van een rust, die een trek van kleinmoedige
berusting vertoont. Terecht is geconstateerd, dat zelfs de onvolprezen Imitatio als
teken van de tijd - niet als handboek voor de tot God getrokken zielen - een getuigenis
is van deze ontgoochelde wereldvrees, meer dan van de heldhaftige drang tot
wereldverovering.
Juist dit isolement, dit buiten de tijd staan, maakt de voorstelling, als zou de
moderne devotie een hoofdrol vervuld hebben in het wordingsproces van het
protestantisme, ongerijmd. Volgens een nog herhaaldelijk opduikende voorstelling
zouden ‘de fraters zich gaarne in de voorste rijen der nieuwe beweging’ geplaatst,
‘hun huizen in massa verlaten en zich bij de hervorming aangesloten’ hebben. Met
de feiten is echter aangetoond, ‘dat er geen sprake was van een weglopen in massa
uit de fraterhuizen’ en dat de fraters, die zich bij de hervorming hebben aangesloten,
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zeldzame eenlingen waren, even zeldzaam als de overlopers bij de Dominicanen,
die - terecht - alom gelden als palstaanders voor de orthodoxie19.. Achteraf kan men
bruggen bouwen tussen de denkwereld en de practijken van de moderne devoten en
de prediking van de eerste protestanten, wijzen op de nadruk, die de fraters legden
‘op de innigheid der devotie en op het inwendig gebed’, maar wat bewijzen zulke
bouwsels, als de tijdgenoten ze niet betreden hebben? Natuurlijk hebben ook de
hervormers, met name Luther, de behoefte gevoeld zich te beroepen op voorgangers
en vermeende voorlopers en het valt dan ook niet moeilijk in de Christo-centrische
spiritualiteit van Geert Groote, in zijn wat enghartige, als reactieverschijnsel zeer
verklaarbare reserve jegens de heiligenverering, zelfs jegens de aanroeping van Maria,
in zijn neiging tot pessimisme ten aanzien van de menselijke natuur, in zijn eenzijdige
nadruk op de erfzonde en op de gestrengheid Gods, in zijn geloof, dat alle heidenen
verdoemd zullen worden, in zijn gestadig wijzen op het eeuwige hellevuur
verwantschap te signaleren met wat Luther kwam leren. Maar het is nu eenmaal zo
gesteld, dat de grondleggers van het protestantisme zich meest gekenmerkt hebben
door een eclecticisme, dat schrift, vaders en traditie verengde en zijn gading vond
bij eenzijdig beklemtoonde rigorismen. De meeste ketterijen zijn immers uit hun
verband gegroeide waarheden. Als Luther precies het omgekeerde van al zijn
voornaamste stellingen had geponeerd, dus niet het geloof-alleen, maar louter de
goede werken, niet Gods vrijmachtige genade zonder menselijke medewerking, maar
de vrije wil in uiterste ongebondenheid had geleerd, dan zou hij uit vaders en
middeleeuwse vromen weer andere geestverwanten hebben aangevoerd, met evenveel
en precies even weinig recht als nu hij zich op Geert Groote beriep. Evenveel, want
hun beklemtonen van zijn voorkeuren is reëel genoeg; even weinig, want of hij ter
linker- of ter rechterzijde zijn verwanten vindt, hij verschilt van hen allen juistin dit
beslissende ene punt van de katholiciteit, die immers ‘alle edele uitersten omvat’:
hij leert het een zonder het ander en zij leggen naar tijdsbehoeften en naar eigen
aanleg de nadruk op het een zonder aan het andere te tornen20.. Het is dit onderscheid,
dat zijn christendom fragmentarisch maakt en dat van de getuigen, die hij opriep,
katholiek. Daarom ook is

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

112
Luthers beroep op Geert Groote, subjectief gezien, geen zinloze aanmatiging, en,
historisch gezien, alleen reeds op chronologische grond natuurlijk, maar het blijft
subjectief, zolang de proef op de som ontbreekt. En die ontbreekt, nu, gelijk wij
zagen, van een uittocht van Geert Groote's echte kinderen naar Luthers kudde geen
sprake is.
Daarentegen zijn er duidelijke aanwijzingen van een gestadig doorwerken van de
moderne devotie binnen het raam van de katholieke rechtzinnigheid. Er is geen breuk
tussen de kerk van vóór en na Trente, al ontplooit zich het godsdienstig leven van
de na-Trentse kerk ook in een wijdheid, die met de soberheid van de teruggetrokken
devoten der late middeleeuwen en met de wat versomberde of verkleumde eenvoud
van de spiritualiteit uit Geert Groote's school op den duur scherp gaat contrasteren.
Doch dit is de grootse dynamiek van de katholieke reformatie in haar triomf betrappen,
zoals Rubens' doeken en heel de bouw- en beeldhouwkunst van de barok ze
belichaamd hebben voor alle tijden. De aanvang verschilt even natuurlijk van de
apotheose als het schuchter ontluiken van de eerstelingen der lente van de rijpe bloei
en de volle kleurenweelde van de midzomer. In de strenge ernst van de Trentse
vaderen en hun straf-polemische toon, in de beheerstheid van Sint Ignatius, in de
kleurloos lijkende strakheid, die de Jezuieten in het liturgisch leven brachten, in heel
deze vooreerst zo weinig zonnig lijkende bedachtzaamheid treedt de zielsgemeenschap
met de moderne devotie in haar wereldontvluchting wèl aan de dag. Toch kan deze
gemeenschap niet diep genoemd worden, ten minste niet bij die bovenstroom, die,
door de Jezuieten geleid en in Sint Franciscus van Sales straks verpersoonlijkt, de
na-Trentse katholieke gemeenschap in steeds verbrede bedding meevoert. Al wat
wereldvliedend is in de moderne devotie, schijnt zijn tegenhanger te vinden in de
verzoening met al het aardse, nu de geest van het devote humanisme dit wijdt en
voor God annexeert. Is het zover, dan is de kloof tussen de schuchtere volgelingen
van de Deventer beweging en de wereldveroveraars van de katholieke reformatie al
te wijd geworden om genegeerd te worden.
Er is misschien te veel nadruk gegeven aan het feit, dat de Navolging een van de
weinige werken was, die Ignatius in zijn retraite
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te Manresa bezighielden21.. In ieder geval gaapt er een kloof tussen Geert Groote's
pessimistische kijk op de mens en zijn lot hiernamaals en wat men dan later het
laxisme der Jezuieten is gaan noemen. De Jezuietenorde, de grote nieuwe hulptroep
van de Trentse reformatie, kan niet zonder miskenning van veel, dat haar eigen is,
een uitloopster van de moderne devotie genoemd worden. Maar het was ook niet de
geest van de Societeit, die blijvend zijn stempel drukte op allen, die door het ideaal
van de katholieke reformatie bezield waren. Zolang deze zich uitsluitend of bij
voorkeur in apologie of polemiek en in de negatieve bestrijding van ingeslopen en
vaak ingewortelde gebruiken uitte, deden zich weinig verschillen voor, maar reeds
in de tweede helft van de zestiende eeuw liepen de methoden en voorkeuren dikwijls
ver uiteen. Wordt de geschiedenis van de spiritualiteit der katholieke reformatie ook
terecht een der mooiste bladzijden van de kerkgeschiedenis genoemd, dan zie men
daarin scherp de veelzijdigheid bij alle eenheid. Naarmate de beweging vordert,
tekenen zich in de spiritualiteit de twee hoofdlijnen van de Ignatiaanse of Salesiaanse
ascese tegenover de Bérulliaanse af. Het mag dan waar zijn, dat ook Franciscus van
Sales de rechtstreekse invloed ondergaan heeft van de moderne devotie22., een veel
dieper spoor heeft deze beweging getrokken in de kring van hen, die de
sterk-theocentrische school van de Bérulle zouden gaan vormen. Op de Bérulle, die
Franse auteurs misschien met te veel nadruk als van zuiver Franse origine hebben
voorgesteld, hebben rechtstreeks en middellijk verscheiden auteurs uit de kring der
moderne devotie, in wijde zin genomen, invloed geoefend23.. Zo dus de bij Geert
Groote begonnen beweging zich, vaak langs nauwelijks naspeurbare wegen,
voortgezet heeft in de nieuwe tijd, is het minder bij een of andere protestante secte
dan in de katholieke kerk van na Trente, dat wij haar natuurlijk vervolg kunnen
aanwijzen.

2. Christelijk humanisme
Legden de humanisten de nadruk op 's mensen natuurlijke krachten en talenten, dan
betekende dit voor de religieuze persoonlijkheden onder hen een vast geloof in de
schoonheid, de adel van de
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menselijke ziel, waarin ook na de Zondeval Gods beeld en gelijkenis niet geheel
teloor zijn gegaan. Uit deze hoofdtrek van het christelijk humanisme vloeien alle
kenmerken van de stroming voort. Erasmus wàs zulk een religieuze persoonlijkheid.
Hem als humanist de toenaam christelijk te onthouden, is een onrecht jegens heel
zijn levenswerk. Zijn oeuvre is voor het grote deel van godsdienstige strekking. Hoe
groot zijn betekenis is voor de filologie, zij zinkt in het niet bij zijn geestelijk
leiderschap. Ofschoon niet de oudste, is Erasmus zozeer de grootste vertegenwoordiger
van het christelijk humanisme, dat de beweging getypeerd staat in de schets van zijn
houding jegens God en godsdienst.
De van de aanvang af zichtbare, maar in de loop van de zestiende en de zeventiende
eeuw steeds duidelijker aan den dag getreden tegenstellingen in de spiritualiteit van
de katholieke reformatie doen reeds argwanend staan tegenover de simpelheid,
waarmee Erasmus' christelijk humanisme vaak werd afgeleid uit de moderne devotie.
Zo immers dit christelijk humanisme een natuurlijk vervolg vond in het verinnigde
devote humanisme van Franciscus van Sales en de geest van de moderne devotie
veeleer teruggevonden wordt in de school van de Bérulle, is daarin een waarschuwing
voor een ondoordacht vereenzelvigen van de stromingen in hun wording gelegen.
Wat moderne devoten en christelijke humanisten gemeen hebben, blijken dan ook
niet veel meer dan persoonlijke relaties en wat uiterlijke, meest negatieve trekken.
Onder de christelijke humanisten zijn er vrijwat, die uit een van Geert Groote's
stichtingen, de broederschap van het gemene leven of de congregatie van Windesheim,
zijn voortgekomen, maar het geval van Erasmus waarschuwt al tegen het klakkeloos
aanvaarden van eenheid van geest. Verder hebben beide bewegingen in het negatieve
een en ander gemeen: hun strijd tegen de degeneratie van de laat-middeleeuwse
vroomheid, hun weinige belangstelling voor de dogmatiek, zelfs zekere afkeer van
de theologie, de overtuiging, dat het geloof zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Een
meer positieve trek van overeenkomst is hun beider leken-karakter24.; het is echter
niet meer dan een kwestie van dialectiek ook deze overeenkomst in negatieve zin te
formuleeren. De moderne devotie wilde in de eerste plaats lekenvroomheid zijn; ook
de christelijke humanisten waren voor een groot deel leken en, voorzover
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zij priesters waren, vertonen zij, met name Erasmus, de aan de negentiende-eeuwse
de Génestet herinnerende hebbelijkheid zich gaarne als leken aan te dienen en in hun
priesterlijke kwaliteit zelden of nooit op de voorgrond te treden.
Zulke negatieve overeenkomsten mogen niet blind maken voor de grote verschillen.
Van het kenmerkend pessimisme der moderne devoten is bij de christelijke humanisten
niets te vinden. Zo pessimistisch als Geert Groote oordeelde over de menselijke
natuur, zo optimistisch deed Erasmus het. De Augustijnse nadruk op de erfzonde en
de verdorvenheid van de menselijke natuur, zoals wij die bij Geert Groote vinden,
is de christelijke humanisten vreemd. Ook de geringschatting van de wetenschap,
van het menselijk verstand, en het geloof, dat alle heidenen verdoemd zijn, hun
deugden blinkende ondeugden zijn, die hen de straf der hel des te meer waard maken,
zijn trekken, althans in kiem bij Geert Groote aanwezig, maar aan de geest van
Erasmus vreemd. Hij was overtuigd, dat Cicero, Socrates en verscheiden andere
wijze heidenen in de hemel waren, en huldigde de thans algemeen aangehangen
opinie, dat alwie gezegd kan worden impliciet in Christus te geloven, tot de ziel van
de kerk behoort en zalig kan worden25..
Wel kunnen wij zeggen, dat de moderne devotie in zekere zin het christelijk
humanisme de weg gebaand heeft door haar nadruk op de eenvoud als nodig in
eredienst, dogmatiek en spiritualiteit, door haar vooringenomenheid tegen de
schooltheologen, haar critische instelling tegenover de kloosters, misschien wel het
meest door haar reserve jegens die practijken van de eredienst, die geen bijbels
fundament hadden, jegens alwat vulgair was geworden in de volksvroomheid:
bedevaarten, relikwieënverering, aflaatverkoop. In de uitspraak van Thomas van
Kempen omtrent het nutteloze disputeren over zaken, waarnaar in het laatste oordeel
niet zal worden gevraagd26., is niets, dat Erasmus niet beaamd zou hebben; integendeel,
de uitspraak is hem als uit het hart gegrepen en het is niet gerechtvaardigd, te
onderstellen, dat deze instemming van Erasmus uit louter werelds-wetenschappelijke
motieven voortsproot27.. Al was de koele Erasmus een geheel andere persoonlijkheid
dan de auteur van de Navolging, ook hij was een godsdienstig man en de vraag, wat
ter zaligheid noodzakelijk was, heeft hem nooit losgelaten.
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Het christelijk humanisme werd gedragen door de grote gedachte van vernieuwing
van het christendom uit de geest van bijbel en kerkvaders28.; het beoogde vóór alles
een hervorming van het godsdienstig leven naar het model der oudheid. In figuren
als Erasmus leefde de overtuiging, dat tussen de oudheid en het christendom geen
tegenstelling bestond: het christendom is zelf een stuk van de oudheid, de laatste
grote, de volmaakte schepping er van. Het christendom voortgebracht te hebben is
de voornaamste betekenis van de oudheid. Hoeveel eenzijdigs wij vandaag in zulke
uitspraken ook afkeuren, het christelijk humanisme werd er door bezield en geleid
in zijn streven naar terugkeer tot de eenvoud en de zuiverheid van de kerk der eerste
eeuwen, die van de kerkvaders. Dat Erasmus daarin zijn roeping, de taak van zijn
leven zag, doen zijn brieven op tal van plaatsen blijken. Aan paus Leo X schrijft hij
ter gelegenheid van diens keuze in 1516, dat hij van zijn tijd het herstel verwacht
van drie zaken van waarde: 1. de ware christelijke vroomheid; 2. de studie der beste
wetenschappen; 3. duurzame eendracht van alle christenen29..
Die neiging tot eenvoud in het geloof uit zich in de afkeer der christelijke
humanisten van wat onlangs met een aardige term het ‘filigraanwerk der
na-scholastiek’ genoemdis30., van wat zij als spitsvondige definities der theologen
bestempelen. De in een vorig hoofdstuk gedemonstreerde uitwassen van het
laat-middeleeuwse devotieleven: de plompe relikwieën-cultus, de banaal-bedreven
en door platte ikzucht bezielde heiligenverering, het tot bijgeloof leidende gebruik
van allerlei bijzondere zegens, de bandeloze bedevaarten, de triviale aflaatverkoop,
dreven de christelijke humanisten veelal tot een versobering, een inperking, waarin
wij, geleid door het licht van Trente, thans een overschrijding van de grens der
orthodoxie zien. Te volstrekt zijn zij, met name Erasmus, in de veroordeling van wat
zij als louter menselijke toevoegingen aan het eenvoudige geloof der vaders zien.
Vervolgens tonen zij jegens de theologie, uit reactie op een toen heersende ziekelijke
zucht tot distingeren, en wat Erasmus betreft, ook krachtens een vooropgezette
overtuiging van het onkenbare van het wezen der dingen, een soort minachting. Zij
wekken af en toe de indruk de twijfel boven de zekerheid te verkiezen, indien deze
scheuring zou kunnen veroorzaken. Erasmus zegt zelfs, dat het goed is,
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zo weinig mogelijk geloofspunten te definiëren en aan ieder het oordeel vrij te laten31..
Hij maakt de indruk aldus door de grootst mogelijke vaagheid bezwaren en
controversen te willen ondervangen; vooral als het leerstukken betreft, die niet zwart
op wit in de heilige schrift staan, gaat hij ver.
Terecht is Erasmus' geest meer rijk dan diep genoemd32.; de juistheid van de
uitspraak blijkt uit zijn geringschatting van metaphysische studiën. Toch is hij in zijn
denkwereld en zijn methoden geheel een kind van zijn tijd, van de na-scholastiek,
hoezeer hij ook op het eeuwig distingeren mocht afgeven. Telkenmale als hij de
verhouding van geloof en weten ter sprake brengt, verraadt hij zijn Occamistische
gedachtengang. De woorden van Augustinus: ‘Ik zou het evangelie niet geloven, zo
het gezag der kerk mij er niet toe bewoog’33., maakte hij tot de zijne; als men naar
een formule zocht om de Occamist in zijn neiging tot loochening van metaphysische
kennis en zijn scheiding van geloven en weten34. te tekenen, zou men nauwelijks een
duidelijker kunnen vinden. Ook in zijn klemmende verdediging van de vrije wil is
Erasmus geheel Occamist.
Zo christelijk humanisme een term van wijder betekenis is dan de naam
katholicisme, komt dat, doordat wij de wereld en de mensheid nu eenmaal aanzien
met na-Trentse ogen en er nauwelijks begrip van hebben, hoe ver een mens kon gaan
in zijn pogingen om het grootste onheil van de nieuwe geschiedenis nog te voorkomen:
het uiteenvallen van het christendom in katholicisme en protestantisme. Erasmus
leefde vóór die scheuring en behoorde tot een internationale kring van scherpziende
pleiters voor hervorming der kerk. Hij ijverde voor de zuivering van haar spiritualiteit
en voor een terugkeer tot de eenvoud van een eredienst, die niet door uitwassen van
particularisme overwoekerd was. Krachtig streed hij voor het behoud van de eenheid.
Hij bepleitte en betrachtte het uiterste van tegemoetkoming om te voorkomen, dat
de hervorming tot scheuring werd. En toen die scheuring ten slotte kwam, sprak hij
het non possumus en bleef in de kerk van Rome onder betuiging van vast geloof aan
haar onfeilbaarheid. Maar dit alles scheen lange tijd niet genoeg om door het
nageslacht van de na-Trentse katholieken als onverdacht katholiek te worden erkend.
Ja, het was veeleer een reden om bij hen als half-hervormd,
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als voorloper van het protestantisme te gelden. Het langst van alle heeft zich de opinie
gehandhaafd, die uitgedrukt wordt in de onsmakelijke uitspraak, dat Erasmus het ei
gelegd en Luther het uitgebroed had, die dus aan de Rotterdamse cosmopoliet verwijt
grotelijks tot de scheuring te hebben bijgedragen, die hij het zijn levenstaak achtte
tegen elke prijs te voorkomen.
Nu die scheuring toch gekomen is, wordt Erasmus geen onrecht aangedaan, als
vele richtingen zich op hem beroepen. Krachtens zijn natuur was het christelijk
humanisme geschikt om een huis met vele woningen te worden. Bleef Erasmus zelf
katholiek, naast hem groeiden geestverwanten andere kanten uit. Met het stellen van
dwingende alternatieven komt men het christelijk humanisme niet nabij. De sleutel
van het entweder-oder - òf orthodoxkatholiek òf protestant - past er niet op, want het
kon beide zijn: het een blijven en het ander worden. Zo kon het zich geheel natuurlijk
in verscheiden richtingen vertakken: door Trente heen naar het devote humanisme
van Franciscus van Sales en, zich versmallend tot bijbels humanisme, naar een in
elk land op eigen manier geëvolueerd rekkelijk protestantisme.
Wat de verhouding van het christelijk humanisme tot het katholicisme betreft, het
zou meer dan een methodische fout zijn te zeggen, dat de heiligverklaring van Thomas
More een ontkennend pauselijk antwoord was op de vraag, of wij katholieken het
offer moeten brengen de auteur van de Lof der zotheid en die van Utopia te laten
annexeren door protestanten en vrijdenkers35.. Want behalve, dat het Rome's zending
niet is, in zulke kwesties het beslissende woord te spreken, neemt geen gezond
verstand aan, dat een onfeilbare paus de loop der historie, d.i. hoe het geweest is,
kan bepalen. Het behoort tot de uiterste absurditeiten van het laat-middeleeuwse
nominalisme, dat het God zelfde macht toekende, het eenmaal geschiede niet of
anders geschied te doen zijn. Wie geloven, dat God door paus Pius XI sprak, toen
Thomas More tot de eer der altaren verheven werd, weten ook, dat daaraan het
vorserswerk in vrijheid voorafgegaan is en aanvullingen of correcties daarop nu of
in de toekomst in genen dele belemmerd worden. Zo eisen wij dan ook de
veel-gesmade Erasmus, voor de meeste katholieke denkers van de vorige eeuw louter
een cynische sceptische spotter, de Voltaire der zestiende eeuw, niet voor het katho-
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licisme op, omdat Rome gesproken zou hebben - wat bovendien ten aanzien van
hemzelf onjuist zou zijn -, maar gelijk Rome Thomas More canoniseerde, nadat de
wetenschap hem objectief getekend had, is nieuwe, van de hopeloos-verwikkelde
traditie losgekomen ontginning van Erasmus' werken het begin geworden van wat
in algemene termen als zijn katholiek eerherstel mag worden aangeduid. Dat er een
kloof gaapte tussen het christelijk humanisme en het katholicisme van de Trentse
vaderen, is verklaarbaar: twee op elkaar volgende generaties hebben elkaar nooit
billijk beoordeeld. De afstand van Erasmus tot Petrus Canisius was nog te kort om
het misverstand te voorkomen, waardoor de heilige Nijmegenaar van de grote
Rotterdammer getuigde, dat deze ‘meer door sluwheid dan door geweld de kerk had
aangevallen’36.. In de na-Trentse kerk ontbrak het voorlopig aan het billijk begrip van
een katholicisme, dat zoveel in twijfel getrokken had, zoveel had willen prijsgeven,
wat Trente als onvervreemdbaar apostolisch erfgoed had gehandhaafd.
Volgens vrijzinnig-protestante Nederlandse kerkhistorici was Erasmus de vader
van wat zij graag tegenover min of meer strenge calvinisten het nationale
protestantisme noemden37.; in overeenstemming daarmee was de stelling van moderne
en modernistische Franse auteurs, die van hem die ondogmatische religiositeit
afleidden, welke het zuiverst gecontinueerd heet in Renan en Loisy38.. Lange tijd
scheen Erasmus dan ook een moeilijk te definiëren figuur in de geschiedenis van het
godsdienstig leven. Hij is dit echter slechts, voorzover zijn zeer omvangrijk oeuvre
met de bijbel de eigenschap deelt, dat iedere ketter er zijn letter in kan vinden. Niet
alleen, dat Erasmus in een overgangstijd leefde en dus veel nieuws, dat zich op den
duur als heterodox ontpopte, critiekloos bij hem passeert; hij was geen theoloog en
had zelfs voor de theologie weinig belangstelling, koesterde er wat wrevele gevoelens
voor. Bovendien is er in de Rotterdamse humanist een naar het psychopathische
zwemende grilligheid39., een neiging tot prikkelen door op de spits gedreven critiek,
een tot tweede natuur geworden wetenschappelijk-methodisch scepticisme40., dat
maar weinig ruimte laat voor subjectieve belijdenissen: deze kostten hem kennelijk
zekere zelfoverwinning. ‘Ik houd zo weinig van stellige verzekeringen, dat ik mij
gemakkelijk onder de scep-
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tici zou scharen, overal, waar het door het onschendbare gezag en de besluiten der
kerk geoorloofd is’, schreef hij in zijn tegen Luther gerichte verhandeling over de
vrije wil41..
Om deze hem typerende trek moeten wij er dan ook te meer waarde aan hechten,
dat het in zijn brieven wemelt van ondubbelzinnige belijdenissen van het katholicisme.
‘Tientallen malen’ verklaart hij zich in het dogmatische volkomen ‘aan het gezag
der kerk te onderwerpen’. Komt hij tot een dubieuze of heterodoxe schriftverklaring,
dan wordt deze gedesavoueerd door zijn herhaalde betuiging, dat hij zich in alles
aan de interpretatie van de kerk onderwerpt; ‘hoe hoog hij de heilige schrift acht, het
gezag der kerk gaat er boven’. Uitingen als: ‘Ik ken geen ander geloof dan dat van
de katholieke kerk’. vindt men herhaaldelijk bij hem42.. Naar waarheid schreef hij in
1528: ‘Ik had in Luthers kerk een der coryphaeën kunnen zijn, maar ik heb liever de
haat van heel Duitsland op mij willen laden dan uit de gemeenschap der kerk te
scheiden’43.. Dat de kerk verscheiden werken van Erasmus op de index gezet heeft,
getuigt niet tegen de rechtzinnigheid van een auteur, van wie de genoemde
belijdenissen van volkomen onderwerping aan het kerkgezag afkomstig zijn.
Bovendien dateren die veroordelingen in het algemeen van later, toen de schrijver
overleden was en Trente allerlei opheldering had gebracht. Op dit geval is volkomen
toepasselijk, wat Erasmus zelf schreef: ‘Er zijn veel godsdienstige vraagstukken,
waaromtrent vroeger twijfel kon bestaan, maar sedert de kerk er haar oordeel over
heeft uitgesproken, volg ik haar besluiten’44.. Paus Adriaan VI heeft nooit een ketter
in hem gezien, ofschoon in de tijd, dat zij samen in Leuven woonden en werkten,
een bepaald vinnige strijd tegen Erasmus gevoerd werd, waarbij zijn onrechtzinnigheid
het punt van aanklacht was. In antwoord op de brief, waarin Erasmus Adriaan Boeyens
met de pauskeuze gelukgewenst had, schreef deze hem in termen van het grootste
vertrouwen; het blijkt, dat beide mannen zich één wisten in de geest van vredelievende
bestrijding van de ketterij, aan bekering verre de voorkeur gaven boven dwang en
vooral niets ophadden met ‘de roede van de keizerlijke wetten’45.. Dat zich op Erasmus
overal in de wereld de meer rekkelijke protestanten beroepen - bij ons typen als
Duifhuis en Coornhert, de latere doopsgezinden, de volgelingen
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van Arminius -, dat hij zelfs de vader van het neo-protestantisme genoemd kon
worden46., heeft alles zijn goede grond en geschiedt niet zonder recht, maar zijn eigen
woorden en daden - hoe sterk zijn karakter en de omstandigheden hem ook geremd
hebben - maken het genoegzaam zeker, dat hij het goddelijk gezag van de kerk van
Rome ook innerlijk aanvaardde47..
Voor het nageslacht in Erasmus belichaamd, is het christelijk humanisme toch ouder
dan de grote Rotterdammer. Als de oudste en in menig opzicht ook de vader van de
christelijke humanisten wordt gewoonlijk de Zwollenaar Wessel Gansfort (1419-1489)
beschouwd. In de breedheid van zijn studieveld - hij was behalve theoloog ook
medicus en trad in deze functie bij bisschop David van Bourgondië op - typeert hij
de echte humanist en als leektheoloog past hij eveneens merkwaardig in de wereld
van de christelijke humanisten. Van 1450 tot 1475 leidde hij een zwervend leven;
de meeste wetenschappelijke centra van Europa bezocht hij, zo Heidelberg, Parijs
en Rome. Daar knoopte hij betrekkingen aan met humanisten uit alle landen. De
laatste twaalf jaar van zijn leven bracht hij in Nederland door, soms te
Wijk-bij-Duurstede bij zijn bisschoppelijke beschermer, maar meestal in een van de
volgende kloosters: de Cisterciënser-abdij van Aduard (die onder abt Henricus van
Reest (1449-1485) een centrum van humanistische studie was, waar onderscheiden
bekende figuren bijeenkwamen)48., het Augustijnenklooster op de Agnietenberg bij
Zwolle en het Clarissenklooster bij Groningen, waar eigenlijk zijn woning geweest
schijnt te zijn; hij is ook in dit klooster begraven. Luther rekende hem op grond van
zijn geschriften tot de voorlopers van het protestantisme, maar dit is slechts met
zekere willekeur waar te maken. Hij heeft de humanistenverachting voor de
scholastiek en is in zake de spiritualiteit sterk-individualistisch. In de essentiële
punten der leer is hij zeker katholiek: hij gelooft in de transsubstantiatie, neemt naast
de bijbel de overlevering als kenbron aan, erkent de verdienstelijkheid van goede
werken, gelooft in een vagevuur, oordeelt het gebed voor de overledenen
aanbevelenswaard en is vóór de heiligenverering; zelfs neemt hij de onbevlekte
ontvangenis aan. Dat er daarnaast ook heterodoxe elementen in zijn theologie
voorkomen, ligt voor de hand; er is
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in deze overgangstijd geen theoloog te noemen, die in alle opzichten de Trentse
decreten voorzag. Zo houdt hij noch de kerk noch de paus voor onfeilbaar; de
zondenvergeving in de biecht noemt hij een gevolg van het berouw van de zondaar,
niet van de absolutie van de priester.
Door zijn sterke persoonlijke invloed op jongeren als Goswinus van Halen heeft
Wessel Gansfort het christelijk humanisme ongetwijfeld georiënteerd in een sterk
religieuze geest; daar staat tegenover, dat ook zijn individualistische opvattingen,
waar zij geheel of ten dele met de kerkleer in strijd kwamen, op zijn geestelijke
nakomelingen niet zonder invloed gebleven kunnen zijn49.. De vrijwel geheel door
Wessel gevormde Goswinus van Halen toont in zijn levensgang en zijn opvattingen
overigens het katholieke karakter van Gansforts invloed duidelijk. Kort voor 's
meesters dood liet hij zich als frater bij de broeders van het gemene leven te Groningen
opnemen; na een voorbeeldig religieus leven stierf hij in 1530 als rector van hetzelfde
huis. Van de door Goswinus geschreven werken is te weinig bekend om een scherp
idee van zijn gedachtenwereld te geven, maar uit zijn brieven herkennen wij de
christelijke humanist: studie van de grote heidense klassieken wordt aangeraden,
maar hoger staat die van de bijbel en de kerkvaders50.. Zijn geest leefde voort in zijn
leerling Regnerus Praedinius (Reinier Veltman), een vroom man, die ook grote naam
verwierf als kanselredenaar; hij was een aan Erasmus nauw verwante persoonlijkheid,
ijverde ook voor een hervorming zonder scheuring, bestreed Luther, maar toonde in
zijn rekkelijkheid ten aanzien van het dogma dezelfde tendens als Erasmus.
Een tijdgenoot van Wessel Gansfort was de evenzeer welbekende Rudolf Agricola
(1444-1485)51., evenals Erasmus een priesterzoon, een even internationale figuur als
Gansfort en Erasmus, persoonlijk een man van grote vroomheid en onberispelijk
leven, lid van de derde orde van S. Franciscus. Toch is hij minder dan Gansfort,
Erasmus en Praedinius een christelijk humanist; zijn studiën hebben zich veel meer
uitsluitend op het gebied van de schone letteren bewogen. Indirect echter heeft hij
het christelijke humanisme beïnvloed door zijn aandeel in de vorming van verscheiden
jongeren, vooral van Alexander Hegius52., die van
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1475 tot 1498 rector van de school van Deventer was, welke onder zijn leiding een
ongekende bloei beleefde en een centrum van humanisme werd, waar ook Erasmus
zijn vorming ontving. Naast hem werkte de Roermondenaar Joannes Murmellius;
beiden waren in hun levenswandel en hun geschriften trouwe katholieken. Verder
van de kerk verwijderden zich daarentegen de Haagse rector Gnapheus (de Volder),
die duidelijk sacramentarische opvattingen huldigde, en de bekende hofhumanist
van bisschop Philips van Bourgondië Gerardus Geldenhauer, die in 1542 als luthers
hoogleraar in de theologie te Marburg zou sterven, de Utrechtse rector Hinne Rode,
die achtereenvolgens sacramentariër en lutheraan werd, en - uit wat later tijd - de
Haarlemse stadssecretaris Dirk Volkertszoon Coornhert (1522- 1590). Nauwer
verwant aan Erasmus, met wie hij in briefwisseling stond, was weer de bekende
Groninger pastoor Willem Frederiks. Zeer stellig van katholieke geest doortrokken
bij alle irenische tendens waren de christelijke humanisten, die te Leuven onder
Erasmus' invloed waren gekomen en hem in de Leuvense kring vaak met warmte
verdedigd hebben tegen de beschuldiging van onrechtzinnigheid. Een van de
belangrijkste uit deze kring is Alardus van Amsterdam, die een scherp bestrijder van
het protestantisme werd53.. Andere zeer bekenden van deze groep zijn de Naaldwijker
Martinus Dorpius en de Alkmaarse rector Petrus Nannius; ook de in 1572 door Lumey
vermoorde Delftse priester Cornelius Musius en de Bruggeling George Cassander,
die in zijn pogingen tot hereniging blijkens de veroordeling van enkele van zijn
geschriften te ver ging, maar van diep-religieuze gevoelens bezield was.
Het is niet zonder betekenis, dat de cosmopoliet Erasmus juist in zijn eigen vaderland,
waaraan hij zich zo weinig verknocht toonde, zoveel geestverwanten vond. Het
christelijk humanisme vond hier veel aanhang en werd de geestelijke band tussen
alle bedachtzame en irenische hervormingsgezinden. Het is gewoonte geworden van
bijbels humanisme te spreken, een term, die op zich zelf ter typering van de wijde
kring wat te eng schijnt; hij is strikt genomen niet toepasselijk op typen als Erasmus,
die wel de neiging hebben bijbel en vaders als de enige geloofsbron te aan-
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vaarden, maar zeer uitdrukkelijk het gezag van de kerk er boven stellen. Daarom
schijnt het beter alleen de protestant-georiënteerden onder deze groep bijbelse
humanisten te noemen; het bijbelse humanisme is dan reeds een sectarische verenging
van de stroming, zoals het devote humanisme er de katholieke verdichting van is.
Voor haar zelf is de naam christelijk humanisme verkieslijker. Immers zij is een
groep met vervloeiende grenzen, die inwendig zeer grote verschillen vertoont, ook
in Noord-Nederland. Van overtuigde katholieken als Colet, Thomas More, Erasmus,
Alardus van Amsterdam, Ludovicus Vives, Cornelius Musius aan de rechtervleugel
strekt deze groep zich uit tot een linkervleugel, waar het christelijke nauwelijks meer
een typering mag heten, zozeer is het verwaasd. Daartussenin staat een groot aantal
mannen, die het geloof nooit uit het oog verloren, maar in deze tijd van verval en
twist hoe langer hoe meer gereserveerd kwamen te staan tegenover het kerkelijk
leven. Sommigen werden bestrijders van het katholicisme en groeiden tot protestanten
uit, maar de meerderheid vormde een toenemende middengroep, die zich in
afwachtende houding, meestal met zekere hooghartigheid neerziende op het vulgaire
polemiseren, op den duur van vrijwel elke openlijke eredienst-practijk onthield.
Wat allen, misschien op een gering getal te sterk naar het paganistische ideaal der
antieke wijsgeren afgestemden na, samenbindt in een soort van internationale
broederschap, is hun ‘bergrede-christendom’54., een practisch toegepast geloof zonder
theologische bespiegeling, die immers meestal slechts liefdeloos geharrewar heet.
Het ware geloof is volgens deze mensen: een minimum van theorie, maar een
maximum van goede werken, weinig theologiseren, maar veel moraliseren. Hun
gemoedelijkondiepe geloofsbeschouwing vormde een ‘niemandsland op de grenzen
van orthodoxie en ketterij’55.. De bewoners wensten uit beginsel geen partij te kiezen,
overtuigd als zij waren, dat vóór alles een scheuring in het Christendom moest worden
voorkomen56.. Zo komt het dan ook, dat, als straks de politiek de doorslag geeft en
het beginsel cuius regio eius religio ingang vindt, de meeste christelijke humanisten
aanvankelijk weigeren het opgelegde protestantisme te aanvaarden. In staten, waar
deze oplegging een op den duur voor tal van categorieën der bevolking onontkoom-
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baar karakter droeg, zijn zij, zoals wij nader zullen zien, eindelijk ook meestal
protestant geworden, maar het is meer overeenkomstig de natuur van de meesten,
dat zij het katholicisme vasthielden of hervonden, zoals het in zijn na-Trentse gestalte
voortbestond. Het christelijk humanisme vond zijn aanhangers bij de intellectuele
upper ten: de best-onderlegde priesters, de rectoren en de praeceptoren van de grote
scholen, juristen en andere academisch-gevormden, vooral ook veel regenten in de
steden. Het is begrijpelijk, dat het geen aanhang vond in volkskringen. In percenten
van de bevolking uitgedrukt, is de groep stellig nog niet op één ten honderd te
schatten, maar daarmee is dan ook meteen een geestelijk selecte groep afgezonderd.
In deze, door de tijdgenoten niet zelden als Erasmiaans aangeduide groep van
toonaangevende figuren leefde dus sterk de irenische tendens, de geest van minnelijk
overleg, van vaagheid in de dogmatiek en afkeer van alle gedisputeer. In hun kring
was voor geloofsvervolging, gelijk wij nader zullen zien, zelden sympathie; alleen
tot de vervolging van ketters, wier afwijkende gevoelens gevaar voor de bestaande
orde betekenden, zoals de anabaptisten, werkte men uit overtuiging mee. Ook zij,
die in theorie het recht, zelfs de plicht van de overheid erkenden ketters te straffen,
zoals Erasmus, die verklaarde, nooit de doodstraf voor ketters in beginsel te zullen
bestrijden57., waren in de toepassing uiterst gematigd. Dit vloeit uit hun enigszins
sceptische of althans zeer tolerante denkwijze natuurlijk voort: hun doel was het de
scheuring te voorkomen door tot het uiterste gaande concessies en opofferingen.
Onder de priesters, die deze leer van de christelijke humanisten hetzij van de kansel,
hetzij in geschriften, hetzij slechts in particuliere gesprekken beleden, waren er op
den duur, die eigenmachtig enige stappen deden op de weg van de terugkeer tot de
eenvoud van apostelen en vaders en in de liturgie van de Mis vereenvoudigingen en
veranderingen aanbrachten. Soms strekten deze zich zelfs tot de toediening der
sacramenten uit: de heilige communie werd in beide gedaanten uitgereikt; de
particuliere oorbiecht nagenoeg afgeschaft. Zulke priesters waren het vooral, die
onder Karel V voor de rechter moesten verschijnen, aangeklaagd wegens ketterse
beginselen en practijken. Dit dan gewoonlijk bijbels genoemde humanisme vond
echter in vele
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patriciërsfamilies, dus ook in de regentenkring aanhang en beinvloedde de houding
van de overheid jegens de ketterij in de richting van onthouding.
Men pleegt de opkomst van het protestantisme in Noord-Nederland in enige tijdvakken
te verdelen, wat - als alle periodisering van geestelijke stromingen - niet zonder
willekeur kan geschieden, maar uit practisch oogpunt aanbeveling verdient. Bij de
indeling van het proces in de achtereenvolgende fasen van sacramentariërs
(1520-1530), anabaptisten (1530-1555) en calvinisten (1555-1572) loopt men echter
het zeer ernstige gevaar juist de hoofdstam, het blijvend gedeelte van wat men dan
met vele reserves een wordend protestantisme kan noemen, uit het oog te verliezen.
En toch schuilt in dit blijvende gedeelte het beste, respectabelste en invloedrijkste
deel. De spasmodische anabaptistenwoelingen zijn nauwelijks een fase van het
wordingsproces van het protestantisme te noemen en ook de calvinistische agitatie
onder Philips II heeft in zijn plebeïsche kleur, vooral in zijn steunen op de heffe van
de stedelijke burgerijen, aanvankelijk meer politieks. dan godsdienstigs in zich. Dat
niettemin de door geuzengeweld aan stad en land opgedrongen calvinistische dictatuur,
uitgaande van verdwijnend kleine minderheden, op den duur vat kreeg op een wassend
deel van de burgerij, dankt zij aan die bijbels-humanistische, meer protestantiserende
dan protestante mentaliteit in de kring van clerus en patriciaat. Zonder dit reeds aan
het eind van de vijftiende eeuw zichtbare en in de volgende eeuw onder de stuwing
van figuren als de Haagse rector Guilielmus Gnapheus (Willem de Volder), de
Groningse pastoor Willem Frederiks, de Utrechtse rector Hinne Rode, de
bisschoppelijke secretaris Gerardus Geldenhauer in intellectuele, niet het minst in
clericale kringen der steden gecontinueerde en meer en meer in heterodoxe banen
gekomen bijbelse humanisme zou de oplegging van het protestantisme nog oneindig
meer bezwaren ontmoet hebben dan thans het geval was. Nu had er een soort van
capitulatie plaats van een deel der bijbelse humanisten: priesters en regenten, die
protestante sympathieën hadden, voor de dictatuur van het calvinisme. Daardoor
ontstond van de aanvang af in de zich constituerende Nederlandse hervormde kerk
dat dualisme van calvi-
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nistische en ‘libertijnse’ zienswijzen, de antithese van een Moded c.s. en een Duifhuis.
Wat er van dit vroegste, meest bezadigde en meest irenische protestantisme op
bijbels-humanistische grondslag geworden zou zijn, indien nooit een van buiten
opdringend calvinisme, waarmee zich Nederlandse uitgewekenen, als zodanig
agressieve typen, verbroederd hadden, het tot het dragen van de protestante kleur
geprest had, valt slechts te gissen. Zeker zou een belangrijk deel gedaan hebben, wat
nu een andere, niet minder respectabele groep der christelijke humanisten deed, toen
zij, het voorbeeld van Erasmus jegens Luther volgend, het non possumus sprak: het
zou op zijn schreden teruggekeerd zijn en in de Trentse reformatie het goed
heenkomen gevonden hebben van zijn verstoorde illusie: de scheur te voorkomen.
‘Het goed heenkomen’, want als geesteskinderen van Erasmus zouden zij zich pijnlijk
bewust geweest zijn, dat de katholiciteit van na Trente niet dezelfde kon zijn als die
van vóór de scheuring, eenvoudig wijl zij voortaan maar een deel van de christenheid
mocht omvatten58.. Een figuur uit de aanvankelijk numeriek sterkste groep, die het
Erasmiaans non possumus sprak en er levenslang trouw aan bleef, is de uit
Amsterdams regentengeslacht gesproten dichter Spieghel.
Dit protestantiserende contingent van christelijk-humanistischen huize was dan
onder Karel V vrijwel het enige deel van de burgerij, dat blijvend min of meer
kettersgezind genoemd kon worden. Sedert het anabaptisme neergeslagen was,
representeerde alleen een handvol lutheranen het protestantisme. Gelijk wij nog
zullen zien, was hun aantal zonder betekenis. Alleen te Antwerpen waren zij nog al
talrijk en roerig; de refereinen van Anna Bijns, die soms ten onrechte aangehaald
zijn om te betogen, dat de Nederlanden van ketterij doordrenkt waren, hebben ten
hoogste bewijskracht ten aanzien van het cosmopolitische, ook door veel Duitsers
bewoonde Antwerpen. Zij, die door de meeste auteurs sacramentariërs genoemd
worden, zijn een positieve en eenzijdiggerichte varieteit van de bijbelse humanisten,
maar als in en na 1572 de steden ‘geus’ worden, zijn de meeste bijbelse humanisten
in dat ‘niemandsland op de grenzen van orthodoxie en ketterij’ nog niet verder
gekomen dan tot een tussenpositie, die hen deels de kat uit de boom doet kijken,
deels nog altijd doet pleiten voor het
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Erasmiaanse ideaal: een minimum aan dogmatiek, een vereenvoudigde liturgie en
verder verdraagzaamheid bovenal, die het gedisputeer schuwt. Van deze bijbelse
humanisten is stellig een klein deel nooit afgevallen, maar teruggekeerd tot de beleving
van het katholicisme, zoals het door Trente geregenereerd was. Het strijdbare,
onverdraagzame calvinisme, dat na 1572 aan de Noordelijke Nederlanden werd
opgelegd, was een heel ander geloof dan het tolerante, door milde vaagheid van
dogmatiek uitmuntende, ter verzoening van onchristelijke antithesen geschikte
christendom, waarnaar hun hart was blijven uitgaan.
Zo ook de meerderheid van de christelijke humanisten in Noord-Nederland op
den duur tot de calvinistische hervormde kerk is overgegaan, zijn er tal van redenen
voor geweest, waaronder dwang, eigenbelang en politieke eerzucht voorname plaatsen
hebben ingenomen. Velen, die krachtens aanleg en milieu tot die christelijke
humanisten hadden behoord, hebben nog decennia lang de utopie vastgehouden van
een aaneenhechten der verscheurde eenheid en hun irenische stem doet, als zij
daarvoor blijft pleiten, straks naïef aan, wanneer het calvinisme zijn onverbiddelijke
gelijkschakelingspolitiek al met belangrijke successen bekroond heeft gezien. Dit
type wordt duidelijk vertegenwoordigd door de genoemde dichter Spieghel, die in
zijn Jubeljaar-lied 1600 (een geheel katholieke titel) zijn illusie als volgt uitte:
Ons kindsheids kerke-kinderleer
Die hield alleen van node
Het Vaderons, 't Geloof, niet meer,
Beendijst en Tien geboden.
Och, laat ons nog hier blijven bij,
Dees woordtwist stellen aan d'een zij.59..

In deze regels tekent het christelijk humanisme zich aan het eind van de eeuw, waarin
het zijn streven naar hervorming zonder scheuring had zien mislukken, nogeens in
al de eenvoud en goedige oppervlakkigheid van zijn bergrede-vroomheid.
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Geertgens tot St. Jans. Aanbidding der Wijzen.
Rijksmuseum A'dam.
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3. Sacramentariërs en nationaal-gereformeerden
Was het christelijk humanisme in zijn irenische vaagheid geen ketterij te noemen,
dit was wel het geval met de in zijn midden ontloken sacramentarische opvatting.
Deze draagt een enigszins zonderlinge naam: de sacramentariërs ontkenden juist de
genadewerking van de sacramenten, met name de wezenlijke tegenwoordigheid van
Christus in het heilig sacrament des altaars. Volgens sommigen is de ketterij van de
sacramentariërs ouder dan die van Luther. Inderdaad staat het wel vast, dat vóór
Luther in allerlei landen heterodoxe opinies verkondigd zijn, die op sommige punten
met de zijne overeenkomen. Ook in ons land dateren de eerste symptomen van zulke
stromingen van vóór 1517; het is alleen de vraag, of men de aanhangers terecht
sacramentariërs genoemd heeft. Gewoonlijk heet de Utrechtse predikbroeder Wouter,
niet veel meer dan een bleke anonymiteit, de vader der sacramentariërs algader. Op
welke grond is niet duidelijk, want wat dan het voorname criterium voor
sacramentarische gevoelens is: afwijking op het punt van de leer der transsubstantiatie,
wordt hem niet nagegeven. Dat hij met latere sacramentariërs als Hoen en Pistorius
in contact stond, geeft geen recht hem hun speciale gevoelens toe te schrijven: hij
stond met ketters van allerlei schakering in betrekking, ook met lutheranen en
anabaptisten. Eenzelfde vraagteken kan men zetten bij de naam van Jelle Smit (Gellius
Faber), pastoor te Jelsum bij Leeuwarden, die in 1536 formeel uit de kerk trad en
naar Oost-Friesland uitweek; hij stierf te Emden in 1564. Waarom hij bij de
sacramentariërs zou behoren, blijkt niet.
De eerste sacramentariër en zelfs, voorzover wij kunnen zien, de vader van de
beweging, was Cornelis Hoen, advocaat bij het Hof van Holland. Dat hij leek was
en in de humanistenwereld thuishoort, is kenmerkend voor de gehele beweging der
sacramentariërs, die - in tegenstelling tot die van Luther - radicaal elk priesterlijk
cachet aan de godsdienst ontneemt, vooral door de depreciatie van de sacramenten.
Deze ketterij heeft een sterk uitgesproken leken-karakter. De verhandeling van Wessel
Gansfort
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‘De sacramento eucharistiae’ (waarin uitdrukkelijk de transsubstantiatie geleerd
wordt) leidde Hoen tot overdenkingen, die hem tot de opvatting brachten van een
louter symbolische zin van het heilig avondmaal: ‘dit is mijn lichaam’ wil dan niet
meer zeggen dan ‘dit betekent mijn lichaam; dit is een symbool van mijn lichaam’.
Hij besprak zijn opinie met de Utrechtse rector Hinne Rode en stelde ze te boek in
zijn bekend gebleven ‘Avondmaalsbrief’60.. Hinne Rode bracht deze persoonlijk naar
Luther met het verzoek zijn oordeel over de er in vervatte theorie te vernemen. Zoals
te verwachten was, keurde Luther deze af. De volksman Luther was te zeer realist
om zich gewonnen te geven aan het humanistische streven dogmatische twijfelingen
tegemoet te komen door heel of half allegorische verklaringen van bijbelteksten. De
teleurstelling, die Hoen en Rode van hem ondervonden, is tekenend voor de scheiding
van de geesten onder de hervormingsgezinden, voor de kloof, die de humanisten en
de grote Duitse hervormer van elkaar verwijderd hield.
Enige jaren later, in 1523 of 1524, reisde Hinne Rode met Hoens avondmaalsbrief
naar de Zwitserse hervormer Zwingli te Zürich. Deze verenigde zich met de theorie,
volgens welke Christus het avondmaal aan zijn apostelen en aan de gelovigen schonk
met dezelfde intentie, waarmee de bruidegom een ring schenkt aan zijn bruid, dus
louter als pand van trouw; van wezenlijke tegenwoordigheid is geen sprake meer.
Zwingli, veel meer dan Luther verwant met de christelijke humanisten, sterk
geïnteresseerd in de studie van de kerkvaders, nauw gelieerd met de Bazelse
lekenwereld van humanisten, had veel punten van aanraking met de Hollandse
sacramentariërs, immers ook meest intellectuele, humanistisch gevormde leken. Het
contact, dat Hinne Rode aldus met de Zwitserse hervormden aanknoopte, was dan
ook de ontdekking van nauwe geestelijke verwantschap. Hoens avondmaalsbrief
vond hier de geesten bereid. Aldus kon Hoen de vader worden van de Zwingliaanse
sacramentsopvatting, die op haar beurt weer die van de calvinisten en van vele
anabaptisten beïnvloed heeft61..
Naast Hoen, die met Hinne Rode in druk persoonlijk en schriftelijk verkeer stond,
trad in humanistische kring ook als sacramentariër op de voorgrond Joannes Sartorius
(Snijders), die in 1500
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te Amsterdam geboren werd en omstreeks 1567-1570 stierf. Hij was een tijdlang
rector te Noordwijk, schreef Latijnse schoolboeken en verscheiden theologische
tractaten, o.a. over de rechtvaardigmaking door het geloof, over de goede werken,
over de bijbel en over het heilig Sacrament. Dit laatste schijnt het vooral geweest te
zijn, dat hem in 1525 in de gevangenis bracht. Hij herriep zijn ketterij en werd
vrijgelaten, maar verviel spoedig weer in zijn oude denkbeelden. Ter verkondiging
van de sacramentarische gevoelens trad hij in geestverwante kringen te Haarlem en
te Amsterdam op; omstreeks 1560 woonde hij te Delft, waar hij blijkbaar weer het
middelpunt van een kring van sacramentariërs was62..
De Haagse rector Guilielmus Gnapheus (Willem de Volder) en de Delftse rector
Fredericus Canirivus (Hondebeke), vormden met de reeds genoemde sacramentariërs
een vriendenkring, die geregeld bijeenkwam en de aandacht van de inquisiteur
François van der Hulst trok, ten gevolge waarvan Hoen en Gnapheus in 1523 gevangen
gezet werden. De Staten van Holland weigerden hun uitlevering aan Van der Hulst,
waardoor zij de vrijheid herkregen. Gnapheus bleef door zijn omgang met Joannes
Pistorius, die hem en Hoen in de gevangenis bezocht had, de aandacht trekken;
daarom week hij in 1528 uit. Na Pistorius' dood gaf hij een relaas van diens geding
uit63.. Ook schreef hij verscheiden theologische, sterk polemisch-getinte tractaten,
die tot de verbreiding van de sacramentarische opvattingen in humanistische kringen
veel moeten hebben bijgedragen. Zijn bekendste werk is ‘Een troost ende spiegel
der zieken’, dat ook buiten de kring van de humanisten blijkbaar opgang maakte64..
Het kan beschouwd worden als de tolk van de in zijn kring levende godsdienstige
gevoelens; vooral in zijn bestrijding van alle ceremoniën is het typerend voor het
lekenkarakter van de sacramentarische opvatting.
Joannes Pistorius (Jan de Bakker), bekend gebleven als de eerste Noordnederlandse
martelaar voor het protestantisme, was priester en vervulde een of andere kerkelijke
functie te Woerden. Zijn opleiding had hij aan de Utrechtse Hieronymusschool van
Hinne Rode ontvangen, die hem reeds vroeg voor de denkbeelden der sacramentariërs
won. Hij stond met de kopstukken van de sacraemntariërs in geregeld contact en
ondernam verscheiden tochten
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door Holland om met geestverwanten van gedachten te wisselen over de verbreiding
van hun denkbeelden. Zijn verzet tegen de aflaatprediking van 1525 werd aanleiding
tot zijn gevangenneming. In het tegen hem gevoerde geding trad o.a. de inquisiteur
Ruard Tapper op; wat in het door Gnapheus van dit geding uitgegeven verslag wordt
meegedeeld, verdient niet als exacte waarheid te worden beschouwd, daar de schrijver
niet bij het geding tegenwoordig geweest is. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook Pistorius'
particulier leven tot zijn veroordeling bijgedragen; 11 September 1525 werd hij te
Den Haag verbrand65..
Tot de sacramentariërs wordt veelal ook gerekend de priester Nicolaas Janszoon
van de Elst, vermoedelijk een Zuidnederlander, die te Wittenberg met Luther en
Melanchton had kennisgemaakt, en omstreeks 1525 in Amsterdam woonde, waar
hij in particuliere kring heterodoxe denkbeelden schijnt te hebben verkondigd. Later
deed hij dit ook te Leiden; hij werd gevangen genomen, maar stierf nog, voordat zijn
zaak in behandeling was genomen en werd begraven ‘zoals men een goed ende eerlijk
priester doet’; met welk recht men hem sacramentariër noemt, is niet duidelijk.
Evenmin is het volkomen helder, waarom Dirk en Willem die Cuper, vader en zoon,
uit Utrecht, die in 1531 terechtstonden, sacramentariërs moeten geweest zijn; naar
hun uitlatingen te oordelen, zou men hen eer voor cynische spotvogels houden; zij
vallen dan wel erg uit de in deze kring van meest intellectuelen heersende toon66..
Meer reden is er om tot de sacramentariërs te rekenen de bekende Wendelmoet
Claesdochter van Monnikendam (Wijntje Claes), die 20 November 1527 te Den Haag
verbrand werd. Wat van haar geding bekend geworden is, heeft evenmin exacte
waarde, maar maakt de indruk, dat zij geheel in de geest van de sterk
laicistisch-denkende sacramentariërs alle priesterschap en alle middelaarschap
verwierp en met name ook de tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament
ontkende67..
Na 1530 vernemen wij niet langer van sacramentariërs; de eerste periode in de
opkomst van het protestantisme schijnt dan gesloten. Sedert eisen de roerige
anabaptisten alle aandacht van de autoriteiten op. Wat in de kringen van de rustige
sacramentariërs leefde, maakte te weinig gerucht om daarboven uit te klinken. Toch
leefde hun gevoelen voort, speciaal in dezelfde christelijk-huma-
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nistische kring, bij priesters in de steden, rectoren en praeceptoren der Latijnse scholen
en op den duur ook in de aan de priesters vaak nauw verwante regentenkringen. Het
waren wel alom minderheden, zelfs zeer kleine, die afwijkende theologische opinies
huldigden, maar de positie der belijders gaf de denkbeelden zeker relief en belette
de vervolging. Ook maakte het karakter van deze rustige ketterij de vervolging in
veler oog overbodig. Deze ketterij kenmerkte zich meer door negatieve dan door
positieve afwijkingen van de kerkleer, meer door onthouding dan door practijk, bij
de leken ook door hooghartig anti-clericalisme, een mentaliteit, die de seculiere clerus
uit deze kring vooral ten aanzien van de ‘monniken’ deelde. Aan dit ‘protestantisme’
viel niet veel te vervolgen, vooral niet, daar het door sommige regenten in meerdere
of mindere mate aangehangen werd. Alleen een geestelijke, die zijn practijk van
eredienst en prediking er naar evolueerde kwam er door in aanraking met de
inquisiteurs, die hen echter in vele gevallen tot het achterwege laten van hun
‘nieuwigheden’ brachten68.. Het valt dan ook op, dat - in scherp contrast met de
processen tegen de anabaptisten, die bijna steeds leken betroffen - de delinquenten
uit deze kring (die bij de meeste schrijvers inmiddels de naam van
‘nationaal-gereformeerden’ gekregen heeft) doorgaans priesters zijn.
Ook blijkt later, bij de constitutie van de hervormde kerk, dat uit de priesters van
deze kring een aanzienlijk getal van de eerste predikanten afkomstig is, de opbouwers,
meestal mannen van degelijke kennis en van gezag. Dit was voor de hervormde kerk
van betekenis: de droogscheerders, mandenmakers, wevers en schoenmakers, die in
de dagen van beeldenstorm en hagepreken het grauw bezield hadden voor het
calvinisme, zouden tot de opbouw van het nieuwe genootschap minder geschiktheid
getoond hebben. Hoe belangrijk het voor de wordende hervormde kerk geweest is,
dat zij bij de geuzenoverrompeling spoedig de beschikking kreeg over een klein,
maar respectabel deel van de intellectuele burgerij en van de best-onderlegde
geestelijken, behoeft geen uitleg. In het gebruik van de term
‘nationaal-gereformeerden’, afkomstig van vrijzinnige moderne auteurs, moge enige
aanmatiging schuilen, maar het is wel zeker, dat de invloed van de sacramentariërs
op het wordend protestantime niet alleen in
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Nederland groot geweest is. Via Cornelis Hoen beïnvloedde het Zwingli en daardoor
bepaalde het mede de verdere ontwikkeling van het protestantisme in Europa, dat
uitgroeide tot een verscheidenheid van organisaties, die echter alle een sterk
lekenkarakter hadden, waarin geen priesterlijke bemiddeling aanvaard werd, de
ceremoniën slechts uiterst geringe betekenis hadden, de symboliek met zekere
angstvalligheid geweerd werd, de sacramenten hun karakter verloren en de
godsdienstoefening louter vrome bijeenkomst werd. Dit in de Nederlanden ontloken
nuchtere protestantisme heeft via Zwingli en Calvijn een stempel gezet op dat van
de meeste protestante landen, zo sterk, dat op den duur het lutheranisme, waarin de
eredienst, de sacramenten, de symboliek nog lang veel meer betekenden, aan zijn
invloed niet geheel ontkomen is. Alleen de Engelse en de Scandinavische kerken
zijn er voor behoed gebleven.
De bekendste figuren uit deze wereld van nationaal-gereformeerden waren de
priesters Angelus Merula, Anastasius Veluanus en Hubertus Duifhuis en de leken
Henricus Geldorpius en Petrus Bloccius. Angelus Merula, een voornaam en geleerd
man van edel karakter en schone levenswandel, die in 1557 op 75-jarige leeftijd ter
dood veroordeeld werd en vlak vóór de terechtstelling stierf, is een van de meest
tragische figuren uit deze tijd. Voor zijn redding hebben de inquisiteurs Tapper,
Sonnius, Lethmate en Van Nieuwland zich waarlijk afgesloofd. De geloofsbelijdenis,
die Merula in de gevangenis opgesteld had, liet echter geen twijfel over: de
inquisiteurs moesten hem aan ketterij schuldig verklaren, al wisten zij, dat de
rechtbank hem ter dood zou veroordelen69.. Jarenlang hebben zij het geding slepende
gehouden. Inmiddels poogde Tapper de eerbiedwaardige grijsaard te bewegen tot de
verklaring, dat hij zich aan de uitspraken van de kerk onderwierp. Hij weigerde
aanvankelijk, maar bezweek eindelijk voor de smeekbeden van Nicolaas van
Nieuwland, die hem te voet viel, en herriep zijn geloofsbelijdenis op de aangevochten
punten. Desondanks niet vrijgelaten, bleef hij in gestadige weifeling tussen herroepen
en weer tenietdoen, tot hij eindelijk het doodvonnis vernam. Ofschoon zijn geloof
zeker niet rechtzinnig katholiek was, volhardde hij in zijn afkeuring van elke
hervorming buiten de kerk van Rome.
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Anastasius Veluanus (Jan Gerritszoon Verstege) was een man van eigenaardige
structuur, mengsel van grote rekkelijkheid en radicalisme. Als pastoor te Garderen
op de Veluwe preekte hij in onrechtzinnige geest, bestreed de transsubstantiatie en
de pauselijke sleutelmacht en schreef een tractaat, waarin Luther geprezen werd. In
1550 gevangen genomen, werd hij te Arnhem door de inquisiteurs Sonnius en Gruwel
O.P. overreed tot herroeping van zijn dwalingen. Hij werd tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld, maar kreeg gratie onder verplichting van in Leuven te
gaan studeren. Hij bleef echter maar enige dagen te Leuven, begaf zich naar Duitsland,
trad daar als predikant op en schreef enige theologische en polemische tractaten. Het
bekendste daarvan is ‘Der leken wegwijzer’. Dit geschrift is kenmerkend voor de
lekentheologie, die de nationaal-gereformeerden beheerste. Het bindt een radicale
strijd aan tegen het katholieke kerkbegrip, tegen alle ceremoniën, alle symboliek van
beelden en kruisen, alle heiligenverering en vooral ook tegen de transsubstantiatie.
In het positieve is Veluanus echter zeer rekkelijk; noch bij Luther noch bij Bullinger
noch bij Calvijn wil hij zich aansluiten, al verwerpt hij zo uitdrukkelijk mogelijk het
idee van hervorming in de kerk. Waarschijnlijk terecht hebben Grotius en Wtenbogaert
in hem een ‘voorloper’ van de remonstranten gezien; zeker was hij fel tegen de
praedestinatie.
De bekende pastoor van de Rotterdamse Sint Laurens, Hubertus Duifhuis, was als
patriciërszoon en universitair-gevormd theoloog het type van de deftige
grote-stadspastoor omstreeks het midden van de zestiende eeuw, zij het dan, dat de
meesten, ook zij, die tot de christelijke humanisten te rekenen waren, standvastiger
bleken in hun beginsel, nooit buiten de kerk te treden. Bij de geuswording van
Rotterdam in de zomer van 1572 legde hij het pastoraat neer; als pastoor van de
Utrechtse Sint Jacob, waartoe hij onmiddellijk daarna benoemd werd, heeft hij echter
niet standvastig in deze houding volhard. Wel is hij tot zijn dood toe blijven weigeren
de Dordtse kerkorde te erkennen, maar gaandeweg bracht hij in prediking en eredienst
essentiële veranderingen aan, die zijn parochie afdoende protestantiseerden; zijn
behoedzame methode was de in de meeste Duitse staten toegepaste en loodste vele
gelovigen argeloos het protestantisme in, die er niet aan dach-
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ten zich bij de in het synodale verband geconstitueerde gemeente aan te sluiten. Hij
genoot bij zijn gedrag de morele steun van sommige Utrechtse regenten en vooral
van Willem van Oranje, in wiens ogen hij het ideaal van de hervormde prediker
belichaamde. Zeker is Duifhuis van sacramentarischen huize. Evenals Veluanus
onderscheidt hij zich door een wat kleurloze vroomheid en zekere angst voor vaste
leerstellingen: naar eigen zeggen wilde hij niet ‘zo diep en hoge gaan’. Meer dan
Veluanus, met wie hij ook door zijn opportunisme een scherp contrast vormt, hechtte
hij aan de katholieke ceremoniën; blijkbaar heeft hij de utopie van heel de katholieke
kerk langs de door hem gevolgde weg te doen opgaan in een hervormde zeer lang
vastgehouden. Als schrijver schijnt hij niet te zijn opgetreden70..
Ofschoon afkomstig uit de christelijk-humanistische kring, was de leek Henricus
Geldorpius, achtereenvolgens rector te Sneek, Leeuwarden en Delft, een vinnig
anti-papist, die zich niet schaamde voor het schrijven van schotschriften van min
allooi71.. Een verwante figuur was de venijnige Petrus Bloccius, die een soort van
verbindingsschakel tussen de nationaal-gereformeerden en de calvinisten vormde,
al was hij zelf stellig geen calvinist. Hij was enige jaren conrector aan de Latijnse
school te Leiden en schreef in die tijd een aantal zeer scherpe Latijnse en Nederlandse
geschriften ter bestrijding van het katholicisme, vol sarcasme en grotendeels van
inferieur gehalte. Zo is de spot, die hij zich met de heilige Eucharistie veroorlooft,
‘werkelijk Gargantuaans’ genoemd72.; ongetwijfeld overtreft hij Marnix in de
originaliteit van zijn schelden schimppartijen.
Of het gevoelen van de sacramentariërs diep tot het volk is doorgedrongen, mag op
goede grond betwijfeld worden, al zal Wijntje Claes wel niet de enige eenvoudige
geweest zijn, die tot deze groep behoorde. Het geheel heeft nog te veel zwevends,
is te negatief om te doen denken aan organisatie in gemeenteverband73.. Toch kwamen
reeds omstreeks 1523-1524 zogenaamde konventikels voor, speciaal in particuliere
huizen of aan boord van schepen, soms blijkbaar in de open lucht. Van zulke
bijeenkomsten vernemen wij o.a. te Amsterdam, te Leiden en te Delft, zonder dat
echter vaststaat, dat hier sacramentarische gevoelens gepredikt
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werden. Het is zeer wel mogelijk, dat deze volksbijeenkomsten reeds als een vroeg
symptoom van anabaptisme moeten worden beschouwd.

4. Lutheranisme
Rechtstreekse invloed van Luther is in de Nederlanden niet dan sporadisch te
bemerken, eigenlijk alleen in enige kloosters van Augustijnen, waar aanvankelijk
bij sommigen uit een gevoel van solidariteit met de ordebroeder neiging tot meegaan
in diens verzet bestond. Toch blijft het bij weinige en geïsoleerde gevallen. Daaronder
neemt het Antwerpse Augustijnenklooster de eerste plaats in. Vermoedelijk valt hier
te denken aan een wisselwerking van stad en kloosterbevolking. Antwerpen was de
meest internationale stad van de Nederlanden. Het had vooral ook hechte betrekkingen
met de Oostzee-landen; er waren verscheiden Noordduitse huizen gevestigd. Ook
woonden er tal van kooplieden uit Augsburg en Neurenberg. Door zijn groot
contingent Duitsers onder de bevolking kwam Antwerpen vermoedelijk reeds vroeg
in rechtstreekse aanraking met het lutheranisme. Sedert de Neurenberger
Religionsfrieden van 1532, die op Melanchtons, aanvankelijk door Luther bestreden
voorstel het beginsel cuius regio eius religio - wessen das Land, dessen der Glaube
- aanvaard had en dus de landvorsten de beslissing liet, wat de onderdanen hadden
te geloven, was het onmogelijk kooplieden uit de aldus gelutheraniseerde staten - en
dat waren spoedig de meeste - te Antwerpen te vervolgen, omdat zij het hun thuis
verboden katholicisme niet beleden. Dit remde de kettervervolging der centrale
regering, terwijl de stedelijke evenmin te Antwerpen als elders in de Nederlanden
veelneiging tot geloofsonderzoek toonde; zowel christelijk-humanistische als louter
economische motieven zullen deze denkwijze beïnvloed hebben. Daarbij komt nog,
dat de keizer zich door dezelfde Neurenberger Religionsfrieden zelfs ten opzichte
van zijn eigen troepen de handen gebonden had: hij was verplicht de talrijke Duitsers
in de legers, die hij tegen Frankrijk gebruikte en die goeddeels in de Zuidelijke
Nederlanden vertoefden, de vrijheid te laten, die hun de Religionsfrieden verleende.
Lutherse sol-
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daten mochten, mits afkomstig uit de door de landsvorst gelutheraniseerde staten,
hun geloof vrij belijden. Daardoor werd aan het lutheranisme zekere morele erkenning
gegeven, die enige propagandistische waarde kan gehad hebben. Het wordt daardoor
verklaarbaar, dat onder de gezamenlijke invloed van deze factoren zekere haarden
van lutherie in de Zuidelijke Nederlanden konden ontstaan, waartoe de stad Antwerpen
wel in de eerste plaats geschikt was74..
Sedert 1513 was te Antwerpen een klooster van Augustijner eremieten gevestigd;
aan het hoofd daarvan stond sinds 1519 de te Wittenberg gevormde prior Jacobus
Praepositus, leerling, vriend en geestverwant van Luther. Hij koos onmiddellijk diens
zijde en begon in het openbaar tegen de aflaat te prediken. Daarover aangeklaagd,
werd hij gearresteerd; hij herriep zijn aanvallen op de leer, waarop hij vrijgelaten
werd. Korte tijd daarna vond men in zijn preken weer bedenkelijke elementen. Op
grond daarvan opnieuw gevangen genomen, wist hij in Juni 1522 te ontvluchten. Hij
week uit naar Wittenberg en zwierf enige jaren door Duitsland; in 1562 overleed hij
als luthers predikant te Bremen75.. Dat hij met zijn prediking bijval bij brede scharen
vond, is wel uitgesloten. In 1521 was hij als prior van het Antwerpse klooster
vervangen door Hendrik van Zutphen, ook een te Wittenberg gevormde kwekeling
van Luther. Als prior van het Dordtse Augustijnenklooster kwam hij door zijn
verdediging van Luther in botsing met de Predikbroeders aldaar. Dit gaf aanleiding
tot zijn verbanning door de burgerlijke overheid; hij vertoefde vervolgens enige tijd
te Wittenberg om daarna Praepositus te Antwerpen op te volgen. Reeds in September
1522 werd hij wegens lutherse prediking gevangen genomen. Door een volksoploop
van, naar het heet, enige honderden vrouwen bevrijd, vluchtte hij naar Duitsland.
Hier preekte hij op enige plaatsen, tot hij in 1524 vermoord werd. Het verhaal van
de bijval, die zijn prediking bij het volk vond, is, gezien de volstrekte afwezigheid
van enige lutherse actie te Dordrecht, zeer onwaarschijnlijk.
Het zeer onfortuinlijke Augustijnenklooster te Antwerpen, door de opeenvolgende
priors Praepositus en Van Zutphen ten zeerste gecompromitteerd, werd op bevel van
de keizer na bekomen
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pauselijke machtiging opgeheven. Uit de communiteit kwam nog ten minste een
drietal leden voort, die met lutherse sympathieën besmet waren, n.l. Hendrik Voes
of Vos, Johan van Esschen en Lambertus Thoren. De eerste twee werden wegens
het verkondigen van ketterse stellingen ten opzichte van aflaat, vagevuur en goede
werken 2 Juli 1523 te Antwerpen terechtgesteld, naar aanleiding waarvan Luther in
1523 zijn brief ‘An die christen ym Nidderland’ schreef76.; het lot van de derde, die
Hendrikvan Zutphen als prior was opgevolgd, is onzeker: hij schijnt jaren gevangen
gezeten te hebben en is misschien in 1529 ter dood gebracht. De enige delen van de
Nederlanden, waar de eigenlijke lutherie aanvankelijk zekere kansen had, waren een
stuk van Friesland en op de stad na zowat heel de provincie Groningen, die tot de
Duitse bisdommen Münster en Osnabrück behoorden. Beide bisdommen werden van
1532 tot 1553 bestuurd door Frans graafvan Waldeck. Deze behoorde tot het slag
van Duitse bisschoppen, die in Luthers optreden aanleiding vonden zich van de paus
los te maken, de kloosters op te heffen en de kerken te hervormen77.. Daartoe vaardigde
hij in 1543 een zogenaamde nieuwe kerkorde uit, die een lutherse geest ademt. De
sacramenten zullen in de volkstaal worden toegediend, de heilige communie uitgereikt
onder twee gedaanten; het celibaat van de priesters wordt afgeschaft, het aanroepen
van de heiligen verboden; de biecht wordt gehandhaafd. Deze kerkorde kon echter,
ofschoon voorgeschreven, in Groningen-Friesland slechts worden doorgevoerd,
voorzover de pastoors er zich toe leenden. Zonder twijfel hebben sommigen er toe
meegewerkt, maar de politieke onderhorigheid aan Karel V maakte dit gevaarlijk.
Zonder medewerking van de landsvorst was geen kerkhervorming door te drijven;
zij was trouwens in strijd met het beginsel cuius regio eius religio. Van overgang tot
de lutherse kerk is dus ook in dit deel van de Nederlanden niet te spreken. Van lutherse
sympathieën bij het landvolk valt niets te bespeuren; alleen onder de clerus schijnen
sommigen niet ongeneigd geweest tot medewerking in de geest van de kerkorde.
Daardoor is de periode 1543-1568 (vestiging van het bisdom Groningen) voor
sommige plattelandsparochies toch de tijd van een langzame autoprotestantisering
geworden, wat zijn invloed op de godsdienstige ontwikkeling in dit gewest niet
gemist heeft.
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Verder heeft het lutheranisme in de Noordelijke Nederlanden geen wortel kunnen
schieten. Te Amsterdam alleen zijn pogingen gedaan lutherse godsdienstoefeningen
te houden in een kring van Duitse kooplieden, een overeenkomstig - en evenzeer
verklaarbaar - verschijnsel als wat te Antwerpen gebeurde, maar zij schijnen geen
resultaat te hebben gehad. Ook de lutherse gemeente te Woerden, die in haar zegel
nog het beeld van Jan de Bakker (die niet luthers was) vertoont, dateert niet uit deze
tijd. Het is geen wonder, dat de lutherie bij het volk geen weerklank vond. Voorzover
dit door economische nood in een stemming van rebellie jegens kerk en maatschappij
verkeerde en voor een breuk met de twee-eenheid van staat en katholicisme rijp was,
vond het spoedig uitlaat voor zijn radicalisme in de beweging van de anabaptisten.
Het lutheranisme bleef hier een onderwerp van theologische discussie; de subtiele
onderscheiding van transsubstantiatie en consubstantiatie (Luthers leer, dat Christus
in het heilig sacrament des altaars tegenwoordig is in, met en onder de zelfstandigheid
van brood en wijn, maar alleen op het ogenblik van de nuttiging) moet het volk in
het algemeen ontgaan zijn. Tot 1567 is er in de Noordelijke Nederlanden van geen
lutherse gemeentevorming sprake geweest78.. Wel is in vele keizerlijke en gewestelijke
plakkaten sprake van de veldwinnende lutherie, maar deze term heeft daarin geen
andere betekenis dan die van ketterij in het algemeen.

5. Anabaptisme
Het anabaptisme, dat omstreeks 1530 in de Noordelijke Nederlanden aan den dag
trad, is de radicaalste van alle protestante stromingen, wat de destructieve houding
jegens dogma, kerkverband en staat aangaat. Zowel in kerkelijk-organisatorische als
in staatkundige zin waren de wederdopers nihilisten. Er moet veel willekeur in
schuilen, wanneer het op de spits gedreven individualisme van de anabaptisten
gerangschikt wordt onder de uitingen van de nieuwe humanistische
wereldbeschouwing. Juist in de kringen van de christelijke humanisten vonden de
anabaptisten weinig sympathie. Zo er verband is, bestaat het daarin, dat de algemene
tijd-
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geest, die tot ontvoogding, tot ontknoping van bestaande banden, tot het stellen van
persoonlijke rechten tegenover de algemene leidde, in zekere kringen tot uitersten
van radicalisme, zelfs tot teugelloze ontaarding van politiek, sociaal-economisch,
religieus en zedelijk karakter aanleiding gaf. Elk gezag verwerpend, vonden zulke
stromingen kerk en staat als verenigde, natuurlijke vijanden tegenover zich en dat
niet alleen de katholieke staat van de Habsburgers, maar overal, waar zij het hoofd
opstaken, met name in het land van oorsprong der wederdoperij: Zwitserland, waar
de raad van Zürich op aandringen van Zwingli de eerste aanhangers der
anabaptistische gevoelens bloedig vervolgde79.. De doperse beweging vond vooral
daar bijval, waar brede scharen gebukt gingen onder de gevolgen van een katastrofale
crisis: in de Duitse landen na de Boerenoorlog en niet het minst in de Nederlanden.
De ongunstige sociaal-economische toestand te lande en in de industriesteden bracht
grote groepen van desperado's tot drastische critiek op de twee-eenheid van kerk en
staat. In een tijd van verschuiving der economische verhoudingen kon deze
twee-eenheid ten gevolge van de verstening van het verouderde belastingstelsel en
heel de bestuurlijke administratie en van de machteloosheid der kerkelijke
liefdadigheidsinstanties tegenover de durende kwalen geen redding brengen in de
nood. De ketterij van wevers en schippers zou men in Holland omstreeks 1530-1534
het snel om zich grijpende anabaptisme hebben kunnen noemen, al is het begrijpelijk,
dat zich bij deze zwaar geteisterde klassen ook allerlei secundair door de malaise
met gebrek bedreigde neringdoenden en handwerkslieden aansloten80..
De naam wederdopers, hun door de tegenstanders gegeven, typeert hen slecht; hij
berust slechts op een opvallend uiterlijk kenmerk, dat louter symptoom is van een
algemeen verzet tegen de geldende dogma's en gebruiken. Het anabaptisme past in
zijn met haat geladen reacties tegen alle officiële wetten en alle gezag het
individualisme tot aan het nihilisme toe; het breekt met elk begrip van een kerk met
een omlijnde, gedefinieerde leer en met een gezaghebbend priesterschap, met de
sacramenten en met alle overheidsbemoeiing met de religie. Het doopsel aan kinderen
verwerpen de wederdopers met een beroep op de bijbel, die het geloof vóór de doop
zou eisen. Daarom wordt de doop eerst na
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belijdenis toegediend, maar ook dan is hij geen sacrament, louter een symbool van
wedergeboorte en van scheiding met een hopeloos ontaarde wereld, waarvan de
anabaptisten het einde nabij weten. Dit chiliasme werd de bodem, waaruit de
concepties van een te stichten godsrijk op aarde voortkwamen. Daarbij sluit zich bij
vele drijvers, wier complex van afkeer van de bestaande staatsorde onder de bloedige
vervolgingen tot paroxisme wordt, de overtuiging aan, dat het goddeloos geslacht
met het zwaard moet worden verdelgd. Haat tegen de bezitters van de bodem en van
de welvaartsbronnen drijft tot communisme, tot principieel en daadwerkelijk verzet
tegen elk persoonlijk bezit, een geestesgesteldheid, die zich ook over het morele
leven gaat uitstrekken en naast de gemeenschap der goederen ook die van de vrouwen
in practijk zoekt te brengen. Zo leidt het anabaptisme tot fanatiek verzet tegen de
bestaande politieke en economische orde, maar ook tot openbare breuk met de
elementaire zedenwetten. Ten slotte neemt de beweging het karakter van een
epidemische godsdienstwaanzin aan. Het is in Noord-Nederland en West-Duitsland,
dat zich deze ontwikkeling met verbijsterende snelheid voltrekt.
Onder de geëxalteerden, die het anabaptisme aanhingen, leefde de overtuiging, dat
zij de bijbel konden verstaan en verklaren dank zij de gave, die zij het ‘innerlijk
woord’ plachten te noemen. Deze zeer fantastische, meestal ook verwarde
bijbelinterpretatie werd dan aangevuld door vaak ziekelijke dromerijen van
begenadigden onder de broeders of zusters. In deze sfeer schoten apocalyptische
visioenen welig op. Reeds de vader van de Nederlandse wederdopers, de uit Zwaben
afkomstige wever Melchior Hoffmann, was een van die voor de anabaptistische
agitators typische half-ontwikkelde, maar met sterke fantasie en taalplastische talenten
begaafde figuren, die op een kring van ontvankelijken een funeste invloed plegen te
oefenen, welke tot een soort van bewustzijnsvernauwing schijnt te leiden. In deze
toestand gekomen, zijn de slachtoffers voor geen rede vatbaar en wordt elk middel
om het heilige doel te bereiken aanvaard en toegepast, ook de wreedste bloedstorting
en de gruwelijkste terreur. Hoffmanns profetieën, waarin reminiscenties aan
volksboeken als die van de Zwaanridder onmiskenbaar zijn, vormden een verward
complex,

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

143
dat echter zijn uitwerking op de dweepzucht niet gemist heeft. Zijn bijbelvertolking
verkreeg een steeds fantastischer karakter; de bijbel ‘behield alleen in naam gezag:
hij zei alles, wat Hoffmann, volkomen te goeder trouw, hem wilde laten zeggen’81..
In 1530 kwam hij in zijn interpretatie van de Apocalyps tot de voorzegging van het
aanstaande einde van de wereld. Luther, die de ‘apostel van het begin’ heet, is de
Judas geworden; Hoffmann is de voorzegde Elias, ‘de apostel der laatste dagen’; hij
kondigt het einde der tijden aan, dat in 1533 daar zal zijn. De stad Straatsburg, waar
Hoffmann toen vertoefde, omringd door een schaar van gelovigen, was bestemd als
plaats van vereniging van allen, die het Nieuwe Jeruzalem zouden stichten: met
144000 apostelen zou Hoffmann van daar uit het nieuwe verbond, waarvan de doop
der volwassenen het teken was, over de wereld verbreiden.
Te Amsterdam werden deze profetieën van Melchior Hoffmann onder de
geestverwanten gebracht door de klompenmaker Jan Volkerts Tripmaker, die zelfs
de schout Jan Hubrechts onder zijn vrienden telde en dus zonder gevaar vergaderingen
kon houden. Te Leeuwarden propageerde Sicke Freriks Snijder, kleermaker van
beroep, de doperse gevoelens, maar reeds enkele maanden na zijn vestiging werd hij
gearresteerd en terechtgesteld: de 20ste Maart 1531 werd hij onthoofd; hij was de
eerste anabaptist, die in Noord-Nederland met de dood gestraft werd. Nog in hetzelfde
jaar 1531 kwam Hoffmann zelf naar ons land. Het aantal door hem te Amsterdam
herdoopten wordt op vijftig geschat. Ook in Friesland is hij opgetreden. Inmiddels
hadden de Amsterdamse wederdopers de aandacht getrokken van het Hof van Holland.
Ondanks de tegenwerking van de schout werd een achttal van hen, o.a. de genoemde
Tripmaker, naar Den Haag gevoerd en daar in December 1531 terechtgesteld. Het
is aannemelijk, dat de autoriteiten reeds toen reden hadden om voor excessen van
deze fanatiek-aangelegde mensen bijzonder op hun hoede te zijn. Het eigenlijke
Hollandse tijdvak van de anabaptistische geschiedenis begon echter eerst in 1533.
Melchior Hoffmann was te Straatsburg gevangen gezet; in 1543 overleed hij in de
kerker. Nauwelijks was Hoffmann van het toneel verdwenen, of de leiding kwam in
handen van de Haarlemse bakker Jan Mattijsen, een gevaarlijk dweper van grof
sensueel karakter. Hij
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koos zich twaalf apostelen, die de leer van het nieuwe Jeruzalem in de Nederlanden
moesten prediken. Zijn voornaamste handlanger werd echter spoedig de Leidse
kleermaker Jan Beukelszoon, meestal Jan van Leiden genoemd. Het zijn deze twee
volksmenners, die, de profetie omtrent Straatsburg desavouerend, de stad Munster
tot het nieuwe Sion uitriepen. Daar had dan ook het avontuur van godsdienstwaanzin
plaats, waardoor de naam wederdopers zozeer tot een voorwerp van afschuw werd,
dat de rekkelijkste autoriteiten nog tientallen jaren later de stille en vrome
doopsgezinden, waartoe het beste deel der scharen zich na de nederlaag van Munster
geëvolueerd had, grimmig bleven vervolgen.
In Munster, dat sedert geruime tijd aan ernstige sociale woelingen van economische
oorsprong ten prooi was en onder het bestuur van geheel werelds-levende
vorsten-bisschoppen een soort van proefveld voor allerlei kerkelijke nieuwigheden
was, leefde onder de bevolking een geest van anticlericalisme, welke in samenhang
met de Boerenopstand van 1525 reeds tot kloosterplundering en heftig verzet tegen
de privilegiën en exempties der overtalrijke geestelijken had geleid. De raddraaier
van het herhaaldelijk met grote heftigheid uitbarstende volksverzet was de drapenier
Bernard Knipperdolling. Als geestelijk leider van de massa wierp zich in deze tijd
de priester Bernard Rothmann op, een kameleon-figuur, ‘meester in de kunst, door
woorden zijn gedachten te verbergen’82., aanvankelijk ijveraar voor het lutheranisme,
maar spoedig tot de Zwitserse richting van Zwingli en Bullinger overhellend, om
ten slotte, ten dele ongetwijfeld uit opportunisme, de anabaptistische gevoelens te
omhelzen en met fanatisme te prediken. Het is vooral door de samenwerking van
Knipperdolling en Rothmann mogelijk geworden, dat Munster een anabaptistische
theocratie zag ontstaan, welke vervolgens onder de in ongelooflijk korte tijd volkomen
wordende tirannie van de Nederlanders Jan Mattijsen en Jan van Leiden voor de
verdwaasden uit de Noordelijke Nederlanden en West-Duitsland de belichaming van
het godsrijk kon schijnen, waarvan Melchior Hoffmann geprofeteerd had. Het
Munsterse Sion heeft van Januari 1534 tot Juni 1535 bestaan; 25 Juni 1535 werd de
stad door de troepen van de bisschop hernomen. De gruwelen van wreed-
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heid en slechts uit waanzin verklaarbare godslastering, bedreven door Jan van Leiden,
die zich als koning van dit Sion had laten kronen en zich als zodanig gedroeg, zijn
onbeschrijfelijk, met name de excessen van ontucht, waartoe het door zijn invloed
en op zijn voorbeeld kwam. ‘Zo iets de felle haat tegen de anabaptisten begrijpelijk
maakt, dan is het de veelwijverij’83.; men kan er nog bijvoegen, dat nauwelijks ooit
grover en openlijker de ontucht gepredikt en beoefend kan zijn dan hier in Munster,
waar geen enkele band meer geëerbiedigd werd; verscheiden vrouwen pleegden in
de laatste maanden van dit schrikbewind zelfmoord. Wie dit bedenkt en de
wreedheden, door Jan van Leiden en zijn handlangers bedreven, daarbij in aanmerking
neemt, begrijpt, dat de regeringen van de betrokken staten, vooral ook die van de
Nederlanden, zich verplicht achtten de gevaarlijke wederdoperij met wortel en tak
uit te roeien.
Het Munsterse Sion is ook voor de anabaptisten in de Nederlanden het rampzalig
keerpunt geworden. In 1533 moet de doperse beweging in de Nederlanden snel
gegroeid zijn. Wij zagen reeds in het vorige hoofdstuk, dat juist de jaren 1532-1534
ware crisisjaren waren: de buitensporige duurte van de levensmiddelen dreef het
volk tot radeloosheid. Het Munsterse avontuur is niet los daarvan te zien. Amsterdam
beleefde onder andere excessen de verschijning van naaktlopende mannen en vrouwen,
een van die uitingen van dat wonderlijke mengsel van sensualiteit en religieuze
dweepzucht, dat te Munster tot razernij leidde. Behalve Amsterdam, waar het aantal
wederdopers verscheiden honderden schijnt te hebben bedragen, en dat in de
profetieën ook zelf na Straatsburg en Munster vaak genoemd werd als het Nieuwe
Jeruzalem, waren in Noord-Holland vooral Monnikendam en Westzaan haarden van
anabaptistische conspiratie. Ook in kleine dorpen als Krommenie, Oostzaan, Wormer,
Limmen, Winkel, Jisp kwamen wederdopers voor en in Alkmaar en Medemblik
groeide hun getal onrustbarend. In Zuid-Holland waren de Rijnstreek en de steden
van het gebied van Maas en Schie brandpunten van anabaptisme. In het Utrechtse,
waar de meer bezadigde prediker Hendrik Rol, die zich van de Munsterse excessen
afwendde, gewerkt had, waren vooral IJselstein en Benschop de centra; ook in de
stad Utrecht woonde een niet onaanzienlijk aantal wederdopers.
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Vooral in de gewesten Groningen en Friesland, welke immers ten dele tot het bisdom
Munster behoorden en met Munsterland levendige betrekkingen onderhielden, vond
het anabaptisme veel aanhang bij het landvolk. Het tierde er welig op de bodem van
de beschreven sociaal-economische wantoestanden en werd gevoed door het heftige
anti-clericalisme, dat het groot-grondbezit van de kloosters had gewekt. Het heet,
dat de stad Groningen in 1534 een anabaptistische gemeente van wel 1100 zielen
telde; dit fantastische getal heeft geen waarde, maar toch moet de beweging in de
jaren 1532-1534 snel om zich gegrepen hebben. In de Ommelanden en Drente werd
het anabaptisme begunstigd door het geslacht van Ewsum, dat veel grond bezat in
beide gewesten. Ook de tijdelijk in Groningen machtige Karel van Gelre koesterde
zekere anabaptistische sympathieën en was aanvankelijk ongeneigd de wederdopers
te vervolgen. Eerst de Munsterse gruwelen hebben hem en de tolerante raad van de
stad Groningen tot afweermaatregelen genoopt. Vooral in Appingedam en aan de
mond van het Reitdiep moeten veel anabaptisten gewoond hebben, o.a. in de buurt
van Middelstum, Leermens en 't Zandt. In de laatstgenoemde plaats kwam het door
het gedrag van zekere Herman Schoenmaker tot taferelen van waanzin, heiligschennis
en stuitende zedeloosheid. In Friesland is de hartstocht voor het anabaptisme hoog
opgelaaid; voor het radeloze, snel-verarmende landproletariaat was het blijkbaar zeer
aantrekkelijk. Bijna alle kopstukken van de anabaptisten hebben korter of langer tijd
in Frieslang gewoond en gepreekt en hun revolutionnaire invloed door heftige
beroering bewezen. Hier trad reeds tussen 1528 en 1534 herhaaldelijk de beruchte
David Joris op, die enige jaren na de Munsterse beroerten in de Noordelijke
Nederlanden een nieuwe epidemie van sensuele religieuze waanzin zou verwekken.
In Overijsel en Gelderland, waar de Gelderse oorlogen met hun nasleep van pest en
misoogst het landvolk ten uiterste verarmd en verbitterd en de handel der steden
gefnuikt hadden, waren de factoren voor de woekering van
extremistisch-revolutionnaire gevoelens eveneens voorhanden. Arnhem, Deventer,
Zwolle en Kampen, het platteland van de Achterhoek, de Veluwe en van Twente
leverden hun deel aan de scharen, die naar het Munsterse Sion optrokken.
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In het Limburgse werden al spoedig sporen van anabaptistische invloed aangetroffen.
Zij schijnen voor een niet-gering deel de gevolgen van het verblijf en de stille
propaganda van de genoemde vreedzame wederdoper Hendrik Rol, die in de jaren
1532-1534 herhaaldelijk in en om Maastricht werkte. Rol was een uit Grave
geboortige Carmeliet, die het Haarlemse klooster ontlopen was, door Duitse
wederdopers voor hun gevoelens gewonnen werd, naar Munster trok, maar zich niet
kon verenigen met het zinnelijk fanatisme van Jan van Leiden c.s. Ook
's-Hertogenbosch was in dezelfde tijd 1532-1534 een brandpunt van anabaptisme;
in de jaren 1533-1534 liepen velen uit naar te Vught door anabaptisten gehouden
hagepreken. Een bijeenkomst aldaar op tweede Paasdag 1533 geleid door een jeugdige
droogscheerder gaf aanleiding tot ingrijpen van de magistraat: vijf doodvonnissen
werden voltrokken en bovendien werden nog velen aan den lijve of met gevangenis
gestraft84..
Men overschatte met dat al de getallen niet. Duizenden voor welhaast elke stad
aan te nemen is ongerijmd. Een objectieve schatting van de jongere tijd85. kwam voor
Maastricht (nog wel in het jaar van de grootste expansie: 1534) op een honderdtal
als maximum; weinige steden zullen belangrijk boven dit getal zijn uitgegaan.
De grootste katastrofe voor de Noordnederlandse wederdopers werd de in het
voorjaar van 1534 op bevel van de profeet Jan van Leiden ondernomen uittocht naar
Munster. Geprest door het gevaar - Munster was omsingeld en scheen de
overrompeling nabij -, trachtte de profeet van de nood een deugd te maken: de komst
van de heilbegerigen uit de Nederlanden moest strekken tot ontzet en redding van
de stad. Zo ging dan in Maart 1534 ‘een kras bevel vol dreigementen’86. in een
omzendbrief van de profeet naar de Hollandse gelovigen. In groten getale gaven zij
er aan gehoor. Uit Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, Brabant en Limburg
trokken zij op. De Hollanders en Utrechtenaars kwamen met schuiten over de
Zuiderzee met het doel dwars door Overijsel heen, waar zich scharen bewoners uit
dit gewest en uit Gelderland bij hen zouden voegen, naar Munster op te trekken. Jan
van Leiden had het Bergklooster op de Agnietenberg aangewezen als verzamelplaats,
waar op de middag van 24 Maart 1534
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de scharen zouden bijeenkomen. Ook uit het Zuiden trokken velen te voet, te paard
en in karren naar Zwolle. De Overijselse autoriteiten, van verscheiden kanten, uit
Brussel, Friesland en door speciale boden uit Holland gewaarschuwd, waren echter
op hun hoede. De drosten van Vollenhove en Genemuiden lieten de monden van het
Zwartewater bewaken; ridderschap en steden zonden bereden troepen naar de
Agnietenberg. Dezen behoefden geen dienst te doen: de Agnietenberg werd niet
bereikt. De schepen werden in Genemuiden aangehouden; de leiders werden
gevankelijk meegevoerd en de scharen werd de ontscheping belet. De langs de IJsel
optrekkenden werden grotendeels te Deventer opgevangen. Drieduizend anabaptisten
werden gevangen gezet, de meeste te Zwolle. Een afzonderlijke rechtbank, waaraan
de pastoor en de prior van de Predikbroeders waren toegevoegd, nam hun zaak in
handen. Het merendeel bleek te bestaan uit ‘onnozelen’ en kwam met geringe straf
vrij. Een klein deel werd aan den lijve gestraft en enkelen werden terechtgesteld. Het
lijdt geen twijfel, of het vastberaden optreden van de autoriteiten heeft vele misleiden
uit een impasse gered en bloedbaden voorkomen. Op aansporing van de centrale
regering maakte het Hof van Holland een tweetal tochten langs de voornaamste
steden; het hield o.a. zitting te Haarlem en te Amsterdam en vonniste telkenmale de
raddraaiers. Naar het oordeel van de centrale regering traden sommige gerechtshoven
te slap tegen de massa op; zij slaagde er echter niet in deze gedragslijn belangrijk te
wijzigen. Toch is de houding van welhaast alle plaatselijke en gewestelijke
rechtbanken straf genoeg geweest; het was kennelijk ook hun bedoeling, dat het
anabaptisme uitgeroeid werd. Voorlopig was dit volstrekt niet het geval.
Wel had de mislukking van de tocht naar Munster de scharen gedund, maar er
bleven nog velen in verscheiden steden uitzien naar een betere kans. Om dezen te
verzamelen en hun moed in te spreken kwam begin 1535 de fanatieke Jan van Geelen
als afgezant van Jan van Leiden zelf naar Holland. Amsterdam, waarop reeds in 1534
door roerige anabaptisten een aanslag gepleegd was, werd voor Jan van Geelen het
centrum van actie. De schare van zijn volgelingen nam zeer snel toe: het heet zelfs,
dat er begin 1535 niet minder dan 3500 anabaptisten te Amsterdam vertoefden.
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Dit getal is zeker te groot. In Mei 1535 deed Jan van Geelen een roekelooze poging
tot overrompeling van de stad. Ofschoon zijn troep slechts enige honderden sterk
was, slaagde hij er in zich van het stadhuis meester te maken. Een nacht bleef zijn
bende daarin gelegerd. De volgende morgen heroverden de soldaten het gebouw. De
anabaptisten verdedigden zich met de uiterste hardnekkigheid; twintig van hen
sneuvelden. Dit anabaptistenoproer maakte natuurlijk in heel Holland diepe indruk
en gaf de autoriteiten aanleiding tot de strengste maatregelen. Een massale strafpleging
had plaats, maar het is er nog ver van, dat de rechtbanken er maar op los gemoord
zouden hebben. Nog steeds werd in verhouding tot de staatsgevaarlijkheid van de
begane excessen grote matiging betracht. De getallen wijzen het uit. In de gehele
periode 1531-1536 b.v. hebben ruim 200 Amsterdammers op grond van anabaptisme
terechtgestaan, hetzij voor de Amsterdamse magistraat, hetzij voor het Hof van
Holland; van hen werden er go ter dood gebracht. Gezien de ongehoorde uitspattingen
van politieke aard, valt er dus zeker niet van niets-ontziende vervolgingswoede te
spreken. In de volgende veertig jaren stond nog een 170-tal Amsterdammers wegens
doperse gevoelens terecht; van hen stierven er 5887.. Wie in het oog houdt, dat na de
opgedane ervaringen eenmaal het odium van staatsgevaarlijkheid op de secte rustte,
zal ook nu niet van blinde wreedheid spreken. Sinds 1535 werd op grote schaal in
de Nederlandse gewesten door agenten van Jan van Geelen het door Rothmann
geschreven pamflet ‘Van der wrake’ verspreid, een opruiend geschrift, waarin in
drastische taal werd aangespoord tot medewerking aan de heilige oorlog tegen de
‘goddelozen’, d.i. tot het optrekken naar Munster. Het heet, dat het werkje gelezen
is ‘van Noord-Holland tot Maastricht van de Dollart tot de Zuidhollandse stromen’88.;
in ieder geval zag de centrale regering er terecht een groot gevaar in. Het pamflet
van Rothmann en de actie van Jan van Geelen hadden echter niet overal het beoogde
succes. Het is duidelijk te zien, dat zich thans de geest van lijdzaamheid, die door
enkele figuren van de aanvang af gepredikt was, onder de invloed vooral van de
pastoor van Witmarsum Menno Simons, die op de latere doopsgezinden zijn stempel
heeft gedrukt, van velen meester maakte. Toch handhaafde zich tot grote bezorgdheid
van mannen als
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Menno een sterke partij, die onder opruiing van Rothmanns boekje en de actie van
Van Geelen tot excessen kwam, welke met de reeds beschrevene sterke overeenkomst
vertonen. In Friesland is de tegenstelling zeer scherp. Eind Maart 1535 belegde Jan
van Geelen in het dorp Tzum een vergadering, waarop meer dan 300 wederdopers
verschenen. Overvallen door de troepen van de keizerlijke stadhouder Schenck van
Toutenburg, versloegen de vergaderden dezen; zij trokken op naar het klooster
Bloemkamp nabij Bolsward en overrompelden dit in de nacht van 30 Maart. Zij
verjoegen de monniken, pleegden er heiligschennis, nestelden er zich en boden tot
7 April tegenweer aan de troepen, die ten koste van meer dan honderd soldatenlevens
eindelijk het klooster vermeesterden. Slechts enkelen ontkwamen: onder hen was de
aanstoker Jan van Geelen. De overige ongelukkigen werden allen ter dood gebracht.
Dit massagericht betekende het einde van de Munsterse beweging in Friesland, niet
echter van alle anabaptisme in Nederland en Westfalen. Nog herhaaldelijk zouden
bedenkelijke sujetten de vatbaarheid van verdwaasde, door sociale ellende bedreigde
of geteisterde lieden, soms ook die van meer gegoede ziekelijke fantasten en
psychopathen misbruiken om dolzinnige plannen van chiliastische aard te volvoeren.
De aldus gewekte bewegingen werden steeds misdadiger, zowel in staatkundige en
sociale als in religieuze en morele zin.
De eerste, die na het mislukte avontuur van Jan van Geelen en de Munsterse
katastrofe nieuwe experimenten van verwante aard beraamde, was de beruchte David
Joris89., een ijdel man vol ziekelijke fantasieën, slaaf van lage hartstochten, die hij
bij zijn volgelingen tot bezetenheid toe opvoerde. Sedert hij in 1535 tot ‘bisschop’
van de anabaptisten gewijd was, nam zijn invloed op zekere groepen snel toe. In
1536 werd te Boekholt in Westfalen een vergadering gehouden van anabaptistische
leiders uit alle streken. Op deze vergadering voerde David Joris een hoog woord,
niet echter met de instemming van vele anderen, die de religieuze trekken van de
beweging trouw bleven, maar zich onder Menno Simons en andere meer rustige
leiders tot een stille secte trachtten te evolueren. Menno legde in 1536 zijn pastoraat
neer, trad in het huwelijk en werd meer en meer het middelpunt van deze bezadigde
groepering, waaruit de secte der mennisten is gegroeid,
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een secte overigens, die in gestadige verdeeldheid - gevolg van het aan de leer
inhaerente individualisme -, eeuwig theologiserend naar ‘het innerlijk woord’ en
disputerend, van de ene splitsing in de andere zou blijven vervallen.
Zo betekende Boekholt eer een scheiding dan een vereniging, daar een meerderheid
weigerde zich bij David Joris aan te sluiten in diens roekeloze pogingen tot het
enscèneren van nieuwe ondernemingen als de Munsterse. Hij koos Delft tot zijn
operatieterrein en wierf als medewerkster de bekende Anneke Jans van Brielle aan,
een vermogende dweepzieke vrouw van niet-onbeduidende litteraire gaven, die in
gezelschap van enige mannelijke en vrouwelijke geestverwanten het land bereisde
om aanhangers te winnen. Doorhaar toedoen werd David Joris tot de nieuwe profeet
uitgeroepen en met belangrijke schenkingen en bijna afgodische eerbewijzen
overladen. Hij zelf ondernam reizen naar Duitsland om de verstrooide Munstersen
onder zijn profetenbezieling te vergaderen, maar slaagde daarin niet. In 1538 begonnen
de Hollandse autoriteiten een systematische jacht op de Davidjoristen, wier naam
een gruwel werd voor het volk van land en stad. Onder de gevangenen behoorde ook
Anneke Jans, die in 1539 te Rotterdam de verdrinkingsdood moest ondergaan. De
omstandigheden, waaronder dit vonnis ten uitvoer werd gelegd, hebben haar gestalte
met een aureool van lijdzame vroomheid omgeven, waarmee de feiten van haar
bedenkelijk leven spotten90.. Bij de verhoren, in 1538-1539 aan de gevangenen
afgenomen, o.a. aan Anneke Jans, kwamen onnoembare feiten vast te staan, vooral
de grofste vormen van ontucht91.. David Joris zelf wist te ontkomen en vestigde zich
te Bazel. Daar leefde hij onder de schuilnaam Johan van Brugge in zeer grote welstand
van de hem door zijn blinde volgelingen geschonken schatten; hij stierf er in 1556;
eerst enige jaren na zijn dood kwam zijn identiteit aan het licht.
Ongeveer tegelijk met David Joris stond een andere, even gevaarlijke dweper in
Overijsel op: Jan van Batenburg, een bastaard uit de gelijknamige adellijke familie,
burgemeester van Steenwijk, een wraakzuchtig geweldenaar, die in 1538 zijn gerechte
straf op de brandstapel vond. Hij was de vader van dat beruchte chiliastische
communisme, dat zijn haat jegens de bestaande maatschappij in plundertochten met
moord en brandstichting botvierde. De
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Batenburgers teisterden in 1538-1539 vooral het platteland van Twente, de Graafschap
en Opper-Gelre, maar hielden ook later lang na de dood van de leider nog gruwelijk
huis in Utrecht, o.a. bij IJselstein. Door hun nachtelijke overvallen op weerlozen,
hun aan de Bokkenrijders herinnerende moord- en brandlust bleven zij geslachten
lang in huiveringwekkende heugenis. Geen gewest is zo door hen geteisterd als
Overijsel. De verschijnselen zijn zo verward en het complex van moordlust in mannen
en vrouwen van soms hoge geboorte zo onbegrijpelijk, dat men er aan twijfelt, of
hun optreden nog als een episode van de kerkelijke geschiedenis te beschouwen is.
Toen in 1544 de adellijke juffers Maria en Ursula van Beckum wegens
verstandhouding met de benden verbrand werden, wreekten haar bloedverwanten
zich door brandstichting op grote schaal in de buurt van Deventer. Ook andere benden
stonden op, die zich met hetzelfde bedrijf bezighielden. Het beruchtst werd na de
Batenburgers de organisatie der zogenaamde ‘kinderen van Emlichem’, die zich
gevormd hadden om een kern van wraakzuchtige familieleden der terechtgestelde
gebroeders Mordelvinck. Het ongelukkige Overijsel, dat openlag voor allerlei benden
uit het ontredderde en verwilderde West-Duitsland, was omstreeks 1560 weer ten
prooi aan de uitspattingen van groepen, die opnieuw als Davidjoristen worden
aangeduid. Ook hun razernij werd speciaal door excessen van immoraliteit
gekenmerkt. Deventer was lang een haard van deze epidemie, die vooral onder
vrouwen slachtoffers maakte. Ook Kampen was er ernstig mee besmet: hier stichtten
Davidjoristen in 1562 een ‘huis der liefde’, dat een soort van communistische en
polygamistische heilstaat bedoelde te zijn. De uitroeiing van deze ontaardingen
betekende voor Overijsel blijkbaar die van het anabaptisme zelf. Nog was echter
voor het Duits-Nederlandse grensgebied aan de gruwelen geen eind gekomen. De
laatste stuiptrekkingen hadden eerst omstreeks 1570 plaats en waren van niet minder
weerzinwekkende aard: toen teisterden de benden van de Roermondenaar Jan
Wilhelms van Wezel uit ook onze oostelijke gewesten nog herhaaldelijk92..
Sedert Menno's geest onder de anabaptisten in Friesland de overhand kreeg, luwde
daar de vervolging. Tegen 1550 groeide de beweging hier door zijn werk, dat van
Leenaart Bouwens en
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andere ‘oudsten’ gestadig; er ontstonden gemeenten te Harlingen, Franeker,
Leeuwarden, Dokkum en Bolsward, die elk enige honderden leden telden, welke in
voortdurend gekrakeel binnenshuis gestadig nieuwe splitsingen deden ontstaan
rondom onderscheiden oudsten, als de zwakke, goedhartige Menno, de meer strijdbare
Leenaart Bouwens en de tirannieke Dirk Philipsz. Door de vervolging in andere
gewesten, vooral in Vlaanderen, werd het vrij veilige Friesland een toevlucht voor
vele doperse immigranten. Het getal doopsgezinden nam er tussen 1550 en 1570 dan
ook sterk toe, veel sterker dan dat van de calvinisten. De hier en daar uitgesproken
schattingen, volgens welke omstreeks 1570 wel een vierde deel van de bevolking
van Friesland doopsgezind was, hebben geen exacte waarde. Zeker was het percentage
veel geringer, maar een haard van doperij was het gewest toch wel te noemen.
Ondanks de felle strijd, door de na 1580 overheersende calvinisten tegen de
doopsgezinden gevoerd, die zij nog dieper verachtten dan zij het de katholieken
deden, ondanks het verbodvan doopsgezinde godsdienstoefeningen, dat de staten
van Friesland 2 Mei 1598 uitvaardigden, zijn tot op heden niet onbelangrijke
doopsgezinde kernen blijven bestaan, zeer sterke zelfs in de gemeenten Utingeradeel
en Idaarderadeel. Ook het eiland Ameland, welks eigenaardige staatkundige positie
en daaruit voortvloeiende zeer bijzondere kerkhistorische lotgevallen nader besproken
zullen worden, heeft nog steeds een flink contingent van doopsgezinden.
De Groningse stadhouder Karel van Gelre werd door de loop der zaken in Munster
en vooral door het mislukte avontuur in Overijsel zozeer opgeschrikt, dat hij tot
krachtige maatregelen overging. Daarin steunde hem de raad van Groningen, die in
genen dele tot kettervervolging geneigd was. In Mei 1534 werd bij plakkaat van
Karel van Gelre aan alle ‘vreemde wederdopers’ gelast het gewest te verlaten; verder
werden alle herdoopten verbannen; na een jaar mochten zij bij oprechte inkeer
terugkomen. Toch was de waakzaamheid van korte duur; zelfs tegen excessen van
allerlei aard werd zeer zachtmoedig opgetreden. Ook nadat Karel V in het gewest
heer en meester was geworden, bleef het er voor dopers van allerlei schakering nog
vrij veilig. Eerst hernieuwde uitbarstingen van fanatisme, zich uitend in heiligschennis,
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ontucht en anarchisme, onder opzweping van Batenburg, David Joris en Anneke
Jans, omstreeks 1538 en daarna, hebben ook de Groningse autoriteiten van politiek
doen veranderen. In dit gewest moeten veel van de fanatieke dopers, die met de door
Menno en diens geestverwanten gepredikte weerloosheid niet accoord gingen, op
den duur het zich opdringend calvinisme om zijn strijdbare felheid verkozen hebben
boven het weke mennisme. Tot 1594 toe hebben ook hier de resterende doopsgezinden
in betrekkelijke rust geleefd. Eerst de zegepraal van het calvinisme in 1594 maakte
aan die rust een eind. Een streng plakkaat van dat jaar, door de staten van Groningen
uitgevaardigd, had, naar de letter opgevat, de secte moeten uitroeien, maar werd in
het algemeen slap toegepast, al bleven de calvinistische predikanten tot vervolging
van de mennisten aansporen, en, ook uit eigenbelang, aandringen op handhaving van
de verplichte huwelijkssluiting voor de gereformeerde predikant en kinderdoop door
hem. In de achttiende eeuw bestonden er in Groningen nog vrij sterke doopsgezinde
kerken; thans is de secte er bijna versmolten (volkstelling 1930: 0,68% van de
bevolking).
In het Limburgse trad de afgevallen priester Johan Kloprijs, die onder de invloed
van Rol tot het anabaptisme gekomen was en enige tijd te Munster vertoefd had, als
apostel van Jan van Leiden op in dezelfde tijd als Jan van Geelen in het Noorden.
Een ander prediker van het anabaptisme in dezelfde tijd was de priester Hendrik
Slachtscaep, die heel Limburg doortrok en heftig tekeer ging tegen de
transsubstantiatie. Zijn bedenkelijke levenswandel geeft recht tot het vermoeden, dat
zijn geestdrift voor het anabaptisme minder religieuze dan zinnelijke gronden had:
het heet althans, dat hij onder Jan van Leiden een ruim gebruik gemaakt had van de
te Munster geboden vrijheid93.. Hij werd in 1534 gearresteerd en met het zwaard
gedood. De prediking in het land van Gulik en omgeving werd ten zeerste in de hand
gewerkt door de heren van Palland, die als drosten van de hertog van Gulik te
Wassenberg woonden. Door hen werd Wassenberg een haard van anabaptistische
conspiratie. Ook andere voorname edelen beschermden de doperij, o.a. Willem van
Vlodrop, heer van Leuth, Eijsden, Rijckholt en Dalenbroek. Een overtuigd ongeletterd
prediker was Jan Stevens, een gewezen koster. Te Maas-
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tricht werden dan ook in de jaren 1534-1535 verscheiden anabaptisten terechtgesteld94.,
o.a. Jan van Genck, een schoenmaker, die eveneens door Jan van Leiden gezonden
was, de tuinman Paes Fuegen, en de reeds genoemden, ook Hendrik Rol. In de nacht
van 28 Januari 1535 werden te Maastricht 16 of 17 personen, mannen en vrouwen
gevangen genomen en, na tot de vuurdood of onthalzing veroordeeld te zijn,
merendeels terechtgesteld. Het zijn vrijwel allen kleine luiden: een barbier, een
ketellapper, een timmerman, een mutsenmaker, een bakker, een bijlmaker e.d.95.. Het
zegt ook nogal wat, dat in 1535 te Maastricht 54 personen als voortvluchtig
gesignaleerd werden wegens een tegen hen op grond van anabaptistische practijken
ingestelde vervolging. Na 1535 blijft ook in het Limburgse de doperse ketterij
smeulen; af en toe laait zij op. In 1540 wordt b.v. een hellebaardier te Maastricht op
de brandstapel gebracht wegens anabaptistische uitingen. Te Roermond werd in 1547
een vrouw, Metken genaamd en een stille vrome genoemd, terechtgesteld; twee jaar
later werd een schoonzuster van haar, Clara Vrencken, wegens anabaptisme levend
verbrand. In 1550 waren het andermaal twee vrouwen, die, thans te Montfort, wegens
doopsgezinde gevoelens op het schavot stierven. Ook werden enkele pastoors, o.a.
die van Swalmen, Welle en Bergen, van sympathie voor de denkbeelden van Menno
verdacht. In 1551 kwamen in en om Roermond anabaptistische woelingen voor. Het
Hof van Gelderland greep zelf in, deed de wederdoper Thijs van Lin terechtstellen
en schonk anderen na herroeping en openbare boete genade96..
Ook in het Brabantse bleef na het strenge optreden van 1534 hier en daar de
wederdoperij bestaan. In 1538 werden 16 à 17 ‘schamele luiden’, die zich hadden
laten herdopen, gevangen gezet. Een van hen, de goudsmid Paulus van Druenen, die
hun bisschop heette, werd met acht anderen, onder wie zijn vrouw, gewurgd of
verbrand. Of de vijf vreemdelingen, die in 1543 te 's-Hertogenbosch ter dood gebracht
zijn, anabaptisten waren, staat niet vast. Wel stierf in 1554 een vrouw, die Davidjoriste
geheten wordt, de verdrinkingsdood. Hiermee schijnt de wederdoperij in het
calvinistennest Den Bosch het tragisch eind gevonden te hebben: de ‘mennonist’,
die er in 1569 geëxecuteerd schijnt te zijn, behoeft geen inboorling geweest te zijn97..

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

156
Het voorafgaande exposé heeft wel duidelijk gemaakt, dat omstreeks 1555, het jaar,
waarin, naar men gewoonlijk aanneemt, de anabaptistische periode in de opkomst
van het protestantisme afloopt, de doperse beweging weinig meer betekende. Wat
er van de wederdopers over was, bestond uit hier en daar, als zij de kans kregen,
opererende bandieten; hun optreden valt buiten de geschiedenis van het protestantisme.
In enige gewesten bestonden enkele, weliswaar inwendig gestadig verdeelde, maar
van de buitenwereld gescheiden, teruggetrokken groepen doopsgezinden, die zonder
gerucht in eer en deugd hun weg gingen. Vooral in Friesland en Groningen was hun
getal niet gering. Tegen het na 1555 opdringende calvinisme hebben de Friese
doopsgezinden meer weerstand weten te bieden dan de Groningse. Buiten deze
gewesten bestonden in verscheiden steden ook zulke kernen, die aan het eind van de
zestiende eeuw en nog herhaaldelijk in de zeventiende eeuw versterking kregen van
Zuidnederlandse emigranten.
Het aantal doopsgezinden in de Noordelijke Nederlanden omstreeks het begin van
de opstand tegen Spanje valt zelfs niet benaderend te bepalen. Dit staat echter wel
vast uit het verloop van de protestantisering; een opgave van wel 80.000 anabaptisten
omstreeks 1566 moet ernstig overdreven zijn, tenzij zij slaat op alle Nederlanden98..
Het getal zou neerkomen op een 10% van de gehele bevolking. Het bisdom Utrecht
immers telde in 1514 een 600.000 zielen, zodat heel het huidige Noord-Nederland
in 1566 wel een 800.000 zielen kan geteld hebben. Dit percentage is nu al daarom
uitgesloten, wijl nog ruim twintig jaar later, gelijk wij nader zullen zien, alle
niet-katholieken samen nauwelijks 50.000 zielen geweest kunnen zijn99.. Men houde
daarbij dan in het oog, dat toen onder dit getal reeds zeer veel teruggekeerde ballingen
en door Parma's successen uit de Zuidelijke Nederlanden opgestoten protestanten
begrepen waren. Hieruit volgt al, dat het aantal anabaptisten in 1566 belangrijk kleiner
geweest moet zijn dan de genoemde schatting aanneemt. Over schattingen van het
aantal martelaren voor het protestantisme wordthierachter gesproken. Al is op dit
punt zeer schromelijk overdreven, het is wel zeker, dat de anabaptisten naar
verhouding veel slachtoffers telden: men neemt aan, dat van elke tien wegens ketterij
ter dood gebrachten er negen tot de anabaptisten behoorden100..
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Daarbij dient echter in het oog gehouden te worden, dat bij geen categorie aanslagen
op de openbare orde en op de goede zeden zozeer met het godsdienstdelict verweven
waren. Wij deden al herhaaldelijk uitkomen, dat de gestrengheid van de justitie
speciaal ten opzichte van de anabaptisten haar niet tot oneer strekt, ook al gevoelen
wij deernis met het lot van mannen en vrouwen, die voor een niet-gering deel naar
onze opvatting eer als psychopathen behandeld dan als misdadigers gestraft hadden
moeten worden. Het zou echter ongerijmd zijn dit inzicht te eisen van de overheid
in de zestiende eeuw. Geenszins blind voor de uitingen van oprechte vroomheid, die
het grote martelaarsboek der doopsgezinden, het in 1562 voor het eerst verschenen
‘Offer des Heeren’, van verscheiden slachtoffers bewaard heeft101., vooral niet voor
de lijdzaamheid en wereldverstorven vroomheid, waarmee de latere doopsgezinde
slachtoffers als ‘slachtschaapkens’ de dood in verruklking begroetten102., moeten wij
het billijken, dat de overheid in het anabaptisme èn om zijn voor de openbare orde
en de moraliteit gevaarlijk karakter in de vroegste fase en de uitlopers daarvan èn
om de destructieve strekking, die het in zijn mennistische evolutie bleef kenmerken
ten opzichte van leergezag, overlevering en kerktucht, een zo ernstige aanslag op de
hoogste belangen van individu en gemeenschap zag, dat zij er de strafste houding
van afweer tegen aannam. Het spreekt boekdelen, dat een man als Beza in zijn
instructies aan de Nederlandse calvinisten in de dagen, dat er ‘aan de moderatie
gedokterd werd’. wel vrijheid voor het katholicisme wil erkennen, zo dit nodig is
om ze ook voor de calvinisten te verkrijgen, maar ‘nimmer aan de wederdopers en
geestdrijvers’, die met hem alle leiders van de calvinistische partij, o.a. Marnix,
blijven ‘beschouwen als het grootste gevaar’103..

6. Calvinisme
Eerst aan het eind van de regering van Karel V drong de voor Noord-Nederland
belangrijkste schakering van het protestantisme tot de Nederlanden door: het
calvinisme. Het maakte in korte tijd aanzienlijke vorderingen, vooral in de Zuidelijke
Nederlan-
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den, waar de grote textielnijverheid gevestigd was en daar, waar handel en scheepvaart
hoofdbestaansmiddelen waren: in Doornik, Valenciennes, Rijssel, Hondschoote,
Armentières, Oudenaarde, Antwerpen, Gent. Verder opdringend, maakte het vooral
in 's-Hertogenbosch opgang en vervolgens in de havensteden van Holland en Zeeland.
Overal vormden zich clandestiene gemeenten, die eerst in particuliere huizen, weldra
in het veld nabij de steden, maar op den duur ook meermalen op de pleinen van de
steden zelf of op het kerkhof hun bijeenkomsten hielden, waarop gewoonlijk
ambachtslieden van geringe ontwikkeling, maar met demagogische gaven het woord
voerden. In dit alles is veel overeenkomst met de wording en de verbreiding van het
anabaptisme. Het calvinisme moet dan ook op vele economisch-zwakken, slachtoffers
van de maatschappelijke malaise, die tot dusver de anabaptistische gevoelens hadden
aangehangen, een meeslepende invloed hebben geoefend en de niet met de koers
van Menno en diens geestverwanten ingenomen anabaptisten voor een aanzienlijk
deel geabsorbeerd hebben. Ook het calvinisme werd een toevlucht voor proletariërs
en desperado's. Het schoot overal welig op, waar malaise heerste, waar de kerk niet
bij machte was de paupers voldoende te bedelen, waar hele bevolkingsgroepen zich
verbitterd gevoelden door hun ellendig bestaan. Dezen kwamen in de zestiende eeuw
tot het calvinisme door dezelfde oorzaken, die het in de greep van het
negentiende-eeuwse liberalisme uitgebuite fabrieksproletariaat naar het socialisme
dreven104..
Maar er zijn zeer grote verschillen tussen anabaptisme en calvinisme. Het eerste
was door zijn zelfmoordendindividualisme ongeschikt om een massa langer,
duurzamer dan voor een vlaag van razernij te bezielen en haar in staat te stellen tot
georganiseerde kamp. Het kende geen eenheid, geen tucht, geen objectieve wet;
voorzover het tot mennisme geëvolueerd was, had het zich in principe weerloos
gemaakt. Daarentegen was het calvinisme van alle heterodoxe stromingen de
scherpst-omlijnde, de best-georganiseerde. De geschiedenis van zijn eerste
ontwikkeling te Genève bewijst, hoezeer deze hechtheid van organisatie en deze
stelligheid van dogmatische inhoud de kracht van het calvinisme vormden. De straffe
organisatie versterkte zijn houvast op de massa, die niet, als in het anabaptisme, van
het ene experiment
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in het andere gestort werd, maar zich grimmig leerde stalen voor de hardnekkige
strijd. Fanatiek en absoluut, conspireert het doelbewust en methodisch, tot het
geschikte moment daar zal zijn voor de staatsgreep, die het gelegenheid zal geven
om, kleine minderheid, zijn theocratie naar Geneefs model, zijn dictatuur aan een
overweldigende meerderheid op te leggen. Nergens komt het verschil tussen
anabaptisme en calvinisme zo scherp in uit als in de leer: ten top gevoerd
individualisme tegenover een tiranniek systeem, maar voor de zo radicaal
uiteenlopende expansie waren de organisatorische verschilpunten van nog groter
belang, althans in de aanvang. Een strenge tucht hield in Calvijns hecht-geconstrueerde
gemeenten zowel de voorgangers als de leden aan de teugels. Morele verwildering,
droevig schandmerk van het anabaptisme, is in dit stelsel uitgesloten. Het calvinisme
moet in een tijd van verslapping der zeden bij clerus en massa, de grote schuld van
de vóór-Trentse kerk, op vele goed-gezinde en ernstig-aangelegde mensen
aantrekkingskracht geoefend hebben door zijn stelsel, waarin zelfs verplichte aangifte
van andermans falen en dwalen, spionnage en censuur hun plaats vonden. Dit droeg
tot de expansieve, propagandistische kracht zeer veel bij. Deze werd ook ten zeerste
bevorderd door de uit Calvijns grote leerstelligheid natuurlijk voortvloeiende zucht
tot streng-systematische theologische opleiding van de predikers, de leiders. Hier
geen drijven op de bezieling, de aanblazing uit den hoge, het innerlijk woord, de
profetie, maar strenge scholing in de officiële onwrikbare leer.
Reeds vroeg heeft een aantal Nederlanders persoonlijk contact, hetzij door een
verblijf te Genève, hetzij door briefwisseling met Calvijn zelf gevonden. Een van de
eerste Nederlandse theologen, die zich met Calvijn in verbinding stelden en zich bij
hem aansloten, was de Overijselaar Rizaeus Hardenberg, die al in 1543
correspondentie met de Geneefse hervormer aanknoopte105.. Ongeveer gelijktijdig
zocht de Friese pastoor Menso Poppius schriftelijk contact met Calvijn; ook hij werd
een overtuigd propagandist voor diens leer106., speciaal in Oost-Friesland. Anderen,
die tussen 1550 en Calvijns dood zich nauw bij de Geneefse richting aansloten en
geregeld contact met de leider onderhielden, waren Marten de Cleyne, meestal Micron
genoemd, Jan Uten-
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hove, Petrus Dathenus, Caspar Heydanus107. en Guy de Bray. Op de in 1559 door
Calvijn te Genève gestichte academie ontvingen theologen uit alle landen, ook uit
de Nederlanden, speciaal uit de Zuidelijke, hun wetenschappelijke vorming; ook vele
leken volgden er colleges. Nog onder Calvijn zelf studeerden er o.a. Philips van
Marnix en diens broer Jan van Thoulouse, verder de latere predikanten Gerardus
Weshemius uit Gelderland, Arnout Westerwold uit Groningen, Liffordus Beruigen
uit Gennep, Nicolaas Ellenneus uit Antwerpen, Nicolaas Clericus uit Utrecht,
Bartholomeus Acquart uit Rijsel. Van de opbouwers der Nederlandse hervormde
kerk hebben verscheiden onder Calvijn of onder Beza gestudeerd. Als geheel of ten
dele te Genève gevormd, vinden wij o.a. vermeld: Carolus Gallus (de Haan)
(1530-1616), eerst als priester, later als predikant te Deventer werkzaam, Johannes
Fontanus (1530-1595), sedert 1578 predikant te Arnhem, de rechterhand van Jan van
Nassau bij de protestantisering van Gelderland, terecht de grote reformator van dit
gewest genoemd, Wernerus Helmichius (1550-1608), sinds 1579 predikant te Utrecht,
later te Delft en te Amsterdam, Joannes Mercerus, predikant te Giessen-Nieuwkerk,
Joannes Hochedeus (1542-1622), eerst predikant te Antwerpen, later te Amsterdam,
de Vlaming Cornelis van Hille (1540-1598), achtereenvolgens predikant te Haamstede,
Oudenaarde, Gent en Rotterdam. Vooral van betekenis moet de invloed geweest zijn
van de predikanten, die na hun verblijf te Genève verbonden geweest zijn aan de
nader te bespreken Nederlandse vluchtelingenkerken in het buitenland. Daartoe
behoorden: Jacobus Commelinus, sinds 1568 predikant van de Hollandse kerk te
Emden, Arnoldus Cornelisz. Crusius (1547-1605), eerst predikant aan de Nederlandse
vluchtelingenkerk te Frankental, sedert 1573 te Delft, Lieven Massijs (overl. 1605),
eerst predikant te Aken, daarna te Middelburg, Jacobus Regius (1545-1601), eerst
predikant aan de Nederlandse kerk te Londen, later te Gent en sedert 1584 weer te
Londen, Libertus Fraxinus, achtereenvolgens predikant te Keulen, Oudenaarde,
Antwerpen, Den Haag, Brielle en weer Den Haag, Assuerus Regenmorter (overl.
1603), sedert 1581 predikant aan de vluchtelingenkerk te Londen, Joannes Becius
(1558-1626), achtereenvolgens predikant te Emden, Amsterdam en Dordrecht,
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waar hij deelnam aan de bekende synode van 1619, de Fries Sibrandus Lubbertus
(1556-1625), achtereenvolgens predikant te Emden en Leeuwarden, later hoogleraar
in de theologie aan de universiteit te Franeker, een der bijbel-revisoren van de Dordtse
synode. Behalve deze hoogleraar vinden wij nog andere kwekelingen van Genève
als professoren terug, o.a.: de Fransman Lambert Daneau (1530-1595), jurist als
Calvijn, van 1581-1582 professor in de theologie te Leiden, Jeremias Bastingius
(1551?-1595), achtereenvolgens predikant te Antwerpen en Dordrecht, daarna
hoogleraar in de theologie te Leiden, de bekende Ubbo Emmius (1547-1625), filoloog,
hoogleraar te Groningen, een van de bijbelrevisoren van de Dordtse synode108.. Deze
vorming aan de moederschool van de calvinistische theologie, ten dele onder de
onmiddellijke invloed van Calvijn zelf (1509-1564), maar voor het merendeel onder
die van diens grote medewerker en opvolger Theodorus Beza (1519-1605), schonk
aan het calvinisme in ons land van de aanvang af groter leereenheid dan enige andere
secte kenmerkte, een inwendige kracht, een samenhorigheid, die, gevoegd bij de
straffe discipline, geheel naar het door Calvijn zelf gegeven voorbeeld, de Nederlandse
hervormde kerk, toen zij zich in de decennia van de systematische protestantisering
organiseerde, in zeer korte tijd op een hoog peil bracht. Daardoor was zij geschikt
om, zonder dat het haar ooit gelukte een volkomen dominocratie te vestigen, haar
stempel op de wordende nieuwe staat te drukken.
Natuurlijk is deze geest niet tot een absolute heerschappij over de bedienaren van
de kerk gekomen, zelfs niet over alle Geneefse adepten: ook mannen als Jacobus
Arminius (1560-1609), de vader van het remonstrantisme, en Joannes Wtenbogaert
(1557-1644), de godsdienstleraar van Frederik Hendrik en hofprediker van Maurits,
hadden enige jaren aan Beza's voeten gezeten; zij werden later krachtige bestrijders
van de praedestinatie. Dit doet echter weinig af aan het algemene feit, dat de geest
van Calvijn en Beza, vooral door de rechtstreekse invloed van hun leerlingen onder
de eerste predikanten, zowel in de vaststelling van de leer als in de opbouw van de
organisatie krachtig werkzaam is geweest. Ook is het voor de intensief-ingezette
protestantisering van stad en land van belang geweest, dat de nieuwe kerk in de
kwekelingen
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van Genève terstond een aantal beter onderlegde predikanten verwierf dan uit de
ongeleerde handwerkslieden, die meestal de hagepreken hadden gehouden,
gerecruteerd hadden kunnen worden. Op zijn hoede tegen avonturiers zonder zending
wist het calvinisme, waar het zich eenmaal had gevestigd, zich te wapenen met
vastheid van beginselen en strenge toepassing daarvan. Zo is het te verklaren, dat
het door de bekoring, die zijn vast systeem in een tijd van algemene verwarring op
de vrienden van orde en sociale rust oefende, velen opnam, die niet de uiterste
consequenties, het eigenlijke theologische systeem van Calvijn, aanvaardden en er
dan ook na enige tijd geen vrede mee zouden hebben. Terwijl Luther, die aanvankelijk
met nadruk de praedestinatie geleerd had, dit troosteloze leerstuk geleidelijk op de
achtergrond schoof, kreeg het bij Calvijn alles-beheersende betekenis. Uitgewerkt
tot dat ‘decretum horribile’, krachtens hetwelk alle volkeren, die vóór Christus leefden
- op de Joden na - benevens de overgrote meerderheid van allen, die na Christus
geboren werden, aan de verdoemenis prijsgegeven blijven en Christus' zoendood
dus slechts een kleine minderheid van de mensen gebaat heeft, kon de aanvankelijk
bij de prediking niet op de voorgrond getreden en niet in de verste consequenties
uitgewerkte leer der uitverkiezing al spoedig ook vele Nederlandse calvinisten niet
bevredigen; zelfs viel op den duur bij velen van uitgesproken afkeer jegens dit leerstuk
te spreken. Toen was echter het gezag van de kerk gevestigd. In hoeverre het
calvinisme door zijn positieve verwerping van het in de middeleeuwse kerk geldige
renteverbod, door zijn nadruk op het trouw vervullen van de beroepsplicht en door
de opvatting, dat de tijdelijke vrucht van deze arbeidzaamheid de gelovigen mede
tot waarborg van hun uitverkiezing strekte, het ontstaan van het moderne kapitalisme
bevorderd heeft, kan hier onbeslist blijven, evenals de vraag, of het een belangrijke
factor geworden is van de zeer sterke en snelle stoffelijke vooruitgang van een deel
van het Noordnederlandse volk in de zeventiende eeuw. Het is echter voor het minst
zeer waarschijnlijk, dat het door deze trekken te aannemelijker werd voor een volk,
dat tot de vermeerdering van zijn stoffelijke welvaart met zo noeste en stugge vlijt
werkzaam was109.. Van onmiskenbare invloed op de aanvaarding van juist deze
schakering van protestantisme door vele
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malcontenten van aanvankelijk uiteenlopende kleur is geweest de omstandigheid,
dat voor Calvijn het beginsel cuius regio eius religio, dat de Nederlanders zou
verplichten katholiek te blijven, zinloos was.
In Calvijns stelsel zijn de vorsten Gods plaatsbekleders op aarde; daaraan ontlenen
zij hun gezag, maar over geloof en geweten van hum volk hebben zij slechts in
zoverre enige zegging, als het hun taak is Gods wetten te doen eerbiedigen en het
ware - d.i. het door Calvijn geleerde - geloof te doen aanvaarden. Zodra een vorst
daarentegen van zijn onderdanen eiste, dat zij Gods wetten niet gehoorzaamden, had
het volk het recht en de plicht zich tegen hem te verzetten. De zogenaamde ‘lagere
overheid’, d.i. hier te lande adel en stedelijke magistraat, verenigd in de
statenvergadering, had tot taak dit verzet van het volk tegen de tot tiran geworden
vorst te vertolken en te leiden. Dienovereenkomstig werd ten minste voor die
Nederlanders, voor wie de verdrukking van het protestantisme oorzaak was van hun
verzet tegen de koning, het leidend beginsel, dat zij in de statenvergaderingen de
wettige ‘lagere overheid’ zagen, die hen tegen de tiran-vorst beschermde110.. Zo althans
is de theoretische motivering, die bij de massa waarschijnlijk niet meer dan een
constructie a posteriori zal geweest zijn. In ieder geval heeft deze aan Calvijn
ontleende opvatting het verloop van onze nationale opstand tegen Spanje mee bepaald.
De weg is door Calvijn vrijwel aangegeven: de statenvergaderingen, gevormd door
adel en afgevaardigden van de steden en vertegenwoordigers van de clerus, waren
de ‘lagere overheid’, die het verzet tegen de tirannieke ‘hogere overheid’ wettig
belichaamde. Voorzover die statenvergaderingen niet bereid waren van dit verzet de
tolk te zijn, kon hun samenstelling zo gewijzigd worden, dat zij de taak gaarne op
zich namen. Het middel was de bestelling van nieuwe magistraten in de steden.
Successievelijk werden de stedelijke colleges verzet, d.w.z. door de sterke arm der
geuzen van een calvinistische meerderheid voorzien. Automatisch volgden de
statenvergaderingen de wijzigingen in de kleur van de stedelijke colleges. Met de
uitsluiting van de geestelijkheid uit de staten was de dictatuur der steden bereikt, ook
als de adel zich tegen de protestantisering verzette. Heel deze procedure is met
Calvijns staatkundige theorieën in overeenstemming.
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Langs twee wegen, rechtstreeks uit Frankrijk via de Waalse Nederlanden, en langs
de omweg der in Duitsland en Engeland gevestigde vluchtelingenkerken heeft het
calvinisme vat gekregen op hen, die zich in de Nederlanden van Rome afwendden.
Van degenen, die als de opbouwers van dit in calvinistische geest gerichte Nederlandse
protestantisme beschouwd moeten worden, zijn vooral twee figuren van betekenis:
voor de vluchtelingenkerken de Poolse edelman en renegaat-priester Johannes à
Lasco (1499-1560) en voor de uit het Zuiden komende invloed de Waalse Nederlander
Guy de Brès (Guido de Bray). De eerste, die met Erasmus bevriend geweest was,
behield lang de christelijk-humanistische kleur in denken en optreden, maar koos op
den duur de zijde van Calvijn. Wel bleef hij ook in het dogmatische altijd enigermate
van de Geneefse wetgever verschillen; zo ging hij niet geheel met Calvijns strenge
opvatting van de praedestinatie mee111.. Ook zijn avondmaalsopvatting was niet
identiek met die van Calvijn. Toch beschouwde Calvijn de Poolse prediker als zijn
medestander en dit wel zeker terecht. Hij noemde á Lasco beter organisator dan
theoloog en zag daarin waarschijnlijk juist: de ijveraar voor de vluchtelingenkerken
heeft niet in dogmatisch inzicht uitgemunt. Zijn bewondering voor Calvijn en de
samenwerking, die hij met deze steeds gezocht en onderhouden heeft, hebben de
invloed van Genève op de vorm en de leerinhoud van de wordende hervormde kerk
versterkt, al zal zijn ‘meer universalistische opvatting van het heil’ er toe bijgedragen
hebben, dat bij de constitutie van deze kerk het zware leerstuk van de praedestinatie
niet op de voorgrond trad112..
Guy de Bray (1522-1567) is de opsteller van de Confession de Foy, in 1561 in het
Frans, in 1563 in het Nederlands gedrukt. Deze geloofsbelijdenis van 37 artikelen,
nog steeds, ofschoon sterk gewijzigd, achter in de gezangboeken van de Nederlandse
hervormde kerk te vinden, is de grondslag geworden van de leer, die deze kerk zou
aannemen. Zij bepaalde haar van meet af aan in calvinistische geest, al spreekt zij
over sommige bij uitstek calvinistische leerstukken met grote terughouding en
blijkbaar bedoelde vaagheid; dit geldt vooral van de wijze, waarop de praedestinatie
ter sprake komt113.. Ook was de houding van de Bray niet altijd conform de Geneefse
politiek; ten minste gedroeg hij zich lange
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tijd in de aanraking met protestanten van andere schakeringen minder exclusief dan
Calvijn en Beza. Alleen jegens de anabaptisten deelde hij de aan Calvijn en Beza
eigen volstrekte afkeer. Willem van Oranje heeft althans in hem enige tijd een
geestverwant gezien: hij meende, dat de Bray zou willen meewerken tot een
samensmelting of ten minste een samenwerking van lutheranen en calvinisten in de
Nederlanden. Ondanks de in hem aanwezige irenische trek kwam de Bray toch in
de Zuidelijke Nederlanden in de maalstroom van de felste woelingen; door zijn
prediking en die van tijdgenoten als Moded, Utenhove en Datheen geraakte het volk
gestadig meer in gisting. De Bray werd in de beeldenstorm te Valenciennes betrokken
en na de inneming der stad door Noircarmes in Maart 1567 gevangen genomen; in
Mei 1567 werd hij terechtgesteld.
De vluchtelingenkerken hebben voor de wording van het Nederlandse calvinisme
grote betekenis. Deze wordt niet aangetast door de omstandigheid, dat de fantastische
getallen, die nog vaak opgeld doen, als over de zestiende-eeuwse emigranten
gesproken wordt, verworpen moeten worden. Het bijna vermakelijke getal van
500.000 vluchtelingen om den gelove is wel de stoutste fantasie, waartoe de verhitte
verbeelding gekomen is. Het staat genoegzaam vast, dat een schatting van 50.000 in
werkelijkheid een maximum moet heten114.. Vluchtelingen om den gelove, laat staan
uitwijkende calvinisten, zijn dit lang niet allen geweest. Deze emigratie was gedurende
het grootste deel van de eeuw een uitwijking om den brode: zij betrof in hoofdzaak
de klassen van textielnijveren en van schippers. Uit wat hiervoor opgemerkt is over
de ernstige crisis, die door de schuld van Engeland zowel de textielnijverheid als de
vrachtvaart van de Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse steden hadden te doorstaan, zo
ernstig, dat verscheiden steden, als Leiden Yperen, Gent, Brugge zo goed als
geruïneerd werden, zal deze emigratie verklaarbaar zijn. Dat Engeland zelf vooral
veel wevers trok, is duidelijk: het waren de geschoolde werkkrachten uit Nederland,
die daar de nijverheid op gang moesten brengen. Het is een feit, dat de Engelse
lakenweverij zich, dank zij de overkomende vaklieden uit de Nederlandse
textielsteden, snel en voorspoedig ontwikkeld heeft. Omstreeks het midden van de
zestiende eeuw staken vele Nederlandse weversgezin-
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nen, vooral uit het Waalse textielgebied - Valenciennes, Rijsel, Armentières - en uit
Vlaanderen - Doornik, Kortrijk, Yperen, Gent, Brugge - maar ook uit Leiden, Delft
en Haarlem, de zee over. Ongeveer tegelijkertijd zochten kleinere groepen van wevers
hun toevlucht in Oost-Friesland. Daarheen richtten zich bovendien vele schippers
uit de noordelijke gewesten. Ook weken landbouwers-gezinnen naar Noord-Duitsland
uit. Van belang is vervolgens de Nederlandse kolonisatie te Frankfort aan de Main;
hier vestigden zich omstreeks 1555 vele Nederlandse wevers, van wie echter enige
uit Engeland overkwamen. In 1562 werd een Nederlandse kolonie gevormd te
Frankental in de Palts. Tenslotte vestigden zich een aantal Nederlanders in het gebied
van de Nederrijn, vooral te Kleef, Calcar, Xanten, Wezel, Emmerik, Goch, Keulen
en Aken.
Zonder de betekenis te ontkennen van deze vluchtelingencentra voor de vorming
van de Nederlandse hervormde kerk, die er haar ‘voorbereiding in de ballingschap’115.
heeft gevonden, moeten wij toch wijzen op de ongerijmdheid van de voorstelling,
als zouden deze emigranten in meerderheid, zo al niet uit hoofde van hun protestant
geloof, dan toch als protestanten hun vaderland verlaten hebben. De waarheid is
anders. In de Nederlanden is het protestantisme door de politiek van de landsvorst
eerst laat van numerieke betekenis geworden. De wending naar het protestantisme
is in de Nederlanden zeer laat begonnen, later dan in Engeland en in de meeste Duitse
staten. Wie in die tijd, d.i. tussen omstreeks 1532 en 1572, van het ene land naar het
andere verhuisde, kwam daardoor niet zelden te staan voor de noodzaak van geloof
te veranderen, daar overal het beginsel cuius regio eius religio wet was. Dezelfde
emigranten dus, die in de Nederlanden verplicht geweest waren katholiek te zijn,
moesten in onderscheiden Duitse staten en in Engeland genoegen nemen met zekere
gelijkschakeling met het geloof van de landsvorst, d.i. een min of meer protestant
geloof. Zij kwamen dus niet als protestanten, maar werden in het nieuwe land dupen
van een gelijkschakeling-sproces. Het is aannemelijk, dat zij voor deze
gelijkschakeling merendeels zekere vatbaarheid vertoonden. Emigranten om den
brode zijn meestal losgestotenen, malcontenten, vaak eerst na lang gedragen ellende
tot het besluit gekomen van uit te wijken, dikwijls
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vervuld van verbittering jegens de omgeving, die hun geen brood kan verschaffen.
Het nieuwe zoekende, zullen zij, dit gevonden hebbende, vaak van harte breken met
het oude, met heel het grauwe complex van thuis geleden verarming en ondergang,
met het oude familieleven, met de gewoonten en gebruiken van parochie, stad of
dorp en gewest. De ervaring met de hedendaagse trek van plattelandsgezinnen naar
de steden, voor velen identiek met het loslaten van zéér veel oude banden, ook
religieuze, maakt het proces begrijpelijk. In zulke emigranten waren voorwaarden
vervuld, waarvan breuk met de kerk, met het geloof van een smartelijk, vaak gevloekt
verleden afhankelijk moest zijn. Geen protestanten, geen vluchtelingen om den
gelove, maar losgeslagenen vol wrok, in deze stemming te lichter geneigd, de banden
te verbreken met een kerk, welker caritatieve instanties machteloos gebleken waren
hun nood te lenigen, zo moeten wij de meerderheid van de zestiende-eeuwse émigrés
zien.
Dit wil nog allerminst zeggen, dat zij in het nieuwe land gretig voor het
protestantisme opteerden. Immers overal in Engeland en Duitsland blijkt het getal
Nederlands-sprekenden, dat zich van de constitutie van een voor hen speciaal
geschapen hervormde kerkelijke gemeenschap niets aantrekt, dat er zich kennelijk
alleen op den duur voor laat vinden, omdat de plaatselijke overheid het lidmaatschap
van zulk een emigrantenkerk nu eenmaal eist voor de admissie tot beroep of bedrijf,
vrij groot, in de voornaamste centra van Engeland en aan de Nederrijn zelfs overgroot.
Men houde in het oog, dat de vorming van zulk een Nederlandse gemeenschap,
evenals die van elke andere buitenlandse kolonie, voor de locale overheid civiele
betekenis had: de afgevaardigden of vertegenwoordigers van zulk een kolonie konden
tot overleg ontboden worden. De overheid hield de immigranten door hen tot
organisatie te verplichten beter in het oog; zij kon hun aantal contingenteren en de
organisatie noodzaken de eigen armen te alimenteren; zij kon de uit te oefenen
beroepen of bedrijven vaststellen, rechten van uiteenlopende aard verlenen of
intrekken, indien er een representatief lichaam was, dat voor de juiste naleving van
bevelen en overeenkomsten borg stond en aansprakelijk bleef. Is hiermee het beginsel
van gemeentevorming verklaard, dan is het natuurlijk, dat de godsdienst, het hete
hangijzer van de tijd,
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een plaats, straks een plaats van de grootste betekenis kreeg onder de te behartigen
belangen. Dit spreekt vanzelf in een tijd, waarin godsdienstvrijheid ongerijmd was
en waarin de religie herhaaldelijk bijdroeg tot de ernstigste troebelen. Het is niet
vreemd, dat de Engelse en Duitse autoriteiten de zekerheid wilden hebben, dat zij
geen prooi zouden worden van door vreemdelingen gewekte beroeringen. Ervaringen
als die met de anabaptistische invasie te Munster doen dit begrijpen. Duidelijk valt
dan ook te constateren, dat economische en religieuze belangen door één lichaam
behartigd werden: de leiders in de bedrijfsorganisatie waren identiek met wat straks
consistorie of kerkeraad heet; de ‘bedienaren des woords’ waren meestal de eerste
ondertekenaars van verzoekschriften aan of overeenkomsten met de locale
autoriteiten116.. Zo was het kolonieverband op zulke plaatsen tevens kerkverband. De
aard van dit kerkverband en van het kerkelijke leven werd in de landen, waar de
overheid het protestantisme aan het invoeren was of reeds ingevoerd had, zo goed
als volstrekt door deze overheidspolitiek bepaald. Immers ook de
vreemdelingenkolonies moesten aan de gelijkschakelingspolitiek van de regeringen
gehoorzamen. Als dan b.v. de graven van Oost-Friesland er in slagen hun volk - de
clerus voorop - in enkele étappes te protestantiseren, behoeven wij niet veel
verbeeldingskracht om in te zien, dat een kolonie vreemdelingen, die hier de
broodwinning gevonden hadden, hun door het vaderland geweigerd, die bovendien
vervuld waren van wrok jegens de kerkelijke caritatieve instanties, welke ten opzichte
van hen in gebreke waren gebleven, geen minder willige prooi werd voor de
gelijkschakelingspolitiek. Hoe zou een landsvaderlijke politiek, die ten aanzien van
de eigen landskinderen voor 100% slaagde - moest slagen! - hebben kunnen falen
tegenover vreemdelingen, die met het machtig dreigement van verbanning te
vermurwen waren?
Maar door deze gedwongen overgang tot het protestantisme waren de door
uitgeweken Nederlanders gevormde gemeenten straks geschikt om als vluchthavens
te dienen voor hen, die wèl om den gelove de Nederlanden verlieten. In de eerste
plaats waren dat de vurigste en strijdbaarste belijders, die door de justitie gezocht
werden; later kwamen daarbij sterke contingenten, die bij de komst van Alva de
vlucht namen. Al waren ook deze émigrés
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nog volstrekt niet allen protestant - zeer veel Nederlanders, vooral plaatselijke en
gewestelijke autoriteiten, ambtenaren der justitie en landedelen, wie op goede grond
dulding van of lijdelijke, ja daadwerkelijke medewerking aan de beeldenstorm ten
laste gelegd kon worden, hadden reden om Alva uit de weg te gaan, al dachten zij
er zelfs niet aan protestant te worden - toch droeg het sauve-qui-peut voor Alva, dat
zich vooral op Engeland, maar ten dele ook op Oost-Friesland en het land van Kleef
richtte, veel minder een economisch dan een politiek-religieus karakter. Onder de
émigrés van 1567 moet stellig een groot percentage protestanten en dan wel meest
overtuigde calvinisten zijn voorgekomen. Zij zijn het vooral, die de tijd van de
vluchtelingenkerken gemaakt hebben tot het proto-stadium van de Nederlandse
hervormde kerk.
Ofschoon numeriek altijd zwak gebleven, was de kerk te Emden, dank zij à Lasco,
de voornaamste. De gemeente van Emden werd terecht de moederkerk, ‘de herberge
der kerke Gods’ genoemd. Door à Lasco werd zij onmiddellijk geheel georganiseerd
naar het model van de door Calvijn zelf gestichte gemeenten. Een eigenlijke
vluchtelingengemeente was Emden niet: zij omvatte op den duur vrijwel de gehele
bevolking der stad, maar de immigranten traden op de voorgrond. Voor hen, die in
de verstrooiing op elkaar aangewezen waren, vormde de structuur der calvinistische
gemeente een zeer hechte band. Er kwam een consistorie, d.i. een lichaam, bestaande
uit ouderlingen en diakenen onder de predikant; ook stelde à Lasco een katechismus
op. Vooral sinds 1553 werd Emden het belangrijke centrum van de ‘kerk in
ballingschap’. Het was ook het drukkersoord, waar de eerste Nederlandse vertaling
van Calvijns Institutie, verscheiden bijbelvertalingen, de psalmvertaling van Jan
Utenhove en tal van theologische en polemische geschriften in het Nederlands van
de pers kwamen. Vervolgens vormde de kerk van Emden een soort van centraal
adviesbureau voor alle andere Nederlandse gemeenten in de verstrooiing en een
bemiddelingskantoor ter verwerving van predikanten. Zonder dat het tot de stichting
van een bepaald seminarium gekomen is, werden te Emden vele jongelieden tot het
predikambt opgeleid, hoofdzakelijk wel door theoretisch en practisch onderricht van
de daar gevestigde predikanten. Zo was

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

170
Emden dan ook de van nature aangewezen plaats van samenkomst voor de synode
van 1571. Deze kwam van 4 tot 13 October 1571 te Emden bijeen onder
voorzitterschap van Caspar Heidanus afgevaardigde van de Nederlandse gemeente
te Frankental. Verder waren de gemeenten van Aken, Wezel, Heidelberg, Emmerik,
Keulen, Antwerpen en Gent vertegenwoordigd. Ook waren er representanten van de
clandestiene gemeenten Amsterdam, Brielle, Hoorn, Schagen, Castricum en Twisk.
In het geheel waren 29 personen aanwezig en wel 22 predikanten of toekomstige
predikanten. De synode, die vooraf overleg gepleegd had met Willem van Oranje,
ontwierp in de vaste overtuiging, dat het deze binnenkort zou gelukken een
staatkundige omkeer in de Nederlanden te weeg te brengen, waarvan de vestiging
van het calvinisme het gevolg zou zijn, een kerkelijke organisatie, die dan van kracht
zou worden. Zij schreef o.a. de vereniging van de gemeenten in classen, hetzij
stedelijke, hetzij gewestelijke, voor. Het gebruik van andere katechismussen dan die
van Genève en Heidelberg werd verboden. Dit bevestigde de kerk in calvinistische
geest. Bovendien werd de belijdenis van Guy de Bray door alle aanwezigen
ondertekend117..
Engeland heeft in de tweede helft van de zestiende eeuw verscheiden
vluchtelingenkerken van Nederlanders zien ontstaan, al moet daarbij het begrip
Nederlanders zo ruim genomen worden, dat er ook de Frans-sprekende Walen, ja
vele Noordfransen bijgerekend worden, alsmede de Noord- en Westduitsers. De
voornaamste van deze kerken was die van Londen, maar de oudste was die van
Canterbury, die in 1548 gesticht werd. Van de andere gemeenten is merendeels niet
veel meer dan de naam bekend: Sandwich, Norwich, Colchester, Thetford, Yarmouth,
Maidstone, Stamford, Dover, Ipswich, Linn en Coventry. De gemeente van Londen
bestaat nog voort als Dutch Church in Austin Friars te Londen118.. In overleg met de
bekende Engelse reformator Cranmer heeft à Lasco de taak op zich genomen, de in
Engeland gevestigde Nederlanders, die krachtens de koninklijke politiek het
decatholiseringsproces van de Engelse bevolking moesten meemaken, in een hervormd
kerkverband te verbinden. Wel is dit naar uitwijzen van de getallen slechts voor een
minderheid van deze réfugiés gelukt, maar door haar aantal en de gestadige
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toevoer van nieuwe immigranten kreeg de Londense gemeente toch op den duur
grote betekenis, ook door de ijver en de organisatorische talenten van haar
voorgangers: à Lasco, Marten Micron en Wouter Delenus. Een van haar ouderlingen,
Jan Utenhove, een Vlaams edelman, geheel voor het calvinisme gewonnen, vertaalde
de eerste geloofsbelijdenis voor deze kerk uit het Latijn van à Lasco en Micron,
eveneens een Vlaming, schreef de eerste psalmberijming in het Nederlands te haren
dienste.
In 1553 was het echter met het vrije leven van deze Nederlandse kerk, die er zich
op beroemde veel meer protestant te zijn dan de door Eduard VI georganiseerde
Engelse staatskerk, voorlopig gedaan. Mary Tudor, die in dat jaar de troon besteeg,
herstelde het katholicisme, wat het vertrek van vele Nederlandse immigranten ten
gevolge had. Daaronder bevonden zich ook de leiders van de Londense
vluchtelingenkerk: à Lasco, Utenhove, Micron e.a.; de meesten begaven zich naar
Emden. Na de troonsbestijging van Elisabeth werd de gemeente hersteld (1559); de
plannen daartoe waren van Emden uitgegaan. Zij werd ter plaatse georganiseerd door
de Engelsman Edmund Grindall als superintendent van de Engelse regering, Jan
Utenhove, Wouter Delenus en Adriaan van Haemstede, de schrijver van de
Geschiedenis der martelaren voor het protestantisme119.. Met de kerk van Londen
herrezen ook andere Nederlandse vluchtelingenkerken in Engeland.
Minder dan de gemeente van Emden hebben de Engelse rechtstreekse invloed
gehad op de zich straks in Nederland zelf vormende hervormde kerk, maar zeer
belangrijk is het Engelse vluchtelingencentrum geweest als punt van conspiratie voor
de expansie van het protestantisme in het algemeen en in de Nederlanden in het
bijzonder. Daartoe droeg zeker bij, dat Engeland onder Elisabeth het machtige
politieke steunpunt voor het protestantisme was. Bovendien was Engeland het
toevluchtsoord van de Watergeuzen, de militaire macht, dank zij welker drastisch
optreden Holland en Zeeland in 1572 het slachtoffer werden van de methodische
omschakeling der kerken in calvinistisch gemeente-verband. Verder hebben de
Engelse vluchtelingen de clandestiene gemeenten in het vaderland geregeld met
geldelijke bijdragen gesteund. Er werd een drukke briefwisseling onderhouden met
de
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kopstukken van het calvinisme in heel Europa, na 1572 ook met de zich constituerende
gemeenten in Holland120..
Van de andere vluchtelingenkerken zijn die van Frankfort aan de Main en
Frankental in de Palts van de meeste betekenis. In Frankfort werkte jaren de gewezen
Carmeliet Petrus Dathenus (1531?-1588). Hij had reeds vroeg in de zuidelijke
Nederlanden, o.a. te Kortrijk, in protestante geest gepreekt en was voor de vervolging
naar Engeland gevlucht, waar hij spoedig bij de inmiddels ontstane
vluchtelingengemeenten werkzaam gesteld werd ondanks zijn gemis aan theologische
vorming. In 1555 vestigde hij zich te Frankfort. Daar begon zijn grote invloed op de
calvinisering van de Nederlandse uitgewekenen. Hij onderhield geregeld contact met
Calvijn, later met Beza. Van belang is dit vluchtelingencentrum vooral geworden,
doordat het de liturgie van de calvinistische Nederlandse kerk zo goed als geheel
bepaald heeft. Ook kwam de bekende Heidelbergse katechismus, opgesteld door de
Zwitser Zacharias Ursinus en de Duitser Caspar Olevianus121., via Frankental tot de
Nederlandse hervormde kerk. Hetzelfde geldt van Datheens bekende, totin de
achttiende eeuw door de Nederlandse hervormde kerken gebruikte psalmberijming122..
De penetratie van het calvinisme uit Frankrijk in de Nederlanden is met gestadige
troebelen gepaard gegaan. Reeds merkten wij op, dat het vooral langs de
industriegebieden noordwaarts klom. Daar vond het in de proletariërs, deels reeds
onder de invloed van het nihilistische en daardoor tot eensgezinde en gedisciplineerde
actie ongeschikte anabaptisme van kerk en maatschappelijke orde afgekeerd, in korte
tijd bezielde aanhangers. Ook zonder toe te geven, dat het verzet tegen de koning,
waaruit de opstand zou voortvloeien, in wezen of in hoofdzaak religieuze motieven
had123. - de onjuistheid van deze zienswijze valt te scherper in het oog, als men in
aanmerking neemt, dat heel dit religieuze verzet zijn sterkste voedsel kreeg van
sociale ontevredenheid bij alle standen -, moeten wij de opkomst van het calvinisme
behandelen als een stuk van de voorgeschiedenis van de opstand.
Als door Calvijn gezonden prediker trad reeds in 1544 de renegaat-priester Pierre
Bruly te Doornik op; van deze plaats uit bezocht hij ook min of meer geregeld
Valenciennes, Douai, Rijsel
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en andere plaatsen in de Waalse Nederlanden. In 1545 werd hij gearresteerd en levend
verbrand. De reeds genoemde Guy de Bray preekte een grote tien jaar later te Rijsel;
met hem begint eerst de expansie. In enkele jaren verrezen er tientallen calvinistische
gemeenten in de Zuidelijke Nederlanden. Wel is de onderstelling, dat in Vlaanderen
omstreeks 1566 de meerderheid van het volk calvinist geworden was, ongerijmd124.,
maar in de omgeving van Rijsel en Doornik telde het calvinisme omstreeks 1559
toch veel aanhangers in allerlei kringen, vooral onder het volk. De leiders waren
goeddeels onontwikkelde volksmenners, maar onder hen kwamen er toch ook voor,
die in geregelde correspondentie stonden met de toenmalige Europese centra van het
calvinisme, als Genève en Straatsburg. Steeds nauwer werd daardoor ook de
aansluiting van de verschillende calvinistische côterieën in de Zuidelijke Nederlanden
en steeds hechter werd de eenheid, gegroeid in gestadig overleg van de onderscheiden
consistoriën. Antwerpen, eens een niet-onbelangrijke haard van lutheranisme, werd
omstreeks 1560 de metropool van het Nederlandse calvinisme, waar de samenwerking
van een Waalse en een Nederlandse gemeente als de schakel was, die de Nederlandse
hervormde kerk in wording verbond met de Franse hugenoten. Verzamelplaats van
religieuze malcontenten, vooral ook hoe langer hoe meer bevolkt door een modern
industrie- en handelsproletariaat, was Antwerpen krachtens de traditie ook de veiligste
stad van de Nederlanden voor de ketters. De geloofsvervolging gold er bijna alleen
anabaptisten. Zo veilig konden de calvinisten er conspireren, dat de stad vluchthaven
werd voor allerlei emigranten uit Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk. Calvinistische
vrouwen uit verre streken kwamen naar Antwerpen, als hun tijd naderde, om er te
bevallen en hun kind door een calvinistische prediker te laten dopen.
Machtige steun, ten minste krachtige bijval ondervond het calvinisme ook van de
zeer talrijke klasse van vagebonden en bedelaars. Het bestaan van een onmatig
toegenomen klasse van zwervende bedelaars is reeds in een vorig hoofdstuk genoemd
als een ziekte van de zestiende-eeuwse maatschappij, op de spits gedreven door de
intrede van het kapitalistische stelsel, de katastrofale vermindering van de geldswaarde
en de ontredderende gevolgen van
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Karel V's oorlogen. Evenzeer als in andere landen, leefde in de Zuidelijke Nederlanden
in deze klasse van bedelaars de sterke begeerte zich meester te malken van de
goederen der kerk, vooral van die der rijke abdijen te lande, die in deze crisiseeuw
de onverholen nijd van alle standen, de vorst incluis, wekten.
Als een geladen uiting van wat in de wijde kring van ontevredenen in Engeland
leefde, is te beschouwen het in 1527 verspreide, door de uitgeweken Engelse
demagoog Simon Fish tijdens zijn ballingschap in de Zuidelijke Nederlanden
geschreven pamflet ‘Supplicacyon for the beggars’. In dit pamflet worden kerk,
kloosters en clerus als parasieten van het volk uitgekreten. De geestelijkheid bezit
een derde van alle land, werkt niet en leeft ten koste van anderen. Wat de kerk bezit,
is haar indertijd geschonken om de armen te ondersteunen, maar het is de prooi
geworden van een troep schijnheilige uitzuigers van het volk, de geestelijken. De
strekking wordt niet verheeld; ze treedt aan den dag in de raad: ontneem clerus en
kloosters alle bezit, neem het kerkelijk goed in beslag en distribueer het onder de
armen125.. In het aangrenzende Schotland, waar de militante John Knox wel in sterk
calvinistische geest preekte, maar in strijd met Calvijns theorie van het lijdelijke
verzet als enig verweermiddel tegen onderdrukking126. alle standen in daadwerkelijk
verzet tegen de positie van kerk en clerus poogde te verenigen, zien wij omstreeks
dezelfde tijd landadel, bedelaars en calvinisten in actie om kerken, kloosters en
geestelijken van alle bezit te beroven. Eensgezindheid werd daarbij niet bereikt; de
adel wist zijn slag te slaan en maakte zich, evenals dat in Engeland geschied was,
tijdig meester van het merendeel der kerkelijke goederen. Daartegen kwamen John
Knox en de zijnen in verzet met hun eis, dat deze goederen bestemd werden voor
het onderhoud van de bedienaren van het calvinistische geloof, voor onderwijs en
armenzorg127.. Voor deze restitutie was het echter al te laat: door zich in het stadium
van de strijd tegen de bezittende kerk te vereenzelvigen met de eisen van de
calvinistische predikers, d.i. dus door ‘het calvinisme te gebruiken als dekmantel
voor eigen plannen’, hebben de Schotse edelen de hervorming weten aan te wenden
ten eigen bate.
Niet anders was het gesteld in Frankrijk. Door de nood geprest, koos de lagere
adel omstreeks 1560 partij voor het calvinisme.
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In wezen was het de edelen daarbij echter niet te doen om de religie; terecht is hun
mentaliteit bestempeld met de naam van ‘protestantisme seigneurial’. De godsdienst
was voor de meesten louter het masker, waaronder zij eigen standsbelangen van
stoffelijke aard trachtten te bevorderen. Hun verzet tegen de twee-eenheid van
koninklijke regering en katholicisme was niet veel anders dan wat de ook in Frankrijk
talrijke bedelaarsbenden beoogden: de kerk te plunderen om zich zelf uit de armoede
te redden Er zijn zelfs rondborstige officiële getuigenissen aan te halen, die doen
blijken, dat deze geest de edelen bezielde. Op de vergadering van de algemene staten
van 15 December 1560 verklaarde de woordvoerder van de adel, dat elke hervorming
moest beginnen met de kerk te beroven van de rijkdommen, haar grotendeels in
vroeger tijd door de adel geschonken. Het werd tijd, dat de kerkelijke goederen, die
thans door de geestelijken voor weelde en losbandigheid werden gebruikt, aan de
oorspronkelijke bezitters terugkwamen128.. Zulke redeneringen openbaren zeldzaam
duidelijk, welke verwantschap er bestond tussen de begeerten van de internationale
bedelaarsklassen en die van de edelen in allerlei landen.
Op deze gelijkgerichtheid van aspiraties, op deze van baatzucht gedreven
gemeenschappelijke sympathie voor een kerkhervorming berustte dan ook het tijdelijk
monsterverbond, dat in de Nederlanden in de jaren 1565-1566 tot stand kwam tussen
adel, bedelaars en calvinisten. Het uit zich treffend in de twee grote feiten van deze
jaren: het compromis der edelen en de beeldenstorm. Eerst de ontdekking, dat de
naam ‘geuzen’, die de in compromis verenigde adel zich zelf had aangemeten, niet
louter de vrucht was van de vlotte galgenhumor, waarmee op een hooghartige
schimpscheut zou gereageerd zijn, maar het bewustzijn verraadt van overeenkomst
in verlangens van sociale aard tussen de wereld van vagebonderende bedelaars en
de eigen kring, heeft op het compromis der edelen het scherpe licht doen vallen, dat
de feiten helder maakt. Het was immers al lang bekend, dat de zogenaamd voor het
calvinisme opterende lagere adel in meerderheid nooit calvinist geweest is en dat
zelfs onder de kopstukken lutheranen en katholieken voorkwamen. Alleen het inzicht,
dat ook de Nederlandse edelen dat ‘protestantisme seigneurial’ bezielde, waarvan
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de Franse, de Schotse en de Engelse geschiedenis duidelijke blijken geven, kon aan
de actie van de Nederlandse edelen de juiste plaats geven in de voorbereiding tot
onze opstand en de groei van het calvinisme129..
In de zomer van 1566 was onder de Nederlandse edelen de aansluiting tot een
verbond begonnen. Het is natuurlijk, dat een aantal zeer calvinistisch-gezinden daarbij
op de voorgrond trad en dat tussen dezen en de consistoriën zekere verstandhouding
bestond. De laatsten zagen, geheel in Calvijns geest, in de adel niet minder dan in
de magistraten van de steden die ‘lagere overheid’, van wie alleen een wettig verzet
tegen de tiran kon uitgaan. Het staat echter vast, dat van de vier- of vijfhonderd leden,
die tot het verbond toetraden, de meerderheid generlei calvinistische neigingen had.
Allerlei redenen tot misnoegen vormden op zich zelf evenwel motief genoeg om zich
aan te sluiten bij een demonstratie tegen de anti-nationale regeringspolitiek. De naam
‘geus’ is dan ook slechts toepasselijk op die categorie van de verarmde adel, welke
het verloren vermogen hoopte te herstellen met behulp van de kerkelijke goederen.
Al is deze categorie niet identiek met het verbond, zij neemt er toch een voorname
plaats in. Door het optreden van Brederode, een ‘vechtgraag, snoevend, muitziek
edelman, nazaat van hoeveelvoormannen in Hoekse oproeren’130., souverein van de
vrijstad Vianen, tijdens het gastmaal ten huize van Culemborg, eveneens een
miniatuurvorst van roervinkenaard, werd de geuzennaam tot eretitel verheven, maar
niet zo, of heel het paskwil verraadt de intenties van deze ‘linkerzijde’ van het
compromis. Gelijk terecht is opgemerkt, werd hier bij de feestdis onder de invloed
van de drank ‘de huid reeds verdeeld, voordat de beer geschoten was’. Naar
tijdgenoten berichtten, hadden de heren elkaar toen reeds in dolle pret getooid met
de namen van bekende kloosteroversten: l'un monsieur l'abbé, l'autre monsieur le
prévost et monsieur le prieur de certains lieux, argument très-assuré de leur mauvaise
intention131..
Aanvankelijk scheen het door de edelen in de eerste dagen van April 1566
aangeboden smeekschrift om afschaffing van inquisitie en plakkaten, alsmede nieuwe
voorziening in het vraagstuk van de godsdienst in overleg met de staten-generaal,
enig succes te hebben: de heftig-geschrokken landvoogdes liet alle gewestelijke en
locale
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autoriteiten aanschrijven, dat bij het toepassen van de plakkaten met grote
voorzichtigheid moest worden te werk gegaan, een vermaning, die, gezien de
mentaliteit van deze organen, niets anders kon betekenen dan opschorting van de
vervolging om den gelove. De tweede stap zou nu moeten zijn, dat de ‘lagere
overheid’, in casu de staten-generaal, het godsdienstvraagstuk mocht regelen. Daaruit
zullen optimistische calvinisten en hun politieke supporters dan de hoop geput hebben
op gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van hun wensen. De vreugd, die naar
buiten trad op het feestmaal bij Culemborg, bewijst, hoe hoog die verwachtingen
gespannen waren. Ook in de calvinistische gemeenten kwam vrijwel plotseling een
verandering van methode: het consistorie van Antwerpen nam het besluit, dat overal
in het openbaar zou worden gepreekt. Terstond kwam het calvinisme uit de
catacomben te voorschijn. In de omgeving van welhaast elke stad, ook in de
Noordelijke Nederlanden, werden spoedig hagepreken gehouden, waarheen natuurlijk
niet alleen de nog steeds, vooral in de noordelijke gewesten, maar kleine groepen
calvinisten, maar allerlei malcontenten, ook allerlei op troebelen beluste en ongure
elementen van de stedelijke burgerij, in groten getale opgingen. De leiders waren
meest uit de kringen van het volk voortgekomen: handwerkslieden of reizende
kooplieden. Soms schijnen zij zelfs afkomstig uit het zwervende bedelpak, dat in
alle landen zo luid heeft meegesproken in de eis van hervorming. In deze hagepreken
zijn de harten ontvlamd, niet alleen voor de leer van Calvijn, maar ten minste zo
sterk voor de heilige oorlog tegen de ‘bezittende’ kerk, een oorlog ter verovering
van wat de kerk bezat en ter vernietiging van haar macht.
Rechtstreeks, bijna natuurlijk gevolg daarvan was de beeldenstorm. Deze begon
op de taalgrens132., waar een opgezweepte massa in een paroxisme van woede, waarin
‘religieuze vervoerring’ en ‘sociale woelzucht’ samengingen, de kerk binnendrong
om alle symbolen, relikwieën en kleinodiën te vernielen. Benden van enige honderden
mannelijke en vrouwelijke bandieten trokken het land af, wierven helpers in bijna
alle steden en dorpen. Aldus plantte de razernij zich in enkele dagen voort over de
Zuidelijke Nederlanden, om onmiddellijk naar de Noordelijke over te slaan. De 14de
Augustus te Poperinge begonnen, was de storm
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16 Augustus al te Yperen gekomen; de 18de werd Oudenaarde, de 20ste Antwerpen
geplunderd. Door de overkomst van enige reizigers, die de Antwerpse gruwelen
aanschouwd hadden, werd het bedrijf ook te Amsterdam bekend: reeds 22 Augustus
begon de navolging in de Oude Kerk. Verreweg de meeste steden van de Noordelijke
Nederlanden volgden in de laatste Augustusdagen en de eerste van September. ‘Zo
werden, als op een gegeven wachtwoord, binnen de tijd van veertien dagen kerken,
kloosters en gasthuizen met een woede vernield, waarvan men zich geen denkbeeld
kan vormen’133. de plaatselijke en gewestelijke autoriteiten waren merendeels als van
schrik verlamd. Bovendien maakte de vermaning van de landvoogdes tot grote
voorzichtigheid bij de toepassing van de plakkaten hen nog huiveriger voor krachtig
optreden.
Van deze besluiteloosheid is door de beeldstormers met grote driestheid misbruik
gemaakt. Het kwam in sommige steden zover, dat een handvol oproerkraaiers de
baas speelde op het raadhuis en in heel de stad. Alleen in de weinige steden, waar
de magistraat, meestal door het vastberaden optreden van één enkel lid, van geen
terugdeinzen voor geweldpleging wilde weten, werd het onheil voorkomen en bleven
de kerken gespaard. Dit was o.a. het geval in Dordrecht, Gouda en Haarlem. In enige
Zuidnederlandse steden, waar de regenten aanvankelijk weinig kracht toonden, was
het de burgerij zelf, die de bandieten belette het vernielingswerk uit te voeren of
voort te zetten. Dit geschiedde o.a. te Brugge, welks middeleeuwse monumenten
ook deze storm ongerept ontkomen zijn, te Mechelen en te Leuven. Een belangrijk
en voor een juiste waardering van die diepere wortels der razernij hoogst leerzaam
feit is, dat in onderscheiden streken de adel zich met de plunderaars verbroederde,
ja, hun aanvoerder was. Zo leidde de genoemde Floris van Pallandt, heer van
Kuilenburg, (Culemborg), zelf de beeldenstorm in zijn landje; de baron van Boetselaar
deed hetzelfde in zijn heerlijkheid Asperen134.. De Groningse edelman Ripperda
voerde de benden aan op het platteland van Groningen. Andere leden van het verbond
der edelen, die aan het beeldenbreken deelnamen, zijn: Van Zuylen van Nyevelt en
Van Renesse te Utrecht, Adam van Haren te Eindhoven, Arent van Duvenvoirde te
Leiden, verder leden van de families
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Van Assendelft, Van Binkhorst, Blois van Treslong, Batenburg e.a.135..
De geschiedschrijvers uit de school van de nationale romantiek geloofden - als
alle romantici - gaarne in de spontaneïteit van zulke volksuitbarstingen, als bij intuïtie,
zonder enige afspraak. Het volk, de onpersoonlijke massa, idool van de romantiek,
heette omstreeks het midden van de negentiende eeuw immers vrijwel alles gedaan
te hebben: het had de door Grimm verzamelde sprookjes geschapen, de door
Hoffmann, Willems en Thijm opgetekende liederen gedicht en getoonzet, de kerken
gebouwd en met kunstwerken gestoffeerd. Zo was het dan voor de schrijvers uit de
vorige eeuw niet ongerijmd te betogen, dat de beeldenstorm ‘vanzelf’ ontstaan was,
als een historische onafwendbaarheid, zonder initiatief, zonder afspraak; de massa
deed het en niemand was er verantwoordelijk voor. De opvatting136., dat de
beeldenstorm geen onvoorbereide, woeste uitbarsting van volksdriften alleen geweest,
maar volgens een beraamd plan geschied is, dat de calvinistische predikanten en
consistoriën in samenwerking met leden van het compromis der edelen de aanstichters
er van geweest zijn en dat het doel was zich met één slag meester te maken van de
katholieke kerken tot uitoefening van de calvinistische eredienst, vroeger met
herhaling verontwaardigd van de hand gewezen, vindt tegenwoordig onbevangener
beoordeling. Het zal misschien altijd onmogelijk blijven het exacte bewijs te leveren:
de consistoriën waren wel zo wijs, zulke dingen niet aan het papier toe te vertrouwen
en van de hagepreken werd geen verslag opgemaakt. Maar voorafgegaan is de bij
herhaling aan de overheid gestelde eis, de kerkzuivering ter hand te nemen. Daarop
zijn de ophitsende hagepreken gevolgd, waarin de predikanten ‘in de felste kleuren
de verwording van de kerk van Christus door het binnendringen van beelden- en
heiligenverering schilderden’. ‘In preek na preek werd de afgodendienst aan de kaak
gesteld’.137.. Al hebben dan ook achteraf zowel leden van het verbond der edelen als
vertegenwoordigers van de consistoriën ontkend, dat zij tot de beeldenstorm hadden
aangezet, aldus Marnix en de predikant Moded, dan heeft zulk een ontkenning louter
formele waarde: naar de letter misschien waarheid, is zij naar de geest een leugen.
Dit bewijst reeds de onverholen goedkeuring, waarmee beiden
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vlak daarna over het werk der beeldenvernietiging spreken. Dit heet bij Marnix zelfs
‘geleid en uitgevoerd door een buitengewone kracht Gods, waaraan de mensen geen
weerstand konden bieden’. ‘De almacht Gods’, zo redeneert hij verder, ‘hield de
handen der magistraatspersonen gebonden, opdat zij Zijn werk niet zouden
verhinderen’138.. Hoe kan men met zulke getuigenissen - die nog gemakkelijk uit te
breiden en naast andere van gelijke strekking te plaatsen zouden zijn - voor ogen,
blijven geloven aan een spontane uitbarsting, die buiten predikanten, consistoriën
en edelen omgegaan was? Het is trouwens zeker, dat op sommige plaatsen predikanten
en leden van de consistoriën de beeldenbrekers aanvuurden.
Aanvankelijk scheen de beeldenstorm bereikt te hebben, wat beoogd was: de vrije
uitoefening van het calvinisme, maar spoedig bleek zij een Pyrrhus-overwinning.
De landvoogdes, ‘die de wereld rondom zich ineen waande te zien storten’139., sloot
met de leiders van het compromis het accoord van 23 Augustus 1566; hierbij
beloofden zij medewerking tot het dempen van het oproer, ook tot het verhinderen
van verdere uitbreiding der calvinistische prediking; waar deze vóór 23 Augustus
niet was toegestaan, bleef ze verboden. Op belofte, dat de koning hetgeen gebeurd
was niemand zou aanrekenen, stemden de leiders toe in de opheffing van het
compromis. Hiermee triomfeerde de regering. Het compromis, inwendig zo verdeeld,
dat het nooit anders dan een negatieve band had kunnen zijn, zakte ineen. Wel
negeerde de stadhouder van Holland en Zeeland, Willem van Oranje, zoveel hij kon,
de bepaling omtrent de verboden expansie der calvinistische godsdienstoefening en
kondigde hij, waar hij kwam, om de orde te herstellen, de religievrede af, d.i. de
gelijkstelling der religiën. Dit optreden was geheel in strijd met de bepalingen en de
bedoelingen van Maigareta van Parma. Het door haar gesloten accoord vond trouwens
niet eens de goedkeuring van de koning, die op het vernemen van de berichten
aangaande de beeldenstorm in heftige toorn ontstoken was en besloten had tot een
strenge tuchtiging van de schuldigen over te gaan.
De landvoogdes, die het accoord slechts in haar angst gesloten had, gevoelde zich
spoedig weinig op haar gemak: de zekerheid, dat de koning haar maatregelen zou
afkeuren, deed haar terug-
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krabbelen. Zij had daartoe te meer reden, nu allerwegen het accoord juist op het
netelige punt van de vrije godsdienstoefening der calvinisten geschonden werd en
alom de gereformeerden in de geusurpeerde kerken bijeenkwamen, beschermd door
de magistraat. Een krachtige en vastberaden steun was in deze tijd voor de zwakke
Margareta de stadhouder van Luxemburg, Pieter Ernst van Mansfeld. Deze begon
met troepenwerving en herstelde in korte tijd het prestige van de landvoogdes. Met
uitzondering van de calvinisten en het grauw, waarop dezen steunden, verenigde het
Nederlandse volk zich gaarne om de landvoogdes, zodra zij kleur bekende, en bewees,
dat het haar ernst was met de maatregelen ter bescherming van de rechten der kerk
en tot handhaving van de openbare orde.
Door deze loop van zaken benauwd, vergaderden de calvinistische consistoriën
te Antwerpen. Zij besloten tot gewapend verzet: er zou een algemene geldinzameling
gehouden worden, waarvoor in Duitsland troepen zouden worden geworven, die
onder het bevel van Brederode, de heer van Vianen, zouden komen te staan. Oranje
had het bevel geweigerd; hij wenste zich nog niet openlijk bij de calvinisten aan te
sluiten. Toch dekte hij hun actie, waar hij kon, o.a. zond hij omtrent de actie van
Brederode te Vianen geruststellende, maar valse berichten naar de landvoogdes. De
geldinzameling werd een diepe teleurstelling; ook was de leiding van de beweging
in onbekwame handen. Margareta's adviseurs wisten daarvan te profiteren; zij
organiseerden troepen om van Frans-Vlaanderen uit overal de toestand van vóór de
beeldenstorm te herstellen. Deze onderneming, geleid door de bekwame Noircarmes,
werd een succes. Middelerwijl begonnen Brederode's troepen in de noordelijke
gewesten een ondoordachte operatie: zij maakten zich in Februari 1567 onder
Bombergen van Den Bosch meester. Een aanslag op Vlissingen door Jan van
Thoulouse mislukte echter. De troepen van Thoulouse werden kort daarop bij
Oosterweel (Austruweel) vernietigd. In het Oosten hadden de stadhouders Arenberg
in Friesland, Groningen en Overijsel, Megen in Gelderland de politiek van de
landvoogdes krachtig gesteund en alle calvinistische prediking doen stopzetten. Zo
bleef voor de ineengezakte partij van het verzet voorlopig geen hoop meer: Brederode
nam ijlings de vlucht en Willem van Oranje, thans door zijn
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dubbelzinnige houding ook bij de calvinisten gehaat, verliet in April de Nederlanden.
Margareta was nu de toestand geheel meester: Mansfeld, Noircarmes, Arenberg
en Megen hadden de rust hersteld, het katholicisme zijn oude positie hergeven; de
overgrote meerderheid in Noord en Zuid stemde daarmee van harte in. Een wijze,
vastberaden, in de eerste plaats nationale politiek zou nu vermoedelijk hebben kunnen
voorkomen, wat door 's konings eigengereide maatregelen veroorzaakt stond te
worden: de hervatting van de strijd onder veel ernstiger vormen, een strijd, waarin
het calvinisme opnieuw zou zoeken te triomferen, dank zij een samenwerking van
allerlei misnoegden, die verbitterd waren door de met het belang van het volk en 's
lands welvaart strijdige nieuwe maatregelen en het geweld, waarmee deze werden
door gedreven. Vier regimenten voetknechten en 1200 ruiters waren reeds uit Italië
naar de Nederlanden onderweg; de hertog van Alva zou hen aanvoeren; hij zou het
wraakgericht over de heiligschennis en de rebellie van 1566 in 's konings naam
komen uitoefenen. De calvinisten vluchtten. Nu volgden de rampzalige jaren, waarin
Alva's dwingelandij de Nederlanders tot wanhoop bracht en in de buitenlandse
vluchtelingengemeenschappen geconspireerd werd over de middelen tot het
organiseren van het nationale verzet, steeds voeling houdend met de man, die,
ofschoon nog altijd niet bereid een geloof te aanvaarden, dat hem tegenstond, toch
de zaak van het calvinisme zijns ondanks leerde vereenzelvigen met die van het volk:
Willem van Oranje, die in zijn ballingschap onvermoeid bezig bleef met
troepenwerving en andere middelen om van buiten af een opstand te forceren.

7. Overheidspolitiek
Het overzicht van de opkomst van het protestantisme heeft ons reeds herhaaldelijk
doen spreken van maatregelen, die de overheid nam om het veldwinnen van
onrechtzinnige leerstellingen en practijken tegen te gaan. Een korte afzonderlijke
bespreking van deze maatregelen wordt daardoor echter niet overbodig gemaakt. De
wering van de ketterij was een zaak, die Karel V zeer ernstig

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

183
ter harte nam. In September 1520 ontving hij te Vlissingen de pauselijke gezant
Hieronymus Aleander; hoogstwaarschijnlijk ging het onderhoud o.a. over de
bestrijding van de opkomende ketterij in de Nederlanden. Vlak daarop vaardigde de
keizer ten minste het eerste plakkaat er tegen uit. De tekst van dit vermoedelijk van
October 1520 dagtekenende plakkaat is verloren gegaan; het moet vooral tegen het
verspreiden van ketterse geschriften gericht geweest zijn. Misschien niet geheel ten
onrechte schijnt Karel V de waakzaamheid van de kerkelijke instanties in zijn
erflanden niet groot geacht te hebben; hij meende de bestrijding van de ketterij aan
zich te moeten trekken, ook het daarmee verbonden geloofsonderzoek. Dit was
vanouds bij uitsluiting aan de kerkelijke overheid toevertrouwd. Er bestonden een
pauselijke en een bisschoppelijke inquisitie; beide onderzochten zelfstandig op
aanklacht of verdenking van ketterij. De pauselijke inquisitie was gewoonlijk aan
de Predikbroeders toevertrouwd; de bisschoppelijke werd door seculiere geestelijken
uitgeoefend, die echter een theoloog uit de Dominicanenorde als adviseur plachten
te gebruiken. De wereldlijke overheid was bij dit pauselijke of bisschoppelijke
geloofsonderzoek slechts betrokken als de ‘sterke arm’; ze nam de verdachte
gevangen, hield hem in bewaring, sprak na het schuldig-bevinden van de inquisiteurs
de straf uit en paste deze toe140..
Reeds in de eerste jaren na de uitvaardiging van het eerste plakkaat tegen de ketterij
in de Nederlanden trad aan den dag, dat de keizer zich niet kon verenigen met dit
systeem, waarin de wereldlijke rechters weinig invloed konden doen gelden en met
name machteloos stonden, als de inquisiteurs het schuldig niet uitspraken of reden
tot verschoning vonden. Speciaal de samenwerking van de stedelijke colleges met
de inquisiteurs leidde zelden tot veroordeling, daar de stedelijke regenten in het
algemeen van vervolging afkerig waren en dit speciaal, als deze op last van de centrale
regering moest geschieden. Wij merkten reeds op, dat heel de regering van Karel V
terecht getypeerd is als ‘een gestadige stille strijd, een soort gewapende vrede tussen
centraal gezag en particularisme’; aandrang van de centrale regering was meestal
reeds genoeg om de lagere autoriteiten zich schrap te doen zetten tegen dreigende
schending van hun autonomie. De inquisiteurs
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waren in het algemeen meer priester dan rechter, d.i. zij toonden kennelijke voorkeur
voor de methode van de biechtstoel en vooral voor canonieke straffen.
Karel V meende, dat van effectieve bestrijding der ketterij op deze wijze niets zou
komen en nam daarom het besluit, geheel zelfstandig te werk te gaan. De 8ste Mei
1521 vaardigde hij zijn tweede plakkaat tegen de ketterij uit: hierbij werd het belijden
en verspreiden van ketterij verboden, het verbranden van ketterse boeken gelast en
bepaald, dat ketterij als een aanslag tegen de veiligheid van de staat ook buiten de
kerkelijke inquisitie om zou kunnen worden berecht. Daarmee was het hek van de
dam. De benoeming van keizerlijke inquisiteurs, bij voorkeur leken, zou de centrale
regering alle gewenste macht geven. In Mei 1523 benoemde Karel V de leek Frans
van der Hulst tot keizerlijk inquisiteur. Deze aanvaardde terstond zijn ambt en begon
een proces tegen de Antwerpse Augustijn Joannes Praepositus, die lutherse
sympathieën had getoond. Daarop begaf hij zich naar Holland. Hier stuitte zijn ijver
echter af op de muur van de gewestelijke autonomie. Het reeds genoemde proces
rondom de sacramentariër Hoen bracht alle steden tegen Van der Hulst in het geweer,
wiens onvoorzichtige uitlatingen en eigenmachtige daden compromittant genoeg
bleken om hem door de landvoogdes Maria te doen schorsen. De keizer besloot hem
prijs te geven, waartoe stellig ook bijdroeg, dat zowel de kerkelijke autoriteiten in
de Nederlanden zelf - met name de onmiddellijk door de heilige stoel benoemde
bisschop van Kamerijk - als de steden van Holland onomwonden bezwaar tegen het
optreden van een niet rechtstreeks onder het bisschoppelijk gezag werkzame
inquisiteur hadden gemaakt. Er kwam een formele oplossing: de paus zou tot
inquisiteurs benoemen degenen, die de keizer er toe aanwees, maar deze zou
uitsluitend theologen uitkiezen. Hiermee was de zaak nagenoeg tot het uitgangspunt
teruggekeerd: de keizer had niets bereikt. Alle geestelijken bleken met één sop
overgoten. Zij wensten geen deel te hebben aan de star-wettelijke meedogenloosheid
van lekenrechters, maar gingen als inquisiteurs principieel te werk volgens de
methoden van de kerk, d.i. op de wijze en, als het kon, ook in de stemming van de
biechtstoel.
Naarmate de ketterij in Duitsland voortgang maakte en zich in
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de Nederlanden de invloed daarvan openbaarde, nam de waakzaamheid van de
centrale regering toe; de plakkaten werden hoe langer hoe strenger. De resultaten
waren in het oog van de centrale regering echter nog steeds schamel. De
theologen-inquisiteurs bleken een krachtige rem op de kettervervolging. Heel deze
plakkatenwetgeving moet hun tegen de borst gestuit hebben. Zij droeg dan ook een
monsterachtig, onverbiddelijk karakter, te weerzinwekkender, doordat zij gedicteerd
werd door het immorele, niet ten onrechte anti-juridisch genoemde beginsel, dat niet
de individuele schuld van de verdachte, maar het belang, dat de maatschappij bij de
uitroeiing van bepaalde opinies had, de strafbaarheid en de zwaarte van de straf
bepaalde141.. Dat dit de basis is van Keizer Karels plakkaten tegen de ketterij en de
ketters, valt niet te betwijfelen. Een résumé van het beruchte samenvattende plakkaat
van 25 September 1550, de sluitsteen van de jurisprudentie in zake de ketterij, bewijst
dit. Het verbood het maken, verspreiden, verkopen, kopen en bezitten van ketterse
boeken en afbeeldingen, het bezoeken van ketterse bijeenkomsten, het preken van
ketterij, het huisvesten van ketters; het verbood het lezen en verklaren van de bijbel,
behalve in onderwerping aan de katholieke interpretatie; het onttrok aan ketters de
beschikking over eigen bezit; het stelde het aanbrengen van ketterij en ketters
verplicht. Alwie, door competente rechtbanken opgeroepen, vluchtte, werd schuldig
verklaard. Verhuizing naar andere plaatsen was alleen mogelijk op vertoon van een
door de locale pastoor afgegeven verklaring van orthodoxie. De straf was steeds
gelijk: de mannen werden met het zwaard terechtgesteld, de vrouwen levend begraven;
de goederen werden ten bate van de staatskas verbeurd verklaard142..
Het is alles bijeen een droevig stuk wetgeving, maar het is een dwaling te menen,
dat de kerk ze onderschreef. Het verzet van de Nederlandse bisschoppen en van de
pauselijke stoel tegen de lekenrechtspraak moge deels een canoniek bezwaar tot
uitgangspunt gehad hebben, waarmee zich dan bij de kerkelijke ambtenarij een
opkomen voor eigen geschonden privilegies verenigde - te meer geaccentueerd, daar
vele aangeklaagden, zo niet de meeste, clerici waren -, het kwam toch voor een ander
deel voort uit christelijke deernis met de schare. De keizer en zijn centraal regerings-
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apparaat zagen in de ketters rebellen tegen de staat, schuldig aan majesteitschennis;
de kerk beschouwde ze als gevallenen, die opgericht moesten worden, d.i. tot inkeer
gebracht. Een reeds aangehaalde uiting van niemand minder dan 's keizers gunsteling,
paus Adriaan VI, in een brief aan Erasmus, waarin bekering wordt aanbevolen als
een oneindig beter middel dan ‘de roede der keizerlijke wetten’, bewijst het. Deze
barbaarse strafwetgeving mag dan ook niet gebruikt worden om er het lot van de
ketters onder Karel V naar te bepalen. In de eerste plaats werd zij alleen toegepast
op ‘hardnekkige’ ketters, wat wil zeggen, dat ieder, die zijn uitingen herriep, met
lichte canonieke straffen vrijkwam. Verder was er geen sprake van, dat de
‘hardnekkigen’ allen met de volle gestrengheid werden behandeld. Als alle middelen
gefaald hadden om de beschuldigde tot inkeer te brengen, was er vaak nog zoveel
kennelijke aarzeling om tot de fatale uitspraak te komen, dat men naar uitwegen
zocht. Vooral sedert het verschijnen van het genoemde samenvattende plakkaat
bleken de inquisiteurs de grootste tegenzin te hebben om de schuldig-bevondenen
aan de rechters over te leveren.
Het is een ernstige vergissing de onder Karel V werkzame inquisiteurs in het
algemeen van bloeddorst of wreedheid te betichten. Het behoort tot de pijnlijkste
onrechtvaardigheden van de vaderlandse traditie, dat de om hun ambt weinig
benijdbare inquisiteurs nog vaak als bloedhonden gelden en dat menig auteur bij de
karakteristiek van hun optreden nog maar weinig objectiever te werk gaat dan die
schrijver van stichtelijke historische prikkellectuur, die in 1883 schreef, dat de
inquisiteurs ‘kwelduivels’ waren, die ‘dag en nacht te paard het land doorreisden,
de bevende landlieden met een knuppel op het hoofd sloegen, verdachte personen
uit hun bed sleurden, nooit verzadigd van gevangen te nemen, te pijnigen, te wurgen
en te verbranden143.’. Het is met de bloeddorst van de inquisiteurs ongeveer gesteld
als met de fantastische getallen van slachtoffers der zestiende-eeuwse
geloofsvervolging: het zwichten voor de feiten schijnt sommigen moeilijk te vallen.
De inquisiteurs hebben meer mensen van de brandstapel of het schavot gered, dan
er door hun medewerking op gebracht zijn. De geschiedenis van de geloofsvervolging
te Antwerpen, achtereenvolgens het grote centrum van lutherse, anabaptistische
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en calvinistische propaganda, bewijst het proefondervindelijk. Zeer lang slaagden
de stedelijke magistraten er in de inquisiteurs uit de stad en uit hun rechtspleging te
weren. Vooral de anabaptisten hebben dat tot hun schade ondervonden. Ongeveer
175 van hen werden op vonnis van de stedelijke overheid terechtgesteld. Auteurs,
wie dit getal tegenviel, wijl het zover beneden de raming van de mythe bleef, die
met duizenden placht te opereren, hebben aangevoerd, dat dit getal te Antwerpen zo
uitzonderlijk laag was, doordat er geen inquisiteurs werden toegelaten. Maar het staat
vast, dat deze redenering de verhoudingen letterlijk omkeert. Antwerpen heeft een
uitzonderlijk hoog aantal veroordeelden, doordat de inquisitie ontbrak. Als de overheid
eindelijk moet zwichten en geestelijke geloofsonderzoekers gaat gebruiken, die het
schuldig moeten uitspreken, alvorens het vonnis geveld mag worden, is het uit met
de strenge straffen. Dan vallen er vonnissen als: een jaar lang geregeld de hoogmis
bijwonen voor delicten, waarvoor te voren de brandstapel werd toegekend144.. Ook
in de Noordelijke Nederlanden zijn er bewijzen te over voor dit optreden van de
inquisiteurs. Zij verraden vrijwel alle de neiging de delinquenten uit de handen van
de rechters te houden, zelfs tot verontschuldiging met modern-aandoende excepties
of excuses. Sonnius, een van de - ten onrechte - meestgelaakte geloofsonderzoekers,
paste dit middel o.a. toein Friesland, waar hij de hardnekkigheid van twee
gearresteerde anabaptisten, broer en zuster, toeschreef ‘aan krenking van hun
geestvermogens, op grond zowel van een geneeskundig onderzoek als van het feit,
dat er in hun familie veel zwakzinnigheid voorkwam. Deswege achtte hij het
onverantwoord hen te doden en zij kwamen er af met levenslang te water en te brode.
Een psychiatrisch onderzoek en dan aldus barmhartig - dat is zeker opmerkelijk’145..
Men houde deze gevallen niet voor excepties. Zo traden de inquisiteurs op. Wij
kennen vermoedelijk wel de namen en de hoedanigheden van de meesten, die onder
Karel V en Philips II in de Nederlanden als inquisiteurs opgetreden zijn, hetzij
krachtens vaste aanstelling, hetzij krachtens occasionele delegatie146.. Hun getal
beloopt een grote tachtig; van dezen zijn de volgenden voor ons huidig koninkrijk
van meer of minder belang: de drie in 1524 ingevolge het overleg tussen paus en
keizer benoemde
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inquisiteurs-generaal Olivier Buedens, Nicolaas Houzeau en Nicolaas Coppin, hun
later op dezelfde wijze aangestelde opvolgers Pieter de Corte (Petrus Curtius), Ruard
Tapper en Pieter Titelmans, verder Vincent van Beverwijk O.P., Nicolaas de Castro,
Berend Gruwel O.P., Laurentius Laurentii O.P., Herman Lethmate, Willem Lindanus,
Nicolaas van Nieuwland, Franciscus Sonnius, Martinus Duncanus, die hetzij
beroepshalve, hetzij occasioneel in het bisdom Utrecht zijn opgetreden, Nicolaas van
Egmond O.Carm., Jan van Baerle, Maarten Rijthoven, Jacob Gheelius O.P., Joannes
Hentenius en Theodorus Hezius, die vooral in Brabant en Vlaanderen gewerkt hebben.
Als wij ten slotte aan de lijst nog de genoemde leek Frans van der Hulst toevoegen,
moeten wij de voornaamsten zeker gehad hebben. Het merkwaardige is nu, dat van
de meeste dezer heren door schrijvers van uiteenlopende kleur is vastgesteld, dat zij
in hun functie de grootste menslievendheid hebben betracht. Met name geldt dit van
Rijthoven, Curtius, pater Gruwel, Lethmate, Nicolaas van Nieuwland en Sonnius.
De enigen, wie thans nog veelal vervolgingszucht wordt ten laste gelegd, zijn Ruard
Tapper en Pieter Titelmans; ten opzichte van de eerste geschiedt dit zonder
genoegzame grond; de laatste, die met zijn mede-inquisiteurs ernstige conflicten
placht uit te vechten en hen meestal te gematigd vond - speciaal Petrus Curtius
verweet hij diens zwakheid -, was waarschijnlijk de heftigste van alle Nederlandse
inquisiteurs en viel vermoedelijk enigszins buiten het gewone kader.
Sommige auteurs klampen zich nog altijd vast aan de fantastische getallen van
slachtoffers der plakkatenpolitiek, welke sedert de zeventiende eeuw bij de oudere
schrijvers rondspookten. Er zijn ernstige auteurs genoeg, die deze getallen node
prijsgeven. Men vraagt zich bij het zien van de bochten, waarin zij zich wringen om
toch maar te beredeneren, dat het getal véél groter geweest moet zijn, dan de stukken
ooit zullen uitwijzen, af, wat hen toch zo begerig schijnt te maken de gruwelen te
vergroten en de vaderlandse rechters, al was het dan in de zestiende eeuw, zo
bloeddorstig voor te stellen. Maar het geval behoort tot een complex. Met de
slachtoffers van Karels plakkaten is het gesteld als met de doodvonnissen van Alva's
bloedraad, de door Frederik van Toledo en andere Spaanse bevelhebbers uitgemoorde
contingenten in de
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teruggenornen steden, de door allerlei pest-epidemieën weggerukte ongelukkigen:
de opgegeven getallen hebben vaak niet meer dan zekere gevoelswaarde; men heeft
zich zelfs niet geschaamd, de gevonden getallen ‘soms met honderd te
vermenigvuldigen’147.. Wie de fantastische getallen, die aangaande inquisitie en
bloedraad, emigratie en tachtigjarige oorlog, pestepidemieën, branden en belegeringen
gedebiteerd zijn, deels ook door zeer respectabele auteurs, voor ernst zou opnemen,
komt omstreeks 1575-1580 voor het verschijnsel van een nagenoeg uitgeroeid volk
te staan en moet aannemen, dat zich toen door immigratie een nieuw gevormd heeft.
Maar wie, zo zal hij zich dan toch afvragen, zijn dan de tachtigjarige oorlog
begonnen?148..
Volgens Van Meteren, Bor, Reidt, Hugo de Groot en alle auteurs, die op hen
steunen, moet het aantal doodvonnissen wegens ketterij, onder Karel V uitgesproken,
ten minste 50.000 bedragen, misschien wel 100.000. Hoe het mogelijk is, dat serieuze
lieden zulke getallen anders dan als hyperbolen beschouwen, valt niet te begrijpen.
Als men weet, dat het eerste slachtoffer I Juli 1523 viel, heeft de keizer dus dertig
jaar lang elk jaar ten minste 1600, misschien zelfs 3200 ketters doen terechtstellen,
d.i. 5 à 10 per dag! Alva zou volgens Reidt en Bor meer dan 18.000 doodvonnissen
bekrachtigd hebben. Als hij zijn hele bestuursperiode met niets anders doorgebracht
had dan het lezen van de daartoe nodige stukken, was hij zover nog niet gekomen:
het monsterachtige getal komt neer op 10 doodvonnissen per dag, zes volle jaren
lang. Zelfs in een schatting149., die Alva's doodvonnissen op zes à acht duizend
begrootte, heb ik een zwaar hoofd, want ook daarvoor is de materiële arbeid zeer
groot. Men bedenke wel, dat over vele vonnissen zeer lijvige dossiers zijn geschreven
en dat de Raad van Beroerten over verscheiden zaken zeer breed verhandeld heeft;
hij bracht vervolgens uitvoerige adviezen uit aan de hertog, op wiens gezag alle
vonnissen geveld werden. En dan vier à vijf doodvonnissen per dag, zes jaar lang,
elke dag zitting houdend, alleen de Zondagen niet? Het is jammer, dat een groot deel
van het archief van de Raad van Beroerten na de Pacificatie van Gent met opzet
vernietigd is; daardoor zullen wij nooit exacte getallen tegenover zulke stoute
schattingen kunnen stellen. Toch is het aantal doodvonnissen, wegens ketterij in de
zestiende eeuw uitgesproken, wel
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bij benadering te bepalen. De martelaarsboeken geven 877 namen; daarvan betreffen
er 617 anabaptisten. Wat nu deze anabaptisten aangaat, hun getal is uit andere bronnen
nagenoeg geverifieerd. Zo er dus belangrijk verschil bestaat, moet dit bij de andere
260 gezocht worden, maar zelfs als men deze groep voor een kleine bloemlezing
houdt, moet men al een groot geloof hebben, zo men durft aannemen, dat het aantal
slachtoffers in totaal boven de 2000 gestegen is150..
De gruwelen van de inquisitie en de fantastische getallen van de om den gelove
terechtgestelden zijn een stuk vaderlandse mythe, een erfdeel van de nationale
romantiek. De heroïsche tijd van onze geschiedenis was nu eenmaal die van de oorlog
‘om de gewetensvrijheid’; zij kan niet blanker en triomfantelijker oprijzen dan tegen
een achtergrond van bloed en tranen. De negentiende-eeuwse romantiek werkte graag
met gemeenplaatsen als die omtrent de met bloed doordrenkte bodem van het
vaderland. De cultus van het vergoten bloed heeft echter zijn ongerijmdheden. Als
de mythe wil, dat in een land, waar het protestantisme eindelijk zegevierde, het bloed
van zijn vroegste belijders bij stromen gevloeid heeft, kan men met Pirenne de vraag
stellen, hoe het komt, dat Frankrijk zo katholiek gebleven is, ofschoon er wel geen
land in Europa is, waar meer protestanten om den gelove terechtgesteld zijn. Dezelfde
autoriteit merkte op, dat bij het opgaan van zulke populaire beweringen Engeland
wel een zeer katholiek land zou moeten zijn, want het getal daar ooit ter dood
gebrachte protestanten haalt niet bij dat van de katholieke martelaars. Men kan deze
opmerking ook op Zweden toepassen151.. En wat de Nederlanden aangaat, is er nog
deze onregelmatigheid, dat alleen in het noorden het bloed der martelaren zulke rijke
vruchten gedragen zou hebben, ofschoon het zuiden stellig meer protestante martelaren
geleverd heeft.
De ijver van Karel V en zijn ambtenaren ter bestrijding van de ketterij heeft weinig
verheffends, Zijn ernstig tekort is het louter negatieve karakter; positieve
hervormingsarbeid is van overheidswege niet bevorderd. Het kan worden toegegeven,
dat dit de keizer niet gemakkelijk gevallen zou zijn, zolang de kerkelijke hierarchie
niet herzien was. Daartoe heeft hij enige malen stappen gedaan; het is echter wel
zeker, dat hij daarmee in de eerste plaats
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politieke en dynastieke belangen wilde dienen. Dit zal in het volgende hoofdstuk
blijken. Zijn zoon en opvolger, ten opzichte van de kerkelijke politiek geheel de
voortzetter van zijn vaders werk, kreeg de gelegenheid ten minste enige positieve
maatregelen te nemen, die een begin van katholieke reformatie brachten. Een van
de eerste daarvan was het koninklijk besluit van 20 Augustus 1556, waarbij hij de
Societeit van Jezus in de Nederlanden toeliet152..
Kunnen wij dan ook de politieke gedragslijn van een regering, die de opkomst van
het protestantisme blijkens strekking en toepassing van de afweermaatregelen in de
eerste plaats, ja zo goed als uitsluitend, om redenen van staatsbelang zocht te beletten,
geenszins bewonderen, dan stemmen wij daarmee niet in met de critiek, die de
vaderlandse traditie op deze gedragslijn placht uit te oefenen. In de eerste plaats
kunnen wij met een verwijzing naar het voorafgaande vaststellen, dat het ongerijmd
is de kerk verantwoordelijk te stellen voor de godsdienstpolitiek van de Habsburgers.
Dezen waren immers door de wol geverfde Machiavellisten, volstrekte unitarissen:
één land, één volk, één kerk, één rechtspraak, één centraal alles-omvattend
regeringsapparaat was hun ideaal. Aan elk provincialisme, aan elke exemptie hadden
zij de dood gezworen. Zij hebben niet gerust, eer zij ook de laatste zwemen van een
onafhankelijke kerkelijke organisatie hadden vernietigd. De kerk moest ingeschakeld
worden in het regeringsbestel; de religie een departement van staatszorg worden, de
bisschoppen kerkelijke hoofdambtenaren, door de vorst benoemd, geïnstrueerd,
berispt en, zo nodig, ontslagen. Elk contact met Rome zonder het landsvorstelijk
intermediair werd hun verboden.
Reeds de verwijzing naar de onder Karel V aan den dag tredende conflicten tussen
keizer en kerk over de inquisitie is voldoende om te doen inzien, hoe onjuist de
voorstelling van de antipapistische traditie is, die Karel V en Philips II voorstelt als
de blinde slaven van het priesterdom, gehoorzamend aan de inblazingen van
bekrompen dweepzuchtige biechtvaders. Maar bovenal openbaart het een verwrongen
kijk op de staatkundige werkelijkheid van de Bourgondische staat - a fortiori voor
het gebied van de latere zeven provinciën - de geestelijkheid een rol van gewicht in
het staatsbestel toe te kennen. Bij nader inzien blijkt er nauwelijks
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een laat-middeleeuwse staat bestaan te hebben, waarin de geestelijkheid zo weinig
een stand was, zo weinig zegging in het regeringswezen kon doen gelden. De
agrarische betekenis van de vele Friese abdijen kan moeilijk overschat worden, de
culturele van Aduard en van het Hollandse Egmond was ongetwijfeld ook in het
tijdvak van het opkomend humanisme voor de noordelijke Nederlanden nog steeds
van belang, maar de politieke invloed van al deze grote lichamen was steeds
verwonderlijk klein, zeker in Holland, Utrecht, Gelderland en Overijsel. Stedelijk
patriciaat en landadel regeren de gewesten: de hogere clerus heeft maar een zeer
geringe en zeer beperkte staatkundige functie153.. Met de overgang van de Utrechtse
temporaliteit fnuikt Karel V vrijwel alle invloed van de geestelijkheid.
Als er ooit of ergens een staat geweest is, die door priesters geterroriseerd werd,
een paapse theocratie, leren toch de nuchtere feiten, dat geen land daarvan zo ver
afstond als de Nederlanden onder Karel V en Philips II. Hoe Karel V over de
bruikbaarheid van geestelijken als inquisiteurs dacht, bleek hiervóór reeds. Philips
II, volgens de traditie de priesterslaaf bij uitstek, oordeelde over de gemoedelijke
slapheid van de theologen in het geloofsonderzoek en de verwante aangelegenheden
juist als zijn vader. Persoonlijk devoter dan deze, zelfs met duidelijke trekken van
de scrupulant, zocht hij gaarne priesterlijke dekking voor zijn geweten, maar hanteerde
de adviezen zeer eclectisch. Als in de kritieke jaren zijn zuster, de landvoogdes, hem
voorstelt, bijna smeekt de plakkaten buiten werking te stellen en aan de nieuwgezinden
zekere rechten te geven, vraagt hij het advies van een commissie van Spaanse
theologen. Deze commissie verzekert hem, dat hij zijn geweten niet bezwaart door
dit verlangen in te willigen. Onvoldaan met dit antwoord, stelt de koning dan de
vraag, of hij in geweten tot deze inwilliging verplicht is. Als deze vraag ontkennend
beantwoord is, volhardt hij in zijn steile politiek. Ongetwijfeld tekent deze gedragslijn
de koning in zijn benepenheid, zijn gewetensangsten en zijn misverstaan van de
Nederlandse geestesgesteldheid, maar de kerk ten laste te leggen, wat haar theologen
niet geïnspireerd hebben, is een verwringing van de toedracht, een blijk van wanbegrip
der verhoudingen.
Nog altijd fungeren de gestalten van deze Habsburgers in onze
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nationale mythe beladen met het odium der gewetensknechting: immers zij straften
afval van het katholicisme met brandstapel en kerker. Het gruwelijk verhaal is bekend:
met weergaloze wreedheid heeft Karel V zijn trouwe Nederlanders mishandeld en
sloeg de vader het volk met roeden, de zoon geselde het met schorpioenen. In Philips
II, de sombere misanthroop, de sinistere maniak, stijgt de ketterhaat tot de bloeddorst
van de waanzinnige, als hij zich er toe zet om door Alva de Nederlanden systematisch
uit te moorden. In de eerste plaats doet men deze vorsten zelf daarmee onrecht. Ook
wie van mening is, dat de Nederlanders weinig reden hadden de machtige keizer,
die de welvaart van zijn schone Bourgondische erflanden stelselmatig aan zijn
wereldbelangen en politieke aspiraties opofferde154., dankbaar te zijn en hem lief te
hebben, behoort tegenover hem de objectiviteit te bewaren en te erkennen, dat hij
van nature fanatiek noch vervolgziek was en dat zijn gemoedelijkheid menigmaal
een sterke rem op de kettervervolging gebleken is. Evenmin is men ten opzichte van
zijn steile en onbeminnelijke opvolger en diens gehate handlanger Alva klaar met
de betichting van persoonlijke wreedheid en bloeddorstige ketterhaat. Noch Philips
noch Alva hebben deze eenzijdige veroordeling verdiend. De voorstelling, dat zij de
gewetensvrijheid niet eerbiedigden en dat vrijheid van godsdienst hun ongerijmd
scheen, is juist, maar behoort van het eenzijdig relief, dat de gangbare karakteristieken
eigen is, te worden ontdaan. Deze Habsburgers waren geen merkwaardigheden in
hun dagen, geen excepties van fanatisme of wreedheid. Het is de dwaasheid zelf hen
als wreedaards op eigen hand los van hun tijd in de lucht te doen zweven. De Europese
vorsten van de zestiende eeuw zijn in twee categorieën in te delen: een, die de afval
van het katholicisme verbood, en een, die deze afval voorschreef. Beide categorieën
sanctionneerden hun politiek met geweld: in het ene land werd men gehangen, omdat
men protestant werd; in het andere, omdat men weigerde het te worden. Wij zullen
dit in het hoofdstuk over de protestantisering nader uiteenzetten. Thans zij de
vaststelling hiervan een poging om deze Habsburgers in hun tijd en de opvattingen,
die deze huldigde, objectief te naderen. Dan is er weinig reden om hen te bewonderen,
maar even weinig grond voor persoonlijke betichtingen van wreedheid of
bloeddorst155..
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Ruimer gezien, gaat het dan ook niet om hen en hun politieke instrumenten alleen,
maar om het juiste begrip van hun generatie. Het is onhistorisch, te spreken van
algemene afschuw van kettervervolging bij het volk van de zestiende eeuw. Men
kenne de zestiende-eeuwer noch hedendaagse gevoeligheid noch onze afkeer van
gewetensdwang en geloofsvervolging toe. Wel mogen wij aannemen - het blijkt uit
de houding van de locale en gewestelijke civiele en rechterlijke autoriteiten en nog
meer uit die van de inquisiteurs -, dat het Nederlandse volkskarakter zich daarin altijd
gelijk gebleven is, dat het excessen als de Spaanse auto's da fé schuwde. De regenten,
die aan het eind van dezelfde eeuw de calvinistische drijvers de eis tot drastische en
bloedige katholiekenvervolging ontzegden en, om een concreet geval te noemen, het
geopperde denkbeeld verwierpen de Haarlemse vicaris Albert Eggius door de pijnbank
tot onthullingen omtrent de organisatie van de missie te dwingen, waren de echte
zonen van de Hollandse magistraatsleden uit de katholieke tijd. Dit sluit echter niet
uit, dat ook in dit land en ook bij dit volk pijnbank en schavot niet onder alle
omstandigheden afschuw teweegbrachten, ja dikwijls, behalve behaaglijke voldoening
van de sensatiezucht, ook de satisfactie schonken van een uiteindelijke gerechtigheid,
die de ondeugd strafte. Dit heeft ook voor de kettergerichten gegolden. De indruk,
dat wij ons de pijnbanken en schavotten omringd moeten denken door een
tandenknarsende menigte, ziet de lezer van de authentieke berichten geenszins
bevestigd. Tegenover een enkel protest of een daad van verzet staat een meerderheid
van berichten, die op voor ons zelfs weerzinwekkende wijze doen blijken, dat een
halve stadsbevolking, vermeerderd met drommen van elders, van zulk een schouwspel
kwam genieten. Het is zeker, dat het geweten van de Nederlandse volksmassa in de
zestiende eeuw er mee instemde, dat ketterij zonde was en als zodanig straf
verdiende156. Het is een petitio principii aan de tot mythe geworden traditie van drie
eeuwen, zo de litteratuur voortgaat alleen de zeldzame gevallen van verzet relief te
geven.
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III. Het concordaat van 1559
1. Voorgeschiedenis
LOGISCH PASTE IN DE CONCEPTIE VAN DE BOURgondische eenheidsstaat
de wens van de vorsten om heel het geleidelijk onder een centraal regeringsapparaat
gestelde gebied ook kerkelijk te eximeren en te maken tot een gesloten geheel, een
nationaal-georganiseerde kerkprovincie. Zij wensten in de eerste plaats hun eigen
landsvorstelijke zeggenschap, thans voor een zeer groot deel van de omstandigheden
afhankelijk, op vaste basis geregeld te zien. Naarmate zich de Nederlanden verder
afrondden en de gecentraliseerde staat zich kristalliseerde uit de samengroei der
gewesten, werd bovendien de wenselijkheid ingezien deze staat te sluiten voor de
invloeden van het kerkelijk verband met het buitenland. Het Waalse bisdom Kamerijk,
dat ook door het pauselijk benoemingsrecht te veel buiten de landsvorstelijke
invloedssfeer bleef, maakte deel uit van de kerkprovincie Rheims, wat betekende,
dat de Rheimse metropolitaan, satelliet van een vorst, in wie Bourgondiërs en
Oostenrijkers hun onverzoenlijke vijand zagen, invloed kon doen gelden op een
niet-onaanzienlijk deel van de Zuidelijke Nederlanden. Verder was het gehele gebied
der Nederlanden grotendeels in twee bisdommen verdeeld: Luik en Utrecht. Beide
stonden onder de aartsbisschop van Keulen, wat in het oog van de Bourgondiërs
ongewenste Duitse invloed betekende en straks voor Karel V onhoudbare kerkelijke
afhankelijkheid van een vazal, bovendien inbreuk op zijn afronding van de
Bourgondische Kreits.
Vervolgens stonden - om ons tot het huidige Noord-Nederland te beperken - enige
delen van Groningen, Friesland en Gelderland rechtstreeks onder Duitse bisschoppen.
Van het eerste gewest behoorden alleen de stad Groningen en enige belendende
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parochies tot het bisdom Utrecht. De dekenaten Bellingwolde en Westerwolde
behoorden tot Osnabrück; de hele rest van de provincie vormde met een stuk van
Friesland, n.l. Achtkarspelen met de parochies Buitenpost, Lutjepost, Twijzel, Kooten,
Drogeham, Harkema-Opeinde, Surhuizem en Augustinusga, het Munsterse
aartsdiakonaat Frisia1.. Van Gelderland behoorde een deel van de graafschap Zutfen
tot Munster, n.l. de parochies Aalten, Varseveld, Hengelo, Zelhem, Groenlo, Nede,
Dinxperlo, Silvolde, Lichtenvoorde, Winterswijk, Geesteren, Eibergen, Borculo en
Bredevoort. Tot het aartsbisdom Keulen behoorden de Gelderse kerspelen Kekerdom,
Leut, Millingen en alle parochies in het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en
Waal2.. Ten slotte waren de bisschoppen van Utrecht en Luik, onder wier geestelijke
jurisdictie de hele rest van het grondgebied behoorde, wereldlijke vorsten en in deze
positie een sta-in-de-weg voor de verwezenlijking van het ideaal van de eenheidsstaat.
De vernietiging van de temporaliteit dezer geestelijke heren was dan ook sedert
Philips van Bourgondië een politiek programpunt van de vorsten, dat echter maar
voor de helft verwezenlijkt zou worden.
In de twaalfde eeuw hadden de graven van Vlaanderen en de hertogen van Brabant
al plannen geopperd om de kerkelijke indeling meer in overeenstemming te brengen
met de politieke en daarbij tevens een eind te maken aan de afhankelijkheid van
uitheemse aartsbisschoppen. In de Noordelijke Nederlanden vernemen wij van zulke
pogingen voorlopig niets. De Hollandse graven uit het Hollandse, het Henegouwse
en het Beierse huis hebben vermoedelijk nooit pogingen gedaan om hun land, d.i.
Holland en Zeeland, als een afzonderlijk landsbisdom af te scheiden van Utrecht.
Zulk een streven paste ook kwalijk in hun politiek, die gericht was op het verwerven
van een zo groot mogelijke invloed in het Nedersticht3.. De enige, wiens maatregelen
althans zeker vermoeden kunnen wekken van nationalistisch-hierarchische plannen,
was Aelbrecht van Beieren. Misschien stond hem de stichting van een te Den Haag
te vestigen landsbisdom voor ogen, toen hij in 1367 aan zijn hofkapel een kapittel
verbond, dat in 1374 door de paus uit het bisdom geëximeerd zou worden4.. De
stichting van zulk een exempt kapittel was ook elders wel de eerste stap op de weg
naar het landsbisdom. Na Aelbrecht moet dit plan
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dan in elk geval definitief van de baan geraakt zijn. In de politiek van de Bourgondiërs
was zeker geen plaats voor een kerkelijke indeling, die principieel de gewestelijke
grenzen in acht nam. Dit moet in het oog gehouden worden bij de beoordeling van
de onderhandelingen, die Karel de Stoute met de heilige stoel aanknoopte om te
komen tot een herziening op nationale grondslag van de hierarchie in zijn rijk. De
politiek van het Bourgondische huis richtte zich op een hoger doel dan de stichting
van een of meer landsbisdommen: de schepping van een kerkprovincie, die identiek
moest zijn met heel hun wereldlijk gebied. Philips de Goede baande de weg daartoe.
Zijn zorgvuldig nagestreefde goede verstandhouding, met de heilige stoel verschafte
hem beslissende invloed op de benoeming van bisschoppen en abten in zijn rijk.
Tegen het eind van zijn regering bestond het episcopaat in de Bourgondische staat
uit louter ogendienaars, deels verwanten, van de hertog. De door Karel de Stoute
aanhangig gemaakte creatie van een Bourgondische kerkprovincie was een volgende
fase in het proces5.. Karels ontijdige dood en de kritieke troebelen, die er op volgden,
verijdelden de voortzetting van deze onderhandelingen. Later heeft Maximiliaan als
regent voor zijn zoon althans een gedeeltelijke oplossing geëntameerd, waardoor
met name aan de jurisdictie van de Luikse bisschop over het aan de heer der
Nederlanden onderworpen gebied een eind zou komen, maar hij heeft zijn plannen
niet kunnen doorzetten. Ook onder Philips de Schone werd speciaal het uit de weg
ruimen van deze Luikse jurisdictie, een steen des aanstoots voor de
Bourgondisch-Oostenrijkse vorsten, overwogen, doch ook thans leidde de overweging
niet tot definitief overleg met Rome. Keizer Karel V heeft van de aanvang van zijn
regering af een grondige principiële herziening van de kerkelijke bestuursindeling
in de Nederlanden voor ogen gehad. Reeds in het eerste decennium kwam hij het
doel dicht nabij, doordat zijn invloed op de Nederlandse paus Adriaan VI een goede
uitslag van de onderhandelingen scheen te waarborgen, die 's keizers gezant Jean
Murel in 1522 te Rome aanknoopte aan de hand van gedétailleerde instructies, waarin
boven de Moerdijk behalve Utrecht ook nog een bisdom Leiden was beraamd. Het
lijdt geen twijfel, of bij langer leven van paus Adriaan was het plan geslaagd. Thans
verijdelde het ontijdig overlijden

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

204
van de paus dit. Het is de keizer in zijn verdere regering niet gelukt, de beoogde
hervorming tot stand te brengen. Bij Clemens VII (1523-1534) vond hij geen gunstige
ontvangst en ook werd de sfeer tot het voeren van onderhandelingen van zo netelige
aard minder geschikt, toen het keizerlijke leger in 1527 Rome innam. Toch zijn de
besprekingen herhaaldelijk hervat, al bleek wel, dat te Rome weinig geestdrift voor
Karels plannen bestond. Deze plannen waren trouwens niet stabiel; zij strekten echter
doorlopend tot bevordering van het hoofddoel: de kerk der Nederlanden te
emanciperen van alle invloed van buitenlandse vorsten. Werd dan - wat conditio sine
qua non was - de landsvorst beslissende invloed toegekend op de benoeming van
bisschoppen en kanunniken, dan was diens oppermacht over de kerk volkomen en
duurzaam verzekerd6..
In schijn een incidenteel succes van 's keizers opportunistische politiek, is de
afstand van de temporaliteit door de Utrechtse bisschop in 1528 in wezen een fase
in dit doelbewust-ingezette proces. De kerkvorst, die noodgedwongen deze
verstrekkende historische daad verrichtte, was de elect Hendrik van Beieren
(1524-1529). Gekozen als een neutrale persoonlijkheid tussen de onverzoenlijke
partijen, die van de keizer en die van Gelre, werd Hendrik van Beieren, doordat hij
nu eenmaal de tegencandidaat was van de aan de Habsburgers meer welgevallige
Luikse bisschop, Everhard kardinaal de la Marck, zijns ondanks de representant van
de Gelderse partij. Aldus gezien, was het logisch, dat hij deelde in de Gelderse
nederlaag van 1528 (vrede van Gorkum). Zo zag Karel V in 1528 het uur gekomen,
dat de Bourgondisch-Oostenrijkse politiek zeventig jaar lang had voorbereid. Nu
Hendrik van Beieren met handen en voeten gebonden was, aarzelde de keizer dan
ook geen ogenblik, om zich meester te maken van de wereldlijke macht over het
Sticht. Bij het verdrag van Dordrecht van 12 Februari 1528 stond Hendrik van Beieren
behoudens pauselijke goedkeuring de temporaliteit voorgoed aan de heer der
Nederlanden af en deed hij voor zich afstand van het bisdom. Paus Clemens VII was
oorspronkelijk ongeneigd aan deze afstand zijn goedkeuring te verlenen, maar stond
sedert de beruchte plundering van Rome van 6 Mei 1527 zo goed als machteloos
tegenover de keizer en werd bovendien door machtige beschermelingen
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van Karel V in zijn onmiddellijke omgeving, vooral door Willem kardinaal van
Enckevoirt, bewogen tot de zeer uitzonderlijke stap. Aldus ratificeerde Clemens VII
20 Augustus 1529 het te Dordrecht overeengekomene. Een bewijs van de volstrekte
onmacht van 's pausen kant is zeker de bepaling, dat de vijf kapittels geen ander tot
bisschop mochten kiezen dan degene, die Karel V of zijn opvolger als hertog van
Brabant en graaf van Holland hun bekend gemaakt had. Hiermee was dus het
zogenaamde Kiesrecht der kanunniken tot een lege vorm gedegradeerd, de oppermacht
van de landsheer over de kerk zo goed als volkomen gemaakt en gesanctionneerd.
De zeer vroege secularisatie van het bisdom Utrecht is een opmerkenswaard feit in
de geschiedenis. Karel V perste de heilige stoel in 1528 af, wat in andere landen en trouwens in de Nederlanden ten aanzien van Luik - eerst in Napoleons dagen door
middel van een gewelddaad door de wereldlijke vorsten werd verkregen7.. Aan dit
feit komt als symptoom van de tot volkomenheid gerakende knechting van de kerk
door het Habsburgs absolutisme alle relief toe. Het meest funeste van de door Karel
V afgedwongen regeling is naar hedendaags oordeel stellig niet de annexatie van de
temporaliteit, maar het geusurpeerde benoemingsrecht. Krachtens de pauselijke
ratificatie zou het, ook zonder de regeling van 1559, zo gebleven zijn, dat de Utrechtse
stoel alleen door gunstelingen van de landsvorst bezet kon worden.
De eerste keizerlijke creatie droeg geheel dit karakter. De benoemde, Willem
kardinaal van Enckevoirt (1529-1534), ofschoon waarschijnlijk van adellijken huize,
was in afkomst verre de mindere van zijn vorstelijke voorgangers, een van de vele
homines novi, die onder Karel V naar boven kwamen als de meer tot de serviele
ambtenarenstijl van de nieuwe staat geschikte vervangers van de hoog-adellijke,
vaak ebenbürtige en in vazallen-pretenties denkende paladijnen van de troon der
oude bedeling. Met zijn vriend en beschermer Adriaan Florenszoon Boeyens
vertegenwoordigt hij het nieuwe type zeer duidelijk. Evenals Adriaan Boeyens was
hij theoloog van professie - wat een ongerijmd verschijnsel geleken zou hebben bij
zijn voorgangers -, man van studie, diplomaat in 's keizers dienst. Aan Karel V dankt
hij rechtstreeks of middellijk heel zijn grootse carrière en de daaraan beantwoordende
over-rijke inkomsten. In overeenstemming daar-
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mee was hij de keizerlijke politiek door dik en dun toegedaan. Als kardinaal-dataris
te Rome had hij grote invloed op de bekrachtiging van het verdrag van Dordrecht;
zijn benoeming op de aldus vacant gekomen zetel was de keizerlijke beloning
daarvoor. Ongetwijfeld heeft deze prelaat zijn verdiensten; o.a. was hij een weldoener
van de oorspronkelijk Nederlandse stichting S. Maria dell' Anima (hospitium voor
pelgrims met kerk), maar als groot cumulant van beneficiën typeert hij toch de
verstening in de hoogste rangen der kerk zeer sprekend. Zozeer waren deze functies
verworden tot instituten van louter representatieve waarde, geldobjecten zonder
noemenswaard tegenwicht van arbeidsprestatie, dat Willem van Enckevoirt het
bisschoppelijk ambt vijf jaar kon bekleden zonder zich ooit in zijn bisdom te
vertonen8.. Hij had zich trouwens kunnen afvragen, wat hij er moest doen. Immers
na het verlies van de temporaliteit had het ambt zo goed als geen inhoud meer. Terecht
is opgemerkt, dat de Utrechtse bisschop der oude bedeling in het gehele uitgestrekte
bisdom vrijwel geen macht en geen jurisdictie bezat. Al zijn macht en zijn jurisdictie
waren geabsorbeerd door de vijf kapittelproosten en enige andere hoge prelaten. De
bisschop was volslagen afhankelijk van de kapittels; zijn rol beperkte zich tot de
appèl-rechtspraak van zaken, die reeds door de kapittelproosten of de kapittels
behandeld waren. Er schuilt dan ook maar zeer weinig overdrijving in de bewering,
dat hij niet meer dan een figurant was.9. De opvolger van Willem van Enckevoirt als
bisschop van Utrecht, de laatste onder de oude bedeling, was George van Egmond
(1534-1559), geen homo novus als zijn voorganger. Immers behoorde hij tot de
oudste adellijke families in de Nederlanden, voor wie bij gebleken loyauteit enige
der hoogste militaire en civiele ambten gereserveerd werden. Het episcopaat van
George van Egmond is van een volkomen ambtelijk karakter geweest en, wat de
kerkelijke waardij aangaat, niet meer dan een lege titel. Ook deze bisschop vertoefde
vrijwel doorlopend buiten zijn bisdom, n.l. in de hem toegewezen abdij van Sint
Amand te Doornik. Al was hij een respectabel man, op de religieuze ontwikkeling
in de Noordelijke Nederlanden heeft hij geen invloed kunnen oefenen. Het kan waar
zijn, dat hij een van de weinige kerkvorsten geweest is, die de aanstaande grote
massa-afval aan het protestantisme voor-
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uitzagen, zoals van hem getuigd is, maar het ontbrak hem aan alle gelegenheid dit
inzicht door positieve maatregelen te doen blijken. Zijn aandeel in de benoeming
van inquisiteurs als Lethmate, Sonnius en Lindanus is van louter passieve aard
geweest; het is bovendien zeer de vraag, of tot deze aanstelling in de eerste plaats
religieuze motieven geleid hebben. Evenmin gaat het aan, zijn stereotiepe en negatieve
klachten over algemene misbruiken als priesterconcubinaat, verslapte kloostertucht,
geheime huwelijken, simonie en cumulatie van beneficiën positieve hervormingsarbeid
te noemen. Zolang het concilie van Trente het bisschoppelijk ambt niet hersteld had
in de door de kapittels volkomen geusurpeerde rechten en plichten, was geen bisschop
in staat tot enig opbouwend werk. En zo men ten slotte de afwijzende en principiële
houding prijst, die George van Egmond met de vijf Utrechtse kapittels aannam jegens
de metropoliet Herman von Wied, aartsbisschop van Keulen, toen deze, evenals de
meeste Duitse vorsten, langs lijnen van geleidelijkheid de lutherie in zijn land wilde
invoeren, vergeet men de vraag te stellen, hoe de Utrechtse bisschop en enig kapittel
het onder Karel V hadden kunnen bestaan een ander geluid te doen horen10..
Na het belangrijke succes van de overdracht der Utrechtse temporaliteit had Karel
V het grote plan van de reorganisatie van heel de kerkelijke hiërarchie in de
Nederlanden niet laten rusten. Zodra in 1529 de vrede met Frans I gesloten was (de
zogenaamde damesvrede van Kamerijk), hervatte de keizer zijn pogingen tot
verbetering van de gebrekkige organisatie der Nederlandse kerk. De noodzakelijkheid
daarvan was te evidenter, nu de in Duitsland opgekomen ketterij van Luther al vrij
spoedig tot verwante bewegingen in de Nederlanden leidde, waartegen het oude,
versteende bestuursapparaat zo goed als niets kon uitrichten. De al te grote
uitgestrektheid van de bestaande bisdommen sprong in dit verband te duidelijker in
het oog, ook al was niet deze uitgestrektheid, maar de verwording der hierarchie tot
een louter ambtelijk en vooral op het financiële gericht apparaat de grote oorzaak
van de machteloosheid. Voortaan trad het nieuwe motief van de onvoldoende
weerstand tegenover de veldwinnende ketterij op de voorgrond, wat zeer zeker op
den duur tot het welslagen der
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pogingen te Rome heeft bijgedragen. Ook is het in dit licht verklaarbaar, dat de
voorstellen thans nog verder gingen in de richting van verkleining der bisdommen:
terwijl in 1522 naast het bestaande Utrecht in de Boven-Moerdijkse gewesten alleen
gedacht was aan een bisdom Leiden, werd nu het bedoelde gebied in beginsel onder
drie bisschoppen verdeeld: die van Utrecht, Leiden en Middelburg. Verder zouden
er bisschoppen komen te Gent, Yperen, Brugge en Brussel.
Maar ook deze plannen leden schipbreuk. Het schijnt, dat de keizer door de
Europese verwikkelingen, niet het minst door zijn strijd tegen de veldwinnende
ketterij, te weinig kracht kon bijzetten aan de toch bij hem zo levendige wens. Er is
ondersteld, dat zijn ijver ook verslapt zou zijn door het verlangen een conflict te
vermijden met zijn oom George van Oostenrijk, toen prinsbisschop van Luik11., maar
bijzonder logisch lijkt deze gissing niet. Hoogstwaarschijnlijk zou Karel V tegen een
conflict met zijn bloedverwant niet hebben opgezien en zo de omstandigheid in
kwestie zijn gedrag inderdaad beïnvloed heeft, moet de oorzaak veeleer daarin te
zoeken zijn, dat de verwantschap hem voldoende zegging in het betrokken gebied
waarborgde. Toch was in deze omstandigheid veeleer een aanleiding gelegen om die
invloed op vaster basis te regelen. Ook is het niet duidelijk, hoe het Luikse geval de
houding van de keizer zozeer beïnvloed kan hebben, terwijl de Utrechtse zetel, sedert
David van Bourgondië hem beklommen had (1456), bijna onafgebroken door
satellieten van de landsheer bezet was geweest en in deze omstandigheid toch nooit
een reden gevonden is om de hervorming van de hierarchie overbodig te achten.
Sinds de pauselijke ratificatie van het verdrag van Dordrecht was er dan niet de
minste reden meer voor deze hervorming geweest. Het kan zijn, dat de keizer er
desnoods vrede mee nam, de aangelegenheid der Nederlandse kerkelijke hierarchie
voor andere, meer dringende zaken te laten rusten, maar het is niet aannemelijk, dat
hij sinds de definitieve bevestiging van de Bourgondische Kreits (1548) de toestand
van afhankelijkheid van uitheemse kerkvorsten langer bestendigd wilde zien. Hij
heeft het plan geen ogenblik losgelaten en schijnt zelfs reeds gekomen te zijn tot het
verdergegroeide ontwerp van twee aartsbisdommen, Utrecht en Mechelen, elk met
suffragaanzetels (Utrecht zelfs al
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met Haarlem, Middelburg, Deventer, Leeuwarden en Groningen). Ook moet de keizer
zijn zoon en opvolger de herziening der kerkelijke indeling als eerste en voornaamste
taak op het hart gedrukt hebben12..
Dat Philips II met de gewichtige opdracht ernst maakte, spreekt vanzelf, maar
voorlopig miste hij de gelegenheid ze ten uitvoer te brengen. Hij erfde van zijn vader
ook de oorlog met Frankrijk, die pas 3 April 1559 zou eindigen met de vrede van
Cateau-Cambresis. Deze oorlog had hem in botsing gebracht met paus Paulus IV
(1555-1559), die in Mei 1555 gekozen was. Deze 79-jarige grijsaard, stichter van de
orde der Theatijnen, was ondanks zijn hoge leeftijd een buitengewoon krachtige,
heerszuchtige figuur en combineerde in zich op enigszins grillige wijze een gestreng
kerkhervormer en een hartstochtelijk politicus. Als lid van het huis van Caraffa was
hij een heftig tegenstander van de Habsburgse invloed in Italië. Hij begon zijn
pontificaat dan ook met de oorlog aan Philips II te verklaren en maakte zich onverwijld
op om de Spanjaarden uit Napels te verdrijven. Dit ging echter minder vlot dan hij
scheen te verwachten, ook doordat de toegezegde Franse hulp te lang uitbleef.
Inmiddels drong de hertog van Alva de kerkelijke staat binnen en bedreigde Rome.
De paus was genoodzaakt vrede aan te bieden, maar wist tevens zijn eer te handhaven
door Alva te noodzaken, aan zijn voeten de absolutie af te smeken. De indruk, die
hij bij deze gelegenheid op de ijzeren hertog maakte, schijnt deze zijn hele leven
bijgebleven te zijn. De vrede tussen Paulus IV en Philips II werd 27 September 1557
getekend13..

2. Onderhandelingen
Het is kenmerkend voor de koning, dat hij onmiddellijk na het sluiten van deze vrede
de nieuwe kerkelijke indeling in behandeling nam, en het typeert evenzeer de paus,
dat de voorstellen bij hem in goede aarde vielen. Het kan dan ook niet betwijfeld
worden, of in beider oog was de herziening der kerkelijke organisatie in de
Nederlanden urgent. Voor de paus moet het duidelijk geweest zijn, dat de naar de
Trentse beginselen in te voeren hervormingen op nagenoeg onoverkomelijke bezwaren
zouden stui-
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ten, indien de versteende oude structuur der Nederlandse kerk bleef voortbestaan.
De koning moet onder de indruk gekomen zijn van de eigenaardige, meestal
Erasmiaans geheten mentaliteit in een steeds ruimer wordende clericale kring in
Noord-Nederland. Ook al was hij zich bewust een hervorming aan te vatten, die zijn
voorgangers al meer dan een eeuw lang gewenst geacht hadden, lang voordat de
opkomst van het protestantisme in zicht was, en al moeten voor hem de politieke en
caesaristisch-nationalistische motieven niet minder zwaar gegolden hebben dan voor
één van deze voorgangers, toch was het religieuze motief, dat reeds onder Karel V
op de voorgrond kwam, bij hem een factor van betekenis. Hij had reden om ernstig
bezorgd te zijn voor de toekomst van de Nederlanden, van oudsher het land tussen
de twee werelden, onderhevig aan Franse zowel als aan Duitse invloed. Zij dreigden
thans door het samenkomen van een calvinistische stroming uit het zuiden en een
lutherse uit het oosten een infectiehaard van kwaadaardig karakter te worden. Een
gedecentraliseerd en vrijwel versteend bestuursapparaat stond onverschillig en
machteloos tegenover het algemene verval van het godsdienstig leven, de grove
misbruiken bij de clerus, de geheel onvoldoende opleiding tot het priesterschap.
Wat het laatste punt betreft, stond het vast, dat er geen wetenschappelijke centra
genoeg waren; alleen de Leuvense universiteit leverde binnenslands behoorlijk
onderlegde priesters af. Het was nodig het academisch onderwijs binnen het bereik
van alle Nederlanders te brengen en met name voor de geroepenen uit Noord- en
Oost-Nederland het studeren aan de Keulse universiteit of andere Duitse scholen
overbodig te maken. Zo ontstond het plan van de drie kerkprovincies elk met een
eigen universiteit: de Waalse provincie Kamerijk met die van Douai, in 1562
inderdaad tot stand gekomen14., de Zuidnederlandse provincie Mechelen met de
bestaande universiteit van Leuven en de Noordnederlandse provincie Utrecht met
een, nooit tot stand gekomen, universiteit te Deventer. Het mag dan politiek geweest
zijn, dat de koning in zijn voorstellen aan Rome de religieuze motivering als enige
considerans bezigde - zo wij tenminste het recht hebben zijn beroep op de
taaltoestanden, die een duidelijke scheiding vergden tussen Walen en Vlamingen,
ook in zake de priesteropleiding, in wezen
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eveneens een religieuze beweegreden te noemen -, dit behoeft volstrekt niet uit te
sluiten, dat de religieuze bezorgdheid van Philips II zuiver en ongeveinsd was.
Met dat al overschatte men de waardij van deze religieuze overwegingen bij de
koning niet of liever men wachte er zich voor, deze zo onvermengd en eenvoudig te
zien, als men dat heden ten dage aanvoelt. De katholieke rechtzinnigheid van Philips
II is nooit in twijfel getrokken en ook staat zijn persoonlijke religiositeit volkomen
vast, maar van zijn katholiciteit is zijn Habsburgs caesarisme, zijn overspannen
eigendunk in het besef van de hem bij Gods genade gegeven materiële en geestelijke
machtsvolkomenheid nooit te scheiden. Dat hij de ketterij als een gruwel voor Gods
aanschijn beschouwde, had o.a. ook deze grond, dat zij verzet betekende tegen zijn
absolute heerschappij. De katholieke kerk was, voorzover het zijn landen aanging,
een object van zijn aanhoudende zorg, maar zeker geen organisatie, die tegenover
hem zou kunnen komen te staan met eisen van eigen zelfstandigheid. Wat zij
behoefde, zou haar alles toevloeien uit 's konings hand. Het denkbeeld van een buiten
zijn macht vallende kerkelijke autoriteit in zijn landen, van een onafhankelijke
Nederlandse kerk, die rechtstreeks met de heilige stoel in betrekking stond, was voor
Philips II ongerijmd. In heel de opzet van de nieuwe regeling domineert dan ook één
factor alle andere: de begeerte om 's konings zegging over de kerk zo gesloten en zo
volstrekt mogelijk te maken. De benoemde bisschoppen zijn op geen ander punt zo
conscientieus getoetst als op hun absolute trouw aan de troon. Was op dit punt de
gewenste zekerheid verkregen, dan scheen de rest, met name het levensgedrag,
bijzaak. Wie gaarne geloven wil, dat een katholiek vorst van zoveel persoonlijke
godsvrucht het een gewetenszaak moet gevonden hebben, waardige kerkvorsten te
belasten met het verantwoordelijke, door hemzelf vaak heilig genoemde werk van
de regeneratie der Nederlandse kerk, zoekt vergeefs de aanstelling van een Granvelle,
een Renesse van Wulven, een Schenck van Toutenburg, een Van Nieuwland daarmee
in overeenstemming te brengen.
In de opvatting van Philips kon een bisschop geen betere aanbeveling hebben dan
die van zijn serviliteit. Voor kerkvorsten was in zijn systeem geen plaats; hij begeerde
slechts ambtenaren-
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bisschoppen, aan zijn politiek onvoorwaardelijk getrouwe kerkelijke hoofdambtenaren,
die instructies van 's konings wege afwachtten en zelfs vroegen en die zich onderdanig
ter verantwoording lieten roepen en berispen. Wie het bewezen wil zien, ga de
instructies na, die de landvoogdes en later de hertog van Alva de bisschoppen deden
toekomen, en de antwoorden, die de geadresseerden er op plachten te geven. Niet
alleen zwakke persoonlijkheden als Van Nieuwland, Van Mierlo, Knijff, Aegidius
de Monte, maar ook een zo zelfbewust man als Lindanus reageerde op zulke
aanschrijvingen in een trant, die ons bewijst, dat dit caesaro-papisme heel natuurlijk
gevonden werd. Er is opgemerkt, hoe het feit, dat onder de benoemde bisschoppen
geen enkel lid van de hoge adel voorkwam, doch daarentegen verscheiden
burgermanszoons, er op wijst, dat de koning brak met de koers van vroeger, die
slechts op de geboorte lette, als het om zulke benoemingen ging. Het feit is volkomen
juist, maar het schijnt mij een dwaling er uit te concluderen, dat de koning daarmee
het belang van de kerk trachtte te dienen. Het lag geheel in de lijn van dit
caesaro-papisme, zoals trouwens van heel zijn absolutistische politiek, dat de hoge
adel uitgesloten werd: kerkvorsten kon hij niet gebruiken. Serviele ambtenaren
leverden de families van lagere adel, vooral als er een militaire traditie leefde, en
natuurlijk ook de opgekomen burgerstand, speciaal de ‘noblesse de robe’, de stand
van juristen-ambtenaren. De leden van deze standen zouden zich stellig geen
vorstenallures aanmatigen. Het vervolg zal leren, dat Philips zich bij zijn benoemingen
naar dit recept gedragen heeft en dat het resultaat dan ook in hoofdzaak aan de opzet
beantwoordde.
In het najaar van 1557 beraadslaagde de koning met enige vooraanstaande figuren
uit kerkelijke en wereldlijke kring over de plannen. Vermoedelijk vormde het laatste,
nog onder Karel V geconcipieerde plan daarbij het punt van uitgang. Tot de
geraadpleegden behoorde in de eerste plaats Antoine Perrenot de Granvelle, wiens
herhaalde plechtige verzekeringen niet in de besprekingen gekend te zijn, in flagrante
strijd met de waarheid zijn. Verder namen aan dit overleg deel Viglius, voorzitter
van de Raad van State, de kanseliers Philip Nigri en Michael Drieux (Driutius) en
de Utrechtse kanunniken Petrus van Grinsven (ook van Geffen genoemd) en
Franciscus Sonnius15.. Deze laatste raad-
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pleegde schriftelijk ook andere personen van gezag, o.a. de bekende Ruard Tapper.
Er werd echter grote omzichtigheid bij de besprekingen gebruikt en ook de
onderzoekingen ter plaatse, die Sonnius e.a. ter aanvulling van het reeds ter kanselarij
bijeengebrachte materiaal deden, geschiedden, zonder dat de bedoeling ruchtbaar
werd. Het moest voorkomen worden, dat de bisschoppen van Luik en van Kamerijk,
die beiden ten zeerste gedupeerd stonden te worden door hetgeen beraamd werd, te
vroeg de lucht er van kregen en te Rome zouden protesteren. Hetzelfde gold voor de
aartsbisschoppen van Keulen en Rheims: vooral de eerste beschikte als keurvorst
over instanties van verweer, die men liever niet te Rome in werking wilde zien komen.
Speciaal kon een beroep op keizer Ferdinand de goede zaak bederven. Begin Maart
1558 werd Sonnius door de koning naar Rome afgevaardigd; hij kreeg een zeer
gedétailleerde instructie mee en verder een uitgebreid materiaal ter demonstratie,
o.a. ook enige kaarten16.. Het door Sonnius voor te dragen ontwerp kwam neer op de
verdeling der Nederlanden, voorzover deze aan Philips II onderworpen waren (dus
met uitzondering van het prins-bisdom Luik), behalve het aan Trier
onderhorig-blijvende Luxemburg, in drie kerkprovincies:
1. de Waalse provincie Kamerijk met de suffragaan-bisdommen Atrecht,
Sint-Omaars, Doornik en Namen;
2. de Nederlandse provincie Mechelen met de suffragaan-bisdommen Antwerpen,
's-Hertogenbosch, Gent, Brugge, Yperen en Roermond (grotendeels onttrokken
aan het bisdom Luik);
3. de Nederlandse provincie Utrecht met de suffragaan-bisdommen Haarlem,
Middelburg, Deventer, Groningen en Leeuwarden.
In totaal zouden er dus achttien bisdommen komen: drie aartsbisdommen en vijftien
suffragaan-bisdommen. De aartsbisschop van Mechelen zou de titel dragen van
primaat der Nederlanden; voor hem zou de kardinaalswaardigheid verlangd worden.
Er zit iets zonderlings in, dat juist aan een geheel nieuwe zetel het primaat zou worden
toegekend. Eerbied voor de kerkelijke traditie, zo kenmerkend voor de politiek van
Rome, zou veeleer geëist hebben, dat een van de oude zetels, hetzij Utrecht, de oude
zetel van Sint Willibrord, hetzij de stoel van Kamerijk, tot deze waar-
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digheid werd verheven. Het lag echter niet in de lijn van Philips II de kerkelijke
tradities tot richtsnoer te nemen bij een hervorming, die een voornaam onderdeel
van zijn politiek program was. Louter om staatkundige redenen, eenvoudig om de
te benoemen aartsbisschop-primaat, Granvelle, in staat te stellen zijn voorname
functie in de landsregering te combineren met het kerkelijk ambt, werd het
nieuw-gestichte diocees Mechelen een rang toegedacht, die het verhief boven de
andere, door traditie zoveel eerbiedwaardiger zetels17.. Het bijzondere steekt overigens
niet zozeer in het feit, dat de koning het voorstel deed, als in de acceptatie er van
door de paus; deze bewijst wel, dat men te Rome geen kans zag in Philips' plannen
veranderingen van wezenlijke aard te brengen.
De bisschoppen zouden door de koning benoemd worden en elk een inkomen van
3000 dukaten per jaar ontvangen; de aartsbisschoppen alleen zouden 5000 dukaten
krijgen. Deze sommen zouden gevonden worden door incorporatie van enige
vermogende abdijen. Zodra de thans levende abt overleed, zou de bisschop deze
opvolgen, terwijl een uit de kloostergemeenschap voortkomende prior de interne
leiding zou hebben. Zolang deze toestand nog niet was ingetreden, zou de koning de
helft van genoemde wedden uit de staatskas betalen.
De aan Sonnius voorgeschreven motivering komt in hoofdzaak neer op wat hiervóór
uiteengezet werd: een verwijzing naar de te grote uitgestrektheid der bestaande
bisdommen, die vooral nadelige invloed heeft op de ver van het centrum gelegen
delen, naar het onvoldoende bestuursapparaat, de verzwakte kloostertucht en de
‘Erasmiaanse’ sympathieën van vele geestelijken. Daarbij sluit zich dan een betoog
aan, volgens hetwelk het nodig is in de Nederlanden oog te hebben voor de
tweetaligheid, die het nodig maakt, dat een afzonderlijke Waalse provincie geschapen
wordt naast een tweetal Nederlandse.
Paus Paulus IV toonde zich de krachtige, zij het niet onder alle omstandigheden
beleidvolle en zeker niet tot soepel overleg geneigde bevorderaar van de katholieke
reformatie door de voorstellen onverwijld met alle ernst in overweging te nemen.
Hij ontving Sonnius met voorkomendheid en gaf de voorstellen terstond in studie
aan een commissie van zeven kardinalen: P.
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Pacheco, J.M. Saraceni, J. Puteo, J.S. Reuman, J.A. Capizucchi, V. Rosario en de
kardinaal-nepos Carlo Caraffa, een gewetenloos intrigant. Het enige bezwaar, dat de
paus reeds dadelijk aan Sonnius meedeelde, betrof de voorgestelde verkorting van
de rechten van de Keulse aartsbisschop en de aantasting van het de H. Stoel
toekomende benoemingsrecht voor Kamerijk. Op het laatste punt heeft de paus dan
ook niet toegegeven. De beraadslagingen der commissie vlotten minder dan na deze
pauselijke bereidvaardigheid te verwachten was; onder de remmende factoren stonden
op de voorgrond de dubbelzinnige houding van de kardinaal-nepos, die een stille
tegenwerker der plannen was uit afkeer van de Spaanse koning, en vervolgens de
gedurende de zomer van 1558 te Rome zeer afmattende hitte. Sonnius werd
herhaaldelijk tot de beraadslagingen toegelaten en kweet zich met veel tact en
eindeloos geduld van zijn netelige taak, die verzwaard werd door de wispelturigheid
en de soms zeer ongenaakbare houding van de paus. Begin September werd deze de
relatie van het besprokene aangeboden. De conclusies van deze relatie, die het plan
billijk noemt en doelmatig ter bestrijding van de ketterij en ter beteugeling van de
wantoestanden in de Nederlanden, luidden gunstig voor de voorstellen. Ook het
toekennen van het benoemingsrecht aan de koning, over welk teer punt Sonnius nog
een afzonderlijke memorie aan de paus ter hand stelde, vond de bijval der kardinalen.
Belangrijke vertraging vond de afdoening echter door het begin 1559 uitbarstende
geschil tussen de paus en de kardinaal-nepos, dat op verbanning van deze gunsteling
uitliep. Zo werd het Mei 1559, eer de zaak haar beslag kreeg. De 12de Mei had het
algemene consistorie plaats, waarin de paus, door Sonnius bijgestaan in het uitspreken
van de ‘barbaarse’ Nederlandse namen, de oprichting der nieuwe bisdommen
afkondigde.
De oprichtingsbulle ‘Super universas’18. is op 12 Mei gedateerd, maar pas 31 Juli
door Paulus IV bekrachtigd. Ze is te splitsen in 5 delen:
1. De motivering der reorganisatie, n.l. ter uitroeiing der ketterij en ter afschaffing
der vele misbruiken, als welker oorzaken genoemd worden de te grote
uitgestrektheid en de ondoelmatige indeling der bestaande diocesen, ook in
verband met de taaltoestanden.
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2. De opheffing van alle rechtsmacht der uitheemse bisschoppen.
3. De instelling der nieuwe bisdommen, geheel volgens het voorstel van de koning.
4. De toekenning van het benoemingsrecht voor alle zetels, behalve die van
Kamerijk19., aan Philips en zijn opvolgers, op voorwaarde, dat de benoemden
doctoren of licentiaten zijn in theologie of kerkelijk recht en de benoemingen
de pauselijke bekrachtiging behoeven.
5. De regeling van de dotatie der nieuwe bisschoppen. Deze regeling is slechts
voorlopig. De aartsbisschoppen zullen elk 5000, de andere bisschoppen elk
3000 gouden dukaten per jaar ontvangen uit daartoe nader aan te wijzen
kerkelijke goederen. Zolang dit niet gebeurd is, zal de koning de
aartsbisschoppen 3000 en elk der andere bisschoppen 1500 dukaten per jaar
uitkeren.
Verder werd overeengekomen, dat de omschrijvingsbullen van elk der nieuwe
bisdommen in overleg met de koning zouden worden ontworpen. Hiertoe vaardigde
de paus kort daarop kardinaal Salvator Pacini naar de Nederlanden af. Van 's konings
wege namen aan de besprekingen deel: Antoine Perrenot de Granvelle, die 5 Mei
1560 door de koning tot aartsbisschop van Mechelen werd benoemd en 26 Februari
1561 door Pius IV tot de kardinaalswaardigheid werd verheven, Philip Nigri, deken
van de Brusselse Sint Goedele, Petrus Curtius, deken van de Leuvense Sint Pieter,
en Franciscus Sonnius. Deze laatste verrichtte, naar wij mogen aannemen, vrijwel
alleen het eigenlijke werk van de vaststelling der grenzen. Nog geschiedde alles in
het geheim: noch de met de ingrijpende verandering bedreigde bisschoppen, noch
de Staten van Brabant en andere gewesten, noch de abdijen, welke de incorporatie
boven het hoofd hing, noch zelfs de landvoogdes Margareta van Parma, door de
inmiddels naar Spanje vertrokken koning met het bestuur over de Nederlanden belast,
werden op de hoogte gebracht van wat beraamd werd. Deze behoedzaamheid heeft
echter niet kunnen beletten, dat de zaak ruchtbaar werd en de onderscheiden
gedupeerden zich tot afweer gereed maakten, gelijk spoedig zou blijken.
Een netelig punt was bij de beraadslagingen de kwestie van de dotatie. Voor de
vele voetangels en klemmen, welke op dit terrein lagen, konden de commissieleden
niet blind zijn. Ook de koning
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was dit niet; deze had zelfs enige gewetensbezwaren tegen de gevonden oplossing.
Het incorporeren van vermogende abdijen was een bedenkelijke zaak, die indruiste
tegen de algemene beginselen van de heilige stoel en die felle oppositie deed voorzien.
Granvelle en Sonnius, de eerste als de Machiavellistische opportunist, die hij was,
de tweede als de tegen de kloosters, vooral tegen de zogenaamde agrarische abdijen
scherp gekante inquisiteur, die op grond van inderdaad droevige ervaringen tot een
generaliserend vernietigend vonnis geneigd was, ijverden voor de drastische
toepassing van dit middel. Zij betoogden, dat de incorporatie principieel onderscheiden
moest worden van de door pauselijke uitspraken veroordeelde endoor de hertogen
van Brabant bij hun troonsbestijging plechtig afgezworen commende20.. De bisschop
zou abt worden van een vermogend klooster en voor het intern bestuur vervangen
worden door een prior uit de kloostergemeenschap zelf. Als abten zouden de
bisschoppen tevens zitting hebben in de gewestelijke staten, wat voor de koning
betekende, dat aldaar tenminste de geestelijkheid een getrouwe supporter van zijn
gezag en zijn politiek zou zijn. Aldus werd het reeds aangenomen beginsel van de
incorporatie positief uitgewerkt, al werd zorgvuldig vermeden de term commende
te bezigen. Het schijnt wel, dat Granvelle en Sonnius dit gevaarlijkste en
bedenkelijkste van alle besluiten slechts hebben kunnen doordrijven, doordat men
ook te Rome geen kans zag op andere wijze de nieuwe functionarissen aan behoorlijke
inkomsten te helpen. Het lijdt echter geen twijfel, of men heeft te Rome voor de
gevolgen van deze maatregel gevreesd, die ook uit louter zakelijk oogpunt zeer
gewaagd moest heten. Immers de incorporatie had, zoals zij nu werd toegepast, geheel
het karakter van roofbouw: ze onttrok aan de abdijen inkomsten, die bestemd waren,
deze in stand te houden, en moest op den duur leiden tot de ondergang van de
instituten.

3. Circumscriptie
Reeds voordat de koning de oprichtingsbul had ontvangen, had hij zich bezig
gehouden met de vraag, wie de te creëren zetels zouden moeten innemen. Dat
Granvelle het primaatschap zou

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

218
bekleden, stond te voren vast. Al was deze gunsteling van Karel V niet in de volstrekte
zin een vertrouwensman van Philips II en raakte zijn grote rol als orakel der
Habsburgers in kerkelijkpolitieke aangelegenheden langzamerhand uitgespeeld, toch
was hij in de voorbereidingen en niet minder in de besprekingen met de
kardinaal-legaat Pacini nog de grote figuur geweest, gelijk trouwens Sonnius in het
algemeen als Granvelle's spreekbuis kon gelden. Hij genoot het volle vertrouwen
van Philips en dat hij niet langer in die mate zelfstandig de kerkelijke zaken regelen
kon, als hij dat onder Karel V had kunnen doen, is hoogstwaarschijnlijk alleen een
gevolg van Philips' groter persoonlijk aandeel in de dagelijkse bestuurszaken.
Logisch past Granvelle's benoeming op de aartsbisschoppelijke stoel van Mechelen
echter niet in het complex van 's konings motieven. Eén van de voornaamste daarvan
was immers de plicht om rekening te houden met de taaltoestand in de Nederlanden.
Het mocht, aldus het aan Sonnius meegegeven plan, niet langer voorkomen, dat de
taal der onderdanen niet die van de bisschop was; er behoorde streng op de taalgrens
gelet te worden bij de vaststelling van de grenzen der bisdommen. In overeenstemming
met de feitelijke toestand werden de Waalse gewesten gescheiden van de Dietse, al
werd de taalgrens niet geheel nauwkeurig in acht genomen21.. Het was op de basis
van de taalverhoudingen, dat er twee uitgestrekte Nederlandse kerkprovincies werden
ontworpen naast één kleinere Waalse. Het lag in de rede, dat een van de twee te
benoemen Nederlandse aartsbisschoppen tot primaat werd aangesteld. De Waal
Granvelle kon zonder inbreuk op het vooropgezette beginsel der nieuwe regeling
niet benoemd worden op een Dietse aartsbisschoppelijke zetel en toch was dit nodig,
zo hem de primaatswaardigheid moest worden toebedeeld. Misschien berustte
Granvelle's aanvankelijke tegenzin om de Atrechtse zetel te ruilen voor de Mechelse
wel op juist aanvoelen van dit bezwaar. De bewering, dat Philips II om Granvelle te
gerieven de mogelijkheid overwogen heeft, niet Mechelen, maar Atrecht tot zetel
van de aartsbisschop-primaat te maken, zou echter nadere adstructie behoeven; in
elk geval moet de koning spoedig de ongerijmdheid van zulk een wijziging hebben
ingezien. Een ander gunsteling van de koning en misschien meer nog van
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Granvelle, aan wie vrijwel van de aanvang af een zetel was toegedacht, was Franciscus
Sonnius. De andere candidaten zijn zo goed als allen door Granvelle of Sonnius
ontdekt en door Granvelle voorgedragen, hoe hardnekkig deze ook ontkend heeft in
zake de benoemingen geraadpleegd te zijn22.. In Augustus 1559 overhandigde Viglius
te Gent de reeds tot vertrekken gerede koning de door Granvelle opgemaakte lijst
van aanbevolenen voor de bisschopszetels. Toch ging met de definitieve benoeming
nog veel tijd heen. De omvangrijke circumscriptie van de bisdommen duurde langer
dan blijkbaar voorzien was. Dit had tot gevolg, dat paus Pius IV pas in Maart en
Augustus 1561 de circumscriptiebullen of bulla limitum kon uitvaardigen. Deze bulla
limitum zijn toonbeelden van slordigheid. Of Sonnius, die immers de enige bewerker
van de circumscriptie heet, daaraan de meeste schuld heeft of de pauselijke kanselarij,
is moeilijk uit te maken, maar in ieder geval zijn de teksten caricaturen. Niet alleen,
dat de Nederlandse namen wemelen van fouten - dit was in stukken uit het buitenland
gewoon -, maar het komt niet zelden voor, dat parochies vergeten zijn of tweemaal
opgenoemd, zelfs bij verschillende bisdommen; bovendien is de opsomming volkomen
systeemloos; vooral dit laatste moet toch wel Sonnius' schuld zijn. De teksten zijn
zo slecht, dat het noch aan Van Heussen, de schrijver van de Historia Episcopatuum
foederati Belgii, in 1719 verschenen, noch aan Hensen en Beekman in hun toelichting
op de kaart van de nieuwe bisdommen van 1559, die in 1922 het licht zag, - om van
tussenliggende pogingen te zwijgen - gelukt is alle opgaven thuis te brengen.
De kerkprovincie Utrecht omvatte dat gedeelte van het tegenwoordige koninkrijk
der Nederlanden, dat thans kerkelijk tot het aartsbisdom Utrecht en het bisdom
Haarlem behoort, benevens enige kleine stukken, die thans tot het Duitse rijk behoren
en die hierachter bij het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Deventer omschreven
worden. De rest van het huidige Nederland maakte deel uit van de kerkprovincie
Mechelen met uitzondering van gedeelten van Limburg, die tot het aartsbisdom
Keulen behoorden, en enige Gelderse parochies, die onder Munster ressorteerden.
Het aartsbisdom Utrecht werd omschreven bij de bulle Ex in-
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juncto van II Maart 156123.. Het omvatte de huidige provincie Utrecht, de huidige
provincies Zuid- en Noord-Holland (met uitzondering van het tot bisdom Haarlem
verheven deel), de westelijke Veluwe-zoom, gevormd door de parochies Nijkerk,
Barneveld, Ede, Bennekom en Wageningen, de zuidelijke Veluwezoom, gevormd
door de parochies Renkum, Heelsum, Oosterbeek, Arnhem, Velp en Reden, de
Betuwe en de Overbetuwe, alsmede van het voormalige aartsdiakonaat Emmerik dat
deel, hetwelk politiek niet tot de Nederlanden behoorde, n.l.: de parochies Emmerik,
Malburgen, Zevenaar, Weel (politieke enclave in Gelderland, kerkelijke enclave in
het bisdom Deventer), Duiven, Groesen, Kellen, Brienen, Griethuizen en Elten.
Het aartsbisdom bestond uit omstreeks 265 parochies en besloeg het welvarendste
en dichtst bevolkte deel der Nederlanden met tal van voorname steden als Utrecht,
Leiden, Delft, Dordrecht, Gouda, Gorkum, Arnhem en nog een groot getal kleinere
steden als Brielle, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Woerden, Kuilenburg,
Wageningen. Daaraan is duidelijk te zien, dat de opzet was het aartsbisdom ook in
sociale zin het belangrijkste diocees der kerkprovincie te doen zijn. Men had dit
motief belangrijk genoeg gevonden om een eeuwenoude kerkelijke indeling, die
daarenboven in de politieke structuur een logisch complement vond, te negeren, n.l.
de samenvoeging van bijna heel het onder de graaf van Holland staande land van
Holland en Zeeland onder de aartsdiaken van de dom. Het had voor de hand gelegen,
dat dit aartsdiakonaat van de dom in de vorm van een diocees zou voortbestaan en
als er geen historische traditie was geweest, die eiste, dat de zetel van Sint Willibrord
tot de stoel van de metropolitaan werd gemaakt, zou misschien hetzij Leiden, hetzij
Haarlem de aartsbisschoppelijke residentie geworden zijn. Thans zou het bijeenblijven
van Holland en Zeeland in een suffragaan-bisdom ten gevolge gehad hebben, dat het
aartsbisdom niet het sociaal-economisch belangrijkste deel der Nederlanden bevatte.
Dit achtte men blijkbaar een onoverkomelijk bezwaar. Vandaar deze omschrijving,
die zowel de gewestelijke indeling als de oude kerkelijke regeling wel zeer opvallend
doorbrak. Een historische merkwaardigheid is het daarbij, dat de in 1559 aldus
veronachtzaamde indeling niettemin in zulk een mate het element van geijkte traditie
en dat
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van practische bruikbaarheid met het oog op de staatkundige toestand combineerde,
dat ze onder de Republiek in de loop der achttiende eeuw als vanzelf terugkeerde in
de gedaante van het aartspriesterschap Holland, Zeeland en West-Friesland, dat in
1853 zo goed als ongewijzigd overging in de staat van het nieuwopgerichte bisdom
Haarlem. Van dit laatste geldt dan ook, dat het in sociaal-economische zin alle andere
bisdommen, ook het aartsbisdom, in belangrijke mate te boven gaat.
Aan de aartsbisschop, wie een jaarlijks inkomen van 5000 dukaten was toegedacht,
werden behalve de op 2600 dukaten begrote inkomsten van het oude bisdom
toegekend de eerste aan elk der vijf Utrechtse kapittelkerken openkomende prebende
benevens een jaarlijkse cijns van 1500 dukaten, voor een derde deel op te brengen
door de Benedictijner-abdij van Sint Paulus te Utrecht, voor een zesde deel door de
commanderij der Johannieters te Oudewater, eveneens voor een zesde deel door de
commanderij van dezelfde orde te Werden (Rijnprovincie) en voor het resterende
derde deel door de commanderij van de Duitse orde te Utrecht. In tegenstelling met
wat ten opzichte van de meeste andere bisdommen bepaald was, werd dus bij het
aartsbisdom geen klooster geïncorporeerd. De vijf kapittels bleven bestaan; alleen
zouden de eerste negen openvallende kanonikaten (behoudens hetgeen ten aanzien
van de vijf voor de aartsbisschop bestemde prebenden bepaald was) geschonken
worden aan gegradueerden in theologie of recht, die de aartsbisschop in het bestuur,
speciaal het visiteren van kerken en het examineren van wijdelingen, zouden terzijde
staan. De aan Sint Maarten gewijde domkerk zou kathedraal blijven.
De 10de Maart 1561 bekrachtigde Pius IV de benoeming van Frederik baron
Schenck van Toutenburg tot aartsbisschop. Zich houdende aan de door Karel V bij
de overneming van de temporaliteit over het Sticht ingevoerde en door de paus 20
Augustus 1529 bekrachtigde formaliteit liet Philips II de door hem aangewezene
kiezen door de vijf kapittels, ofschoon de oprichtingsbul de benoeming regelde zonder
daarbij de kapittels ook maar te noemen. Het moet dan ook alleen zo verklaard
worden, dat de koning zijn redenen had zich gebonden te achten door een door zijn
vader aangegane overeenkomst en zich dus moraliter verplicht vond de kapittels
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dit schijnprivilege te laten. Het kan ook niet in strijd met de voorgeschreven procedure
zijn, dat de koning de uitoefening van het hem toegekende recht in meerdere of
mindere mate afhankelijk maakte van adviezen of voordrachten. De heilige stoel
bleef daar echter geheel buiten. Het is dan ook ongerijmd uit de gedragslijn, door
Philips II ten aanzien van Schenck van Toutenburg gevolgd, een door de heilige stoel
te eerbiedigen kiesrecht van de kapittels af te leiden.
Het bisdom Haarlem, eveneens bij bulle Ex injuncto van 11 Maart 1561 omschreven,
omvatte een deel van het graafschap Holland. Trekt men een lijn van Katwijk-aan-Zee
naar Ter Aar, zó, dat Leiden er buiten valt, en verder een van Ter Aar over Kudelstaart
naar Amsterdam, dan wordt hiermee ongeveer de zuidelijke grens van het bisdom
aangegeven. Behalve Holland ten noorden van deze lijn behoorden ook de eilanden
Marken, Wieringen, Tessel en Vlieland tot het nieuwe diocees. De Sint Bavo te
Haarlem werd als kathedraal aangewezen, de abdij van Egmond als tafelgoed bij het
bisdom ingelijfd. De bisschop zou abt worden en mocht 3000 dukaten per jaar, d.i.
een tiende van het geschatte jaarlijks inkomen van de abdij, tot zijn onderhoud
aanwenden. Het kathedraal-kapittel zou worden samengesteld uit de reguliere
kanunniken van Hieilo (Congregatie van Windesheim) en de kanunniken van de
collegiale kerk van Sint Marie te Geervliet. Het klooster te Heilo zou worden
opgeheven; zijn bezittingen zouden aan het kapittel komen. De 10de Maart 1561
werd de door de koning benoemde Nicolaas van Nieuwland in het openbaar consistorie
te Rome als bisschop van Haarlem gepreconiseerd; de pauselijke benoemingsacte
staat op 26 Mei 1561.
Ook het bisdom Middelburg werd bij bulle Ex injuncto van 11 Maart 1561
omschreven. Het omvatte de Zeeuwse eilanden en was het kleinste van alle
Noordnederlandse bisdommen, maar niet het onbelangrijkste in sociaal-economische
zin. Niet alleen was de landbouwende bevolldng in het algemeen welvarend, maar
in de zestiende eeuw waren de meeste Zeeuwse steden belangrijke centra van
scheepvaart en handel; Middelburg, Vlissingen, Vere, Arnemuiden, Domburg, Goes,
Zierikzee en Brouwershaven waren bloeiende steden, die eerst na 1648 in verval
zouden raken. Het is
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niet geheel zeker, of het eiland Flakkee (toen nog niet met Goeree verbonden) bij
Utrecht of bij Middelburg te rekenen valt. De bulla limitum is - in tegenstelling met
die van de andere bisdommen - eerst in onze tijd aan het licht gekomen; Van Heussen
verklaarde in het begin van de achttiende eeuw, dat hij er ondanks moeite en kosten
niet in geslaagd was de akte te vinden; ook pogingen te Rome hadden gefaald. Het
is daardoor aan de oudere auteurs ontgaan, dat in de opsomming der Middelburgse
parochies ook voorkomen: Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Herkingen, Dirksland,
Sommelsdijk, Middelharnis, Stad aan 't Haringvliet, Melissant, Roxenisse en
‘Oudorp’, waarmee echter niet het Goereese Ouddorp bedoeld zal zijn: lezen wij er
voor in de plaats Ooltgensplaat, dan zijn daarmee alle op Flakkee bestaande parochies
genoemd. In strijd daarmee zijn in de opsomming der parochies van het aartsbisdom
Utrecht ook genoemd: Roxenisse, Melissant, Middelharnis, Dirksland en Stad aan
't Haringvliet. Hensen en Beekman verklaren eenvoudig, dat alle tien de op Flakkee
gelegen parochies onder Utrecht behoren, maar dit doet de Utrechtse opsomming
toch niet blijken; deze rept tenminste niet van Sommelsdijk, Herkingen, Oude-Tonge,
Nieuwe-Tonge en Ooltgensplaat. Van Sommelsdijk, dat vanouds tot Zeeland gerekend
werd en burgerlijk eerst onder de Bataafse Republiek daarvan werd losgemaakt om
bij Holland te worden gevoegd24., staat genoegzaam vast, dat het tot het bisdom
Middelburg kwam te behoren. Van Heussen neemt het ook op onder de parochies
van het dekenaat Schouwen. De geschiedenis van de bodem, die uitwijst, dat hier
een gestadige vergroeiing van afzonderlijke opwassen of indijkingen geschied is,
maakt het verder zeer wel begrijpelijk, dat ook nog andere parochies tot Zeeland te
rekenen vielen. Het staat dan ook voor mij allerminst vast, dat de opmerking van
Beekman-Hensen juist is. Ik meen Sommelsdijk bij Middelburg te moeten rekenen
en omtrent de andere Flakkeese parochies een vraagteken te moeten zetten.
De Sint-Pieterskerk te Middelburg werd tot kathedraal verheven. Het aan deze
kerk verbonden kapittel werd het bisschoppelijk kapittel; aan de te benoemen
gegradueerde kanunniken zouden boven de bestaande prebenden de inkomsten van
het verwoeste en verlaten Kruisbroedersklooster te Goes worden verleend. De
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Lieve-Vrouwen-abdij der Praemonstratensers te Middelburg werd geïncorporeerd;
de bisschop zou tot abt benoemd worden op dezelfde voet als dit voor Egmond ten
opzichte van Haarlem geregeld was. De door de koning benoemde bisschop, Nicolaas
de Castro, werd eveneens in het consistorie van 10 Maart 1561 gepreconiseerd; de
pauselijke institutie staat op 28 Mei 1561 gedateerd.
Het bisdom Deventer werd door Pius IV omschreven bij bulle Regimini universalis
van 7 Augustus 1561. Het omvatte: 1. Overijsel met uitzondering van de bij Groningen
gevoegde parochies Staphorst, Rouveen, IJhorst en Avereest; 2. de eilanden Urk en
Schokland; 3. het graafschap Lingen, een Overijselse enclave bij de Eems25.; 4. de
Veluwe met uitzondering van de bij Utrecht ondergebrachte parochies aan de Zuiden de Westrand; 5. de parochies Westervoort en Lathum aan de Gelderse IJsel; 6.
het politiek tot de Nederlanden te rekenen deel van de proostdij Emmerik, n.l. de
parochies in het graafschap Berg met de heerlijkheden Didam en Gendringen-Etten:
Didam, Beek, Zeddam, s-Heerenberg, Netterden, Gendringen en Etten; 7. de
graafschap Zutfen. Het is dubieus, of ook de parochies van het tot het graafschap
Bentheim behorende Noord-Twente, dat tot 1559 met Twente een eenheid had
gevormd binnen het dekenaat Oldenzaal en dat in de gedachtengang van de
Habsburgers waarschijnlijk voorbestemd was om bij de Nederlanden gevoegd te
worden (wat gezien het eigenaardig verloop van de grens ter plaatse zeer plausibel
is) n.l. Laarwold, Emblicheim, Ulsen, Nienhuis en Veldhuizen, tot Deventer te rekenen
zijn. De omschrijvingsbul noemt ze niet; in overeenstemming hiermee is het feit, dat
de nader te noemen tweede bisschop van Deventer, Aegidius de Monte, heel zijn
bisdom visiteerde, maar Noord-Twente niet bezocht zonder er van te reppen. De
Historia Episcopatus Daventriensis van Lindeborn26. verklaart dit hieruit, dat dit
Noord-Twente reeds door de graaf van Bentheim geprotestantiseerd was, en schrijft
de afwezigheid der betrokken parochienamen in de bulle toe aan de omstandigheid,
dat dit land buiten 's konings gebied viel. Dit laatste zegt weinig: ook bij andere
bisdommen worden wel parochies genoemd, die buiten dit gebied lagen. Het eerste
weegt zwaarder, maar het blijft vreemd, dat er geen uitleg van Aegidius
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de Monte over bekend is. Een ander twijfelgeval betreft de heerlijkheid Borkulo met
de parochies Borkulo, Geesteren, Neede en Eibergen. Deze worden in de Deventerse
omschrijvingsbulle wel genoemd met uitzondering van Borkulo zelf. Toch zegt
Lindeborn, dat ze van de aanvang af niet tot Deventer gerekend werden, maar onder
de bisschop van Munster bleven, die ook de leenheer van de heerlijkheid was. Het
is in ieder geval merkwaardig, dat heel de oostelijke Graafschap door deze bulle aan
Munster onttrokken werd en de bisschoppen van Munster sedert het tenietgaan van
de kerkelijke bierarchie in de Nederlanden de apostolische vicaris van de Hollandse
Zending de zielzorg over heel dit gebied betwistten, zonder dat daarbij van de vier
in Borkulo gelegen parochies sprake is; het schijnt, dat voor beide partijen de
onderhorigheid aan Munster vaststond. Sedert de Munsterse invasie van 1672-1674
hebben ook de parochies Dinxperlo, Aalten, Bredevoort, Lichtenvoorde, Groenlo en
Winterswijk weer onder Munster geressorteerd, waarvan zij eerst bij de bulle De
salute animarum van 16 Juli 1821, die het bisdom Munster nieuw omschreef, werden
gescheiden om bij de Hollandse Zending te worden gevoegd.
De collegiale kerk van Sint Lebuinus te Deventer werd als kathedraal aangewezen
en het Augustijner kanunnikenconvent op de Agnietenberg nabij Zwolle werd bij
het bisdom ingelijfd. Verder werden de bisschop de inkomsten van de proostdijen
van Oldenzaal en Deventer toegekend, alsmede die van een kanonikaat in elk der
collegiale kerken van Sint Lebuinus te Deventer, Sint Walburg te Zutfen en Sint
Plechelmus te Oldenzaal. Het kapittel van de Sint Lebuinus werd verheven tot
kathedraal kapittel; de eerst-openkomende negen kanonikaten moesten aan
gegradueerden verleend worden.
Bij bulle van 8 Augustus werd vervolgens de gardiaan van het
Minderbroedersklooster te Brussel, Johannes Mahusius, tot bisschop van Deventer
benoemd. Voorlopig, d.i. zolang hij nog geen geregelde inkomsten uit zijn diocees
zou trekken, werd de benoemde een jaargeld van 500 dukaten toegekend.
Het bisdom Groningen werd omschreven bij bulle Regimini universalis van 7
Augustus 1561. Het omvatte de provincie Groningen
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met het landschap Drente, waartoe ook de kerspelen Avereest, IJhorst, Rouveen en
Staphorst, thans in Overijsel gelegen, gerekend werden, de eilanden Schiermonnikoog
en Rottum benevens, naar wij moeten aannemen, ook de toen nog bewoonde eilanden
Korenzand, Heffezand en Bosch27.. Dat in de oprichtingsakte ook Borkum genoemd
werd, dat niet tot het gebied van koning Philips behoorde, is blijkbaar een vergissing
geweest. De parochiekerk van Sint Maarten te Groningen werd kathedraal; de bisschop
zou zijn intrek nemen in het Franciscanerklooster te Groningen. De Cisterciënser-abdij
te Aduard werd bij het bisdom ingelijfd. De Praemonstratenserabdij Bloemhof te
Wittewierum werd gesupprimeerd ten behoeve van het kapittel; de drie of vier
kloosterlingen, die ze nog bewoonden, zouden kanunniken worden, de abt aartsdiaken.
Bij breve van 8 Augustus 1561 werd vervolgens de oud-provinciaal van de
Nederlandse Minderbroeders, Johan Knijff, tot bisschop van Groningen benoemd.
Het bisdom Leeuwarden werd eveneens bij bulle Regimini universalis van 7 Augustus
1561 omschreven en omvatte Friesland met de eilanden Terschelling en Ameland.
De parochiekerk van Sint Vitus werd als kathedraal aangewezen; het
Sint-Nicolaasconvent der reguliere kanunniken te Bergum en de reeds verlaten
Praemonstratenser-abdij Pinjum bij Bolsward werden bij het bisdom ingelijfd, de
Praemonstratenser-abdij Mariengaard te Hallum bij het kapittel. De negen oudste
monniken van Mariengaard zouden kanunniken worden, de abt kapitteldeken. Zes
rijke vicarieën werden in andere kanunniksdijen omgezet. Aan de bij bulle van 8
Augustus 1561 benoemde bisschop Remi Drieux (Driutius) werd voorlopig, d.i.
zolang hij nog geen geregelde inkomsten uit zijn bisdom trok, door de paus een
jaargeld van 100 dukaten toegekend.
Niet tot de Utrechtse kerkprovincie, maar tot die van Mechelen behoorde het
resterende deel van het tegenwoordige koninkrijk, n.l.: Zeeuws-Vlaanderen en al het
land bezuiden de Waal. Dit gebied werd onder vijf bisdommen verdeeld, waarvan
er twee gevestigd werden binnen de grenzen van het huidige koninkrijk, n.l.
's-Hertogenbosch en Roermond.
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's-Hertogenbosch werd bij bulle De statu ecclesiarum van II Maart 1561 omschreven.
De daarbij vastgestelde omvang is ongeveer als volgt aan te geven: het tegenwoordige
bisdom Den Bosch met toevoeging van een complex thans Belgische parochies, n.l.
Arendonck, Poppel en de parochies van het dekenaat Geel (Balen, Bell, Casterle,
Desschel, Geel, Lommel, Moll, Milleghem, Oevel, Tongerlo, Oosterlo, Westerlo,
Rethy, Zammel, Postel) en onder aftrek van het ook staatkundig tot Luik behorende
Luiksgestel en van de dekenaten Cuyck, Nijmegen en Druten, die alle drie bij
Roermond hoorden.
Kathedraal werd de collegiale kerk van Sint Jan te Den Bosch; het uit dertig
kanunniken bestaande kapittel werd tot bisschoppelijk kapittel verheven. De
eerst-openvallende prebende was voor de bisschop bestemd; de volgende negen
moesten aan gegradueerden geschonken worden, die voortaan de bijzondere raad
van de bisschop zouden vormen. De Praemonstratenser-abdij van Tongerlo werd
aangewezen als tafelgoed van de bisschop. Daar de abt juist overleden was, kon de
inlijving onverwijld geschieden; zij werd geregeld bij afzonderlijke bulle van 10
Maart 1561. Op dezelfde dag staat de benoemingsakte van Franciscus Sonnius tot
bisschop van Den Bosch gedateerd.
Bij bulle Regimini universalis van 7 Augustus 1561 werd ook het bisdom Roermond
omschreven, een der kleinste en vermoedelijk in sociaal-economisch opzicht het
geringste van alle in Noord-Nederland gecreëerde bisdommen. Het had ook in
staatkundige zin een lastige positie, daar het zich ten gevolge van de versnippering
van wat wij tegenwoordig Limburg noemen, maar dat onder de Republiek nooit met
die naam genoemd werd en voor het belangrijkste deel als Staats-Opper-Gelre bekend
stond, over verscheiden politieke territoria uitstrekte. Dit zou er in de loop van de
zeventiende en de achttiende eeuw nog erger op worden, doordat zowel de
tachtigjarige oorlog als latere staatkundige overeenkomsten nog allerlei wijzigingen
in de politieke verhoudingen langs de Maas zouden brengen. In strijd met de
bepalingen van de bulle zijn dan ook verscheiden opgesomde parochies òf steeds tot
Luik of Keulen blijven behoren òf daartoe na verloop van tijd, hetzij met pauselijk
goedvinden, hetzij stilzwijgend, teruggekeerd.
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Aan de hand van de omschrijvingsbul kan dientengevolge moeilijk een bruikbaar
overzicht gegeven worden van dit merkwaardig versnipperde bisdom, waarvan de
kaart een wanhoop is voor wie er mee moet werken. De vroegste bekende opsomming
van parochies is die van de vicaris-generaal Gherinx, in 1592 opgesteld, maar deze
is niet volledig: o.a. ontbreken er alle op dat moment onder Staats gezag staande
parochies op, zodat heel het gebied van Nijmegen en Maas-en-Waal ongenoemd
blijft. Door combinatie van andere lijsten en rapporten kan echter de volgende
indeling28. gegeven worden, die met haar ruim 140 parochies een volledig exposé
geeft van wat na het oplossen van alle dubia ten slotte tot het bisdom Roermond
kwam te behoren en er tot aan zijn opheffing in 1801 toe behoord heeft. Als
uitgangspunt nemen wij daarbij de door Lindanus op de eerste synode van het bisdom
24 Mei 1569 afgekondigde indeling in negen dekenaten met inachtneming van de
daarin in de volgende decennia aangebrachte kleine veranderingen; sindsdien is de
indeling ongewijzigd gebleven tot 1801. De thans tot Duitsland behorende kerspelen
staan wijd gedrukt.
1. Dekenaat Cuyck, ook wel naar de hoofdplaats dekenaat Grave genoemd, met
de parochies: Beers, Beugen, Boxmeer, Cuyck, Escharen, Grave, Groot-Linden,
Haps, Maashees, Mill, Neerloon, Oelbroek (= Sint Anthonis), Overloon, Oplo,
Sambeek, Vierlingsbeek, Wanroy.
2. Dekenaat Erkelenz met de parochies: E r k e l e n z , K ü c k h o v e n ,
Niederkrüchten, Oberkrüchten.
3. Dekenaat Geldern met de parochies: Afferden, A l d e k e r k , Arcen, Bergen,
K a p e l l e n , G e l d e r n , K e v e l a e r , Middelaar, T ö n i s b e r g ,
Nieukerk, Pont, Rheurdt, Schaephuysen, Straelen,
Tw i s t e d e n , Ve e r t , Wa l b e c k , We l l , We t t e n , S e v e l e n .
4. Dekenaat Kessel met de parochies: Baarlo, Blerik, Blitterswijk, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Geijsteren, Grubbenvorst, Helden, Horst, Kessel, Lottem,
Maasbree, Meerlo, Oorlo, Sevenum, Swolgen, Venray, Wanssum.
5. Dekenaat Krickenbeek met de parochies: G r e f r a t h , H e r o n g e n ,
H e i n s b e r g , L e u t h , L o b b e r i c h , Venlo, Velden, V i e r s e n ,
Wa c h t e n d o n k , Wa n k u m .
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6. Dekenaat Montfoort, ook wel Roermond genoemd, met de parochies: Asselt,
Belfeld, Beesel, Echt, Elmpt, Linne, Maasbracht, Montfort, Nieuwstad,
Roermond, Odiliënberg, Roosteren, Stevensweert, Swalmen, Vlodorp.
7. Dekenaat Nijmegen-Druten met de parochies: Afferden-Deest, Beek, Beuningen,
Winssen, Ewijk-Doddendaal, Groesbeek, Hees, Hernen, Bergharen,
Batenburg-Leur, Horssen, Leeuwen-Druten, Millingen, Neerbosch, Hatert,
Niftrik, Nijmegen, Overasselt, Nederasselt, Puiflijk, Ubbergen, Wamel, Wychen.
8. Dekenaat Valkenburg met de parochies: Amstenrade, Bingelrade, Brunssum,
Geleen, Hoensbroek, Jabeek, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Oud-Valkenburg,
Schaesberg, Schinnen, Schin-op-Geul, Schinveld, Spaubeek, Wijnandsrade,
Amby, Beek, Borgharen, Bunde, Geul, Heerlen, Houthem, Hulsberg, Itteren,
Klimmen, Limmel, Meerssen, Schimmert, Valkenburg, Voerendaal.
9. Dekenaat Weert met de parochies: Leveroy, Meyel, Nederweert, Weert, Wessum.
Uit dit overzicht blijkt reeds, dat ten eerste tot het bisdom Roermond een niet gering
aantal parochies behoorde, dat geen deel uitmaakt van het huidige gelijknamige
bisdom, en vervolgens dat daarentegen lang niet alle thans onder de bisschop van
Roermond ressorterende parochies tot het bisdom van 1559 behoord hebben. Zo
bleef Maastricht b.v. onder Luik ressorteren; hetzelfde geldt voor Tegelen, Maasniel,
Eysden e.a.; Gennep, Mook e.a. bleven onder Keulen. Door de grillige verdeling van
de parochies over de genoemde diocesen was het bisdom Roermond met zijn vele
enclaves en exclaves ook het moeilijkst te administreren van alle nieuwe bisdommen.
De bisschop zat in zijn residentie vrijwel opgesloten: hij kon zijn stad niet in of uit
zonder het bisdom Luik te betreden. Doordat Tegelen Luiks bleef - ondanks de
omschrijvingsbul -, was er geen rechtstreekse verbinding met de stad Venlo noch
met de dekenaten Kessel en Geldern. Het politiek tot Kleef en kerkelijk tot Keulen
behorende stadje Gennep belette de bisschop zich rechtstreeks van Roermond naar
Nijmegen te begeven. Ten noorden van Roermond lag het graafschap Horne hem in
de weg, als hij zich naar zijn dekenaat Weert wenste te begeven. Zolang het bisdom
Roermond bestaan heeft, is deze toestand gebleven. Eerst de opheffing van het bisdom
door het con-
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cordaat van 1801 heeft de situatie grondig veranderd. Alleen de dekenaten
Nijmegen-Druten en Cuyck lagen in de Bataafse Republiek en vielen dus buiten het
concordaat. De dekenaten Montfoort, Valkenburg en Weert, die tot het Franse
departement van de Nedermaas behoorden, kwamen onder Luik. De dekenaten
Erkelenz, Geldern, Krickenbeek en Kessel, die in het Franse departement van de
Roer lagen, ressorteerden voortaan onder het bisdom Aken29..
Het kapittel van Odiliënberg, dat reeds in 1361 naar Roermond was overgebracht
en daar zijn eigen collegiale kerk bezat, toegewijd aan de Heilige Geest, werd door
Pius IV tot bisschoppelijk kapittel verheven. De H.-Geestkerk werd kathedraal. De
negen eerst te benoemen kanunniken zouden gegradueerd moeten zijn in theologie
of recht en als eerste raadsleden van de bisschop fungeren. Voor dezen zouden nieuwe
prebenden vastgezet worden, waartoe werden vrijgemaakt de inkomsten van de
proostdij van Sint Ursula te Kessel en die van de proostdij van Sint Nicolaas te
Altforst bij Nijmegen (beide proostdijen behoorden aan de Praemonstratenser-abdij
Marienweerd bij Beesd aan de Linge) alsmede die van het Cisterciënserprioraat van
Sint Walricus nabij Overasselt. Al deze inkomsten waren van een dubieus karakter,
gezien de stemming der betrokken instellingen jegens de nieuwe bisdommen, en
waren zelfs bij geslaagde incorporatie nog nauwelijks toereikend te noemen. Ook
nadat de eerste bisschop, Lindanus, van paus Pius V gedaan gekregen had, dat zes
van de 38 rijk-gedoteerde kanunniksdijen van de Maastrichtse Sint Servaas geleidelijk
aan het kathedrale kapittel van Roermond zouden worden toegekend (bulle van 1
September 1571) bleef het bisschoppelijk kapittel nog maar karig gedoteerd30..
Ook de dotatie van de bisschop had blijkbaar bijzonder veel hoofdbrekens gekost.
Ten behoeve van zijn onderhoud werd in de eerste plaats de Benedictijnerproostdij
van Meerssen ingelijfd met de bedoeling ze te doen uitsterven31.; vervolgens werden
hem de fondsen toegekend van het Roermondse Sint-Hieronymus-klooster der
Windesheimse congregatie, dat zou worden opgeheven, terwijl de gebouwen bestemd
werden voor bisschoppelijk paleis. Bij bulle van 8 Augustus 1561 werd Willem van
der Lindt, meestal Lindanus genoemd, tot bisschop van Roermond benoemd.
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Het niet bij het nieuwe bisdom Den Bosch ondergebrachte deel van het tegenwoordige
Noord-Brabant maakte deel uit van het bisdom Antwerpen. Dit bisdom werd eveneens
bij bulle Ex injuncto van 11 Maart 1561 omschreven, nadat op 10 Maart de pauselijke
institutie van de door de koning benoemde bisschop, Philip Nigri, deken van de Sint
Goedele te Brussel, was afgekomen. Deze eerste bisschop stierf reeds 4 Januari 1563.
Inmiddels waren tegen de instelling van dit bisdom zoveel bezwaren gerezen, dat de
regering zelfs Rome heeft laten polsen over het denkbeeld, het aan Antwerpen
toegewezen gebied te verdelen onder de andere diocesen van de Mechelse
kerkprovincie; ook Granvelle, de primaat-metropolitaan van Mechelen, en Sonnius
hebben voor dit plan gevoeld. Zo bleef de positie van het betrokken gebied jarenlang
onzeker32.. Eerst Alva besliste, dat het zou blijven bestaan, maar het duurde nog tot
13 Maart 1569, eer een nieuwe bisschop van Antwerpen benoemd werd in de persoon
van Franciscus Sonnius, die 1 Mei 1570 bezit nam van zijn nieuwe zetel. De
eerstbenoemde bisschop was nooit geïnstalleerd; het bisdom was aanvankelijk
bestuurd door de Brusselse plebaan-deken Laurens Mets als vicaris-generaal van de
Kamerijkse aartsbisschop, onder wie Antwerpen vóór 1561 geressorteerd had, en
later door dezelfde functionaris als gevolmachtigde van de vicaris-generaal van
Mechelen33.. Deze regeling kan echter, voorzover de Kamerijkse aartsbisschop er in
betrokken was, kwalijk gegolden hebben voor dat deel van het diocees Antwerpen,
waarom het ons in dit verband juist te doen is, want dit had nooit onder Kamerijk
geressorteerd; het had behoord tot het dekenaat Hilvarenbeek van het bisdom Luik.
Wij moeten dan ook aannemen, dat de bisschop van Luik nog enige tijd na 1561 de
jurisdictie over dit westelijk deelvan Noord-Brabant heeft uitgeoefend of door een
vicaris heeft doen uitoefenen, totdat deze jurisdictie door de aartsbisschop van
Mechelen ter hand genomen is bij ontstentenis van een suffragaan. Het betrokken
deel van Noord-Brabant is op enige kleine afwijkingen na gelijk te stellen met het
gebied van de baronie van Breda en dat van het markiezaat van Bergen-op-Zoom.
Het overblijvende deel van het tegenwoordige koninkrijk, Zeeuws-Vlaanderen,
behoorde deels tot het nieuwe bisdom Gent, deels tot het nieuwe bisdom Brugge.
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Bij Gent werd het oostelijk stuk ingedeeld. Dit had tot dusver behoord tot het bisdom
Utrecht en daarvan het dekenaat ‘Quatuor officia Flandriae’ gevormd, behalve een
viertal parochies, n.l. Saaftinge (verdronken), Sint Laurens, Weele en Sint-Janssteen,
die tot Doornik hadden behoord. Het bisdom Gent werd omschreven bij de bulle
Regimini universalis van 7 Augustus 1561; de beroemde Benedictijnerabdij van Sint
Pieter werd bij het bisdom geïncorporeerd. De verwezenlijking van het gedecreteerde
is voor dit bisdom eerst laat geschied, daar een aanvankelijk gedesigneerde bisschop
hardnekkig weigerde het ambt te aanvaarden34. en eerst 6 Juli 1565 de pauselijke
institutie verleend werd aan de vervolgens benoemde bisschop, Cornelius Jansenius
de oudere, geboren te Hulst in 151035.. Daar deze pas 8 September 1568, beschermd
door Alva, zijn zetel innam, moeten wij aannemen, dat het oostelijk deel van
Zeeuws-Vlaanderen nog jarenlang onder jurisdictie van de Utrechtse domproost
heeft gestaan en daarna wellicht nog enige tijd onder die van de Mechelse
aartsbisschop, d.i. van diens vicaris-generaal Morillon.
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, dat tot dusver onder het bisdom Doornik had
geressorteerd, werd gevoegd bij het nieuwe bisdom Brugge, omschreven bij de bulle
Ex injuncto van II Maart 1561. Eerst 21 December kwam de pauselijke bevestiging
af van de benoeming van de oud-deken van Leuven, tevens oud-inquisiteur, Petrus
Curtius (de Corte), tot bisschop van Brugge. Deze toen reeds zeventigjarige bisschop
nam, als een der eersten onder de nieuwe bisschoppen, reeds 1 Februari 1562 bezit
van zijn zetel36..

4. Benoemingen
De benoemingen vormen een zwak punt der organisatie, het meest aanvechtbare,
wanneer men wil uitgaan van Philips' diep-religieuze bedoelingen met deze
hervorming. Daar is in de eerste plaats de man, die van de aanvang af de aangewezene
was voor het primaatschap. Ongetwijfeld stond het bij Philips van meet af aan vast,
dat Granvelle het hoofd van de gereorganiseerde Nederlandse kerk zou worden, wat
in 's konings gedachtengang dan ongeveer betekent, dat hij de almachtige chef van
het departement
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van katholieke eredienst zou zijn, die door de combinatie van zijn politiek ambt en
het door de kardinaalswaardigheid nog geaccentueerde opperste kerkgezag in den
lande de volkomen eenheid van kerk en staat zou belichamen, de algehele inlijving
van de kerk in het staatsgezag van de omnipotente allerkatholiekste majesteit. Ook
in dit opzicht trad Philips in het voetspoor van zijn vader; Granvelle was voor hem
een erfstuk van Karel V. Als het deze reeds gelukt was, de reorganisatie van de
kerkelijke structuur der Nederlanden tot stand te brengen, zou Granvelle stellig op
dezelfde plaats gekomen zijn. Deze bekwaamste van alle politici, die Philips II ooit
gediend hebben, van wie met weinig overdrijving getuigd is, dat hij meer waard was
dan al 's konings andere raadslieden te zamen37. moge dan niet zozeer een gunsteling
van de zoon geweest zijn als eens van de vader, toch zal Philips er geen ogenblik
aan gedacht hebben zich voor deze gewichtige schakelpositie niet van Granvelle te
bedienen. Niemand bezat daartoe een geschiktheid, die met de zijne te vergelijken
was. Van deze cynische Machiavellist is ondanks zijn theologische vorming met dat
al geen blijk van geschiktheid voor het geestelijk ambt te ontdekken. Als bisschop
representeert deze scherpzinnige, ondoorgrondelijke meester in het veinzen het type
van de politicus-kerkvoogd zonder effectieve aanraking met wat men zielzorg noemt,
zonder enige serieuze bemoeiing met de practijk van het geestelijk ambt, juist het
type dus, waarmee het concilie van Trente wilde breken. Noch als bisschop van
Atrecht noch als aartsbisschop van Mechelen heeft hij behoefte gevoeld, zich
wezenlijk met de zaken van het bisdom te bemoeien. Het trekken van de inkomsten
was hem blijkbaar genoeg; het bestuur over Mechelen liet hij geheel aan zijn
vicaris-generaal Maximiliaan Morillon over. Eerst in 1583 deed hij afstand van het
bisdom, dat hij sedert zijn vertrek naar Spanje in het voorjaar van 1564 niet meer
betreden had, ofschoon in dit kritieke tijdsgewricht het absenteïsme van de
kerkvoogden een van de ernstigste euvels moest heten. Het hem vervolgens verleende
aartsbisdom Besançon heeft hij nooit bezocht. Ook al bedenken wij, dat deze
veel-benijde en niet minder gehate raadsman van de koning natuurlijk tot mikpunt
van allerlei laster gediend heeft, dan zijn er toch redenen om zekere waarde te hechten
aan de ongunstige opinies, die tijdgenoten uitten aangaande
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zijn levenswandel. De landvoogdes schrijft de koning over het onstichtelijk leven
van de kardinaal in de termen, waarmee men op feiten zinspeelt, die de correspondent
zelf evenzeer bekend zijn. Ten opzichte van Margareta van Parma's uitlatingen past,
vooral als zij het terrein van de on-dits betreedt, altijd reserve: zij was grillig en
onzelfstandig van oordeel, maar ook Granvelle's verdedigers hebben hem niet van
onpriesterlijk leven kunnen vrijpleiten. Al zijn de berichten weinig positief, er is
minstens één natuurlijke zoon van hem bekend38.. Zo dringt zich de pijnlijke vraag
op: hoe heeft Philips II, die van Granvelle's levenswijze toch op de hoogte geweest
moet zijn, dan niet geaarzeld deze cynicus te belasten met de hoofdrol in dat
katholieke reformatieproces, van welks urgentie hij de paus zo roerend wist te
spreken?
De koninklijke legaat Franciscus Sonnius, die reeds bij het ontwerpen der
circumscriptiebullen de zekerheid had, op de Bossche stoel te worden geplaatst en
zich volgens Viglius daarom ‘de gelukkigste man ter wereld’ achtte, was een bekwaam
theoloog, oud-inquisiteur en als zodanig reeds enigermate geschoold in de
ambtenarenpositie, als prelaat vermoedelijk meer het type van de scherpzinnige en
voortreffelijke bureaucraat dan van de vaderlijke zielzorger, handig en tactvol,
correct-onderworpen aan de almachtige Granvelle, maar zonder zelfs aan deze het
eigen inzicht geheel op te offeren. Vooral als bisschop was hij zijn metropolitaan
minder volgzaam-onderdanig dan deze gewenst en waarschijnlijk ook verwacht had.
Meer van het serviele ambtenaren-type lijken Philip Nigri en Petrus Curtius, beiden
uit de kring van hoge regeringssatellieten geboortige clerici; vooral de reeds zeer
bejaarde Curtius maakte in zijn angstvallige en onzelfstandige houding jegens de
landvoogdes op deze zelf straks een onbeholpen indruk39..
Het scheen aanvankelijk niet nodig voor de aartsbisschoppelijke zetel van het
Noorden naar een nieuwe functionaris om te zien, daar George van Egmond nog
leefde en dus tot aartsbisschop zou kunnen worden bevorderd. Op de door Viglius
aan de koning ter hand gestelde lijst komt dan ook geen candidaat voor Utrecht voor.
Voor de Haarlemse zetel wordt daar voorgesteld: Frederik Schenck van Toutenburg,
proost van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht.
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Door de dood van George van Egmond op 26 September 1559 kwam de
aartsbisschoppelijke zetel open. Op voordracht van Granvelle benoemde de koning
7 December 1559 tot aartsbisschop Adriaan Renesse van Wulven, deken van het
Utrechtse domkapittel. Deze overleed echter reeds tien dagen na zijn benoeming.
Thans droeg Granvelle in een brief van 15 Maart 1560 Frederik Schenck van
Toutenburg voor Utrecht voor en de Utrechtse wijbisschop Nicolaas van Nieuwland
voor Haarlem. Voor Leeuwarden werd Remigius Driutius (Drieux) benoemd, voor
Groningen de minderbroeder Johan Knijff, voor Deventer de minderbroeder Joannes
Mahusius, voor Middelburg Nicolaas de Castro, kanunnik van Sint Marie te Utrecht40.
en onder-inquisiteur, als zodanig een intimus van Sonnius, die zijn candidatuur wel
bevorderd zal hebben, voor Roermond Willem Lindanus, deken van het Haagse
kapittel. In dit verband kan volstaan worden met enkele voorlopige opmerkingen
over genoemde prelaten.
Van Mahusius41. weten wij te weinig positiefs om hem scherp te karakteriseren, wat
tot op zekere hoogte zonder betekenis is, daar hij zijn bisdom nooit gezien heeft. Wat
van zijn verdere loopbaan bekend is, wettigt op geen enkele grond een minder gunstig
oordeel. Driutius was misschien meer politicus dan bisschop, maar een man van
groot plichtsbesef, gelijk wij nader zullen zien. Zonderen wij bovendien Knijff uit,
die een onberispelijk, maar weinig krachtig man zou blijken, dan zien wij, dat alle
andere in Noord-Nederland benoemde eerste bisschoppen uit de beruchte Utrechtse
kapittelwereld voortkwamen. Tragische vertegenwoordigers daarvan zijn Adriaan
Renesse van Wulven en Frederik Schenck van Toutenburg. De eerste, voor wiens
bediening aan het hoofd van de kerkprovincie de Noordelijke Nederlanden bewaard
gebleven zijn, was op tienjarige leeftijd kanunnik geworden, met pauselijke dispensatie
getrouwd met Anna van Abcoude en was vader van enige wettige en verscheiden
natuurlijke kinderen, wat niet belette, dat Karel V in 1549 zijn benoeming tot deken
van het domkapittel doordreef. Van zijn vrouw leefde hij met pauselijke dispensatie
gescheiden: zij overleefde hem jaren. Zijn spoedig overlijden heeft de confirmatie
van de benoeming door Rome verijdeld42..
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De vervanging van deze viveur door Frederik baron Schenck van Toutenburg was
echter nauwelijks een vooruitgang te noemen. Deze was de zoon van Karels
stadhouder in Friesland, George Schenck van Toutenburg, en had als gunsteling der
Habsburgers al vroeg verscheiden hoge functies in de magistratuur bekleed en allerlei
beneficiën, waaronder het aartsdiakonaat van Sint Pieter te Utrecht, gecumuleerd.
Of hij theologische studiën heeft gedaan, is onbekend; hij schijnt slechts juridisch
geschoold te zijn, al toonde hij als aartsbisschop wel theologisch-historische
belangstelling. In het oog van Granvelle was Schenck de gewenste prelaat: ambtenaar
bij erfelijke belasting, geknipt voor de functie van gemijterd kerkelijk hoofdambtenaar.
Al is hij in sommige opzichten beter dan zijn reputatie bij de meeste auteurs, wat
zijn zedelijk leven aangaat, valt nauwelijks iets goeds van hem te zeggen. Bij zijn
overlijden in 1580 werd geen testament gevonden, wat voor zijn nagedachtenis
fnuikend bleek. Verscheiden ‘schamele vrouwspersonen’ meldden zich bij de
curatoren der nalatenschap aan als ‘door Zijne Genade van haar eer beroofd’; drie
vrouwen zijn bekend als moeders van zijn bastaarden. Als wij lezen, hoe deze
Utrechtse aartsdiaken 2 December 1555 door schepenen van Utrecht veroordeeld
werd tot schadeloosstelling aan zekere Jannichje Gerrits, door hem verkracht en
vervolgens ten huwelijk bezorgd aan een Jan Rutgers onder beloften, die hij thans
echter niet nakwam, vragen wij ons af, hoe zulke schepenen slechts zes jaar later de
cynische focarist, die zij veroordeeld hadden, met eerbied hebben kunnen begroeten
als aartsbisschop en initiateur der katholieke reformatie. Tevens staan wij weer voor
het raadsel, hoe de koning zulk een corrupt man kon benoemen tot aartsbisschop en
wel met de uitdrukkelijke opdracht kerk en clerus te zuiveren43..
Minder schandelijk dan de benoemingen van Adriaan van Renesse en Frederik
Schenck, maar toch nog bedenkelijk genoeg, is die van Nicolaas van Nieuwland tot
bisschop van Haarlem. Omtrent diens zedelijk leven in engere zin is niets ongunstigs
bekend; uit een los gerucht, dat van latere tijd is, blijkt niets meer, dan dat hij weinig
voorzichtig in zijn omgang met anderen was44. Deze prelaat was echter een min of
meer berucht alcoholist, die al vóór zijn benoeming tot bisschop in zijn woonstad
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Utrecht met de vinger nagewezen werd om zijn drankzucht. De anderen zijn Lindanus
en Sonnius. Lindanus is zonder twijfel van alle in het huidige Noord-Nederland
benoemden de beste geweest en men kan er zich slechts over verbazen, dat deze man
niet op de Utrechtse stoel geplaatst is. Het is echter maar al te blijkbaar, dat nog altijd
sterke standsvooroordelen in het spel waren, die mannen als Lindanus, Sonnius en
Van Nieuwland, al waren zij ook patriciërszoons, ten hoogste duldden op een
suffragaanzetel, maar in een metropoliet blauw bloed voorlopig nog een vereiste
achtten. Dat Philips in deze lijn dacht, blijkt niet alleen uit de benoemingen van
Adriaan Renesse en Frederik Schenck, maar ook uit die van Schencks opvolgers,
ook al verraden alle de opzet om de machtige kapittels in het gevlij te komen.
Lindanus was niet alleen een man van grote gestrengheid van zeden, maar zag scherper
dan wie ook in de Nederlanden de misbruiken, die de kerk ondermijnden. Hij werd
echter niet zonder reden als te weinig tactvol en in zijn oordeel vaakliefdeloos
beschouwd. De bisschop van Yperen, Maarten Rijthoven, en Lindanus worden samen
het tweetal grootste kerkvoogden van de nieuwe organisatie genoemd. Ongetwijfeld
gaat Rijthoven Lindanus nog in menig opzicht te boven, o.a. in zijn onafhankelijke
houding tegenover de regering. Terwijl Lindanus zich van 's konings wege vrij
gedwee laat instrueren, toont Rijthoven groter zelfstandigheid en zelfs
onverschrokkenheid, als hij in zijn kwaliteit van oudste bisschop bij afwezigheid van
Granvelle het eerste provinciaal concilie van de Mechelse kerkprovincie organiseert
en presideert en dan Alva's afgevaardigde Jan van Glymes niet alleen het recht tot
meespreken, maar zelfs de tegenwoordigheid in de vergaderingen ontzegt45.. Sonnius
is, veel meer dan Lindanus, een ambtenaar-bisschop; hij ging Lindanus in tact en
matiging te boven, maar, hoe zelfstandig hij soms tegen Granvelle optrad, hij miste
toch blijkbaar de moed zich te verzetten tegen benoemingen, die hij moet hebben
afgekeurd. Immers kan men geen ogenblik wanen, dat de Utrechtse kanunnik Sonnius
niet geweten heeft, hoe het ongeveer met de dekens Adriaan van Renesse en Frederik
Schenck en met de wijbisschop Van Nieuwland geschapen was. Het moet toch wel
Sonnius geweest zijn, die in de processus informationis enigermate betrokken was
en het is dan geen geringe blaam voor hem, dat ten
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minnv van Schenck en Van Nieuwland - evenals trouwens van Grasteelle - te Rome
gegevens zijn binnengekomen, die bevredigd hebben. Lindanus, als kanunnik een
schone uitzondering op de regel van algemeen verval, onvermoeid en onverschrokken
aanklager van de ergernissen in het leven van de clerus, heeft niet geaarzeld Rome
opmerkzaam te maken op de gepleegde misleiding; in 1567 schreef hij met ronde
woorden, dat ‘personen, die niet rein leven, wellustigen en gierigaards voor
bisschopszetels aanbevolen worden door wereldlijke autoriteiten’. Het werd z.i. hoog
tijd, dat aan deze ‘bedriegerij’ een eind kwam; het middel, dat hij echter daartoe in
overweging geeft, n.l. alleen het getuigenis van de twee oudste bisschoppen der
kerkprovincie en de drie oudste kanunniken der vacante kerk te aanvaarden, lijkt,
gezien het boven-aangevoerde, nog geenszins afdoende46..
Kunnen wij reeds rechtstreekse invloed van Sonnius vermoeden in de benoeming
van zoveel Utrechtse kanunniken, er zijn nog twee merkwaardigheden, die dit
vermoeden versterken. Ten eerste waren onder de benoemden vrij veel inquisiteurs;
behalve Sonnius waren het Lindanus, De Castro, Van Nieuwland en in het Zuiden
bovendien nog enkele, o.a. Rijthoven. Vermoedelijk had Sonnius een begrijpelijk
zwak voor zijn collega's, die ook in het oog der regering stellig zeer geschikte figuren
waren, wijl zij stipte rechtzinnigheid en grondige theologische kennis aan
regeringsgetrouwheid paarden. Vervolgens waren bijna alle Noordnederlandse nieuwe
bisschoppen oud-alumni van Leuven. Dit is niet zonderling, daar er geen andere
universiteit in de Nederlanden was, maar toch studeerde te allen tijde nog een vrij
groot getal Nederlanders, ook theologen, elders: te Parijs, aan Italiaanse hogescholen,
te Keulen en aan andere Duitse universiteiten. Dit gold vooral voor de
Noordnederlandse gewesten: Gelderland, Overijsel, Friesland, en Groningen47.. Knijff,
Mahusius, De Castro, Driutius, Lindanus, Sonnius zelf en waarschijnlijk ook Van
Nieuwland hadden te Leuven gestudeerd; alleen Schenck van Toutenburg niet, wat
ook weer bevestigt, dat voor de Utrechtse zetel niet dezelfde normen golden als voor
de andere en het blauwe bloed daarin nog steeds een voorname plaats innam. Schenck
was verder, evenals de beide Minderbroeders, benoemd in strijd met de bepaling,
dat alleen gepromoveerden in aanmerking
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kwamen; ten behoeve van hen was dispensatie aangevraagd en verkregen. Ook de
in het huidige België benoemde bisschoppen waren meest oud-Leuvenaars, merendeels
zelfs oud-hoogleraren aan de universiteit. Dit is veelzeggend voor wie weet, welk
een bijna fanatieke genegenheid Sonnius voor de alma mater koesterde. In zijn
gedachtengang was Leuven zelfs als het grote theologische centrum van de
Nederlanden voorbestemd om hoofdzetel van de kerkelijke hierarchie te worden:
had hij zijn zin gekregen, dan was niet Mechelen, maar Leuven de zetel van de
primaat geworden.
Het valt dus niet te ontkennen, dat de door koning Philips gedane benoemingen een
bedenkelijke gedachtengang verraden. Onverdachte rechtzinnigheid, liefst
geaccentueerd door een loopbaan als inquisiteur, serviele trouw aan de koning en
zijn regeringssysteem, liefst door een familietraditie als hereditair te beschouwen,
waren de criteria, die gesteld werden, en de rest, hinderlijke tekorten en ernstige
gebreken incluis, nam men op de koop toe. Zij tonen ook dat eigenaardige tekort aan
begrip van de tijdgeest en de volksaard, zo kenmerkend voor deze koning en wel de
voornaamste oorzaak van het voortdurend misverstand tussen hem en een zeer groot
deel van een geheel loyale regentenstand. Hoe was het immers bij juist aanvoelen
van wat in deze machtige kring leefde mogelijk geweest, dat een op zich zelf weinig
welkome hervorming nog in ongunstiger licht kwam, doordat bij voorkeur inquisiteurs
op de bisschoppelijke stoelen werden geplaatst? Zeer zeker is het een scheve
zienswijze dezen te beschouwen als door het volk gehate bloedhonden; het was niet
zozeer het volk als juist het machtige stedelijke patriciaat, waaruit de magistraten en
een groot deel van de gewestelijke regenten voortkwamen, dat scherp gekant was
tegen de inquisitie, voornamelijk uit gevoelig, heid voor de gekwetste of bedreigde
autonomie. Er zijn gewestendie hardnekkig geweigerd hebben keizerlijke inquisiteurs
toe te laten en deze houding tot aan de komst van Alva hebben weten vol te houden.
Het is een schromelijke overdrijving te zeggen, dat de nieuwe bisschoppen a priori
bij het Nederlandse volk gehaat waren, omdat zij merendeels inquisiteurs waren
geweest, maar het is stellig juist, dat hun toch tegenover de plaatselijke en gewestelijke
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autoriteiten al weinig gemakkelijke positie door dit in het oog van deze regenten
hatelijke verleden nog danig verzwakt werd en ook, dat dit verleden voor zekere
demagogen een middel werd om het volk tegen de nieuwe functionarissen in te
nemen. En daarmee zijn wij dan tevens tot het tere punt gekomen: de reputatie, die
de nieuwe bisschoppen bij de tijdgenoten en dientengevolge bij vele geschiedschrijvers
hebben genoten.
Over deze eerste creaties van Philips II is dikwijls generaliserenderwijs ongunstig
geschreven, alsof vrijwel allen uitzuigers of onwaardigen waren. Ofschoon op
sommigen vrijwat aan te merken valt, staat toch van de acht, die in het huidige
Noord-Nederland benoemd werden, op twee uitzonderingen na genoegzaam vast,
dat hun levenswandel geen blaam verdient. Bekend is het algemeen-afkeurend oordeel,
dat Margareta van Parma kort na Granvelle's vertrek over de Nederlandse bisschoppen
velde. Het is een vonnis bij de roes: allen zijn onbekwaam en verzuimen hun plicht
behalve alleen Rijthoven van Yperen48.. Deze zwartgallige uitspraak heeft als zo
menige passage in Margareta's brieven, geheel toon en kleur van een humeurige
uitval, bij deze wispelturige, licht geprikkelde vrouw zeer verldaarbaar. Sedert het
vertrek van Granvelle was zij alle stuur kwijt en slaagden de grote opposanten der
koninklijke politiek in de Raad van State, vooral Oranje, er spoedig in haar althans
tijdelijk met vooringenomenheid te bezielen jegens de creaturen van de kardinaal,
onder wiens rechtstreekse invloed zij aanvankelijk zeer vleiende getuigenissen over
diezelfde bisschoppen naar de koning had gezonden49.. Dat een zo karaktervast man
als Hoppers, loyaal in zijn trouw aan kerk en koning, een weinig minder ongunstig
oordeel uitsprak, zegt iets meer, maar toch is bij hem zekere neiging tot rigoristische
critiek onmiskenbaar.
In sommige studies wordt vervolgens nogal relief gegeven aan een algemene
beschouwing over de toestand der kerk in de Nederlanden, die een anonymus in 1566
naar Rome zond50.. In deze beschouwing komt een vernietigende karakteristiek van
de bisschoppen voor. Enkele mededelingen van deze ongenoemde en waarschijnlijk
ook ongeroepen beoordeelaar zijn zeker juist, zo b.v. de pregnante tekening van de
Haarlemse bisschop Van Nieuwland, ‘qui Epicurum potius agit quam episcopum’.
Wie is deze
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anonymus, die in drastische terminologie, overigens om esprit en beeldend vermogen
te waarderen, alle bisschoppen der Utrechtse kerkprovincie niet slechts ongeschikt
noemt, maar één voor één afmaakt met merendeels zware beschuldigingen? Die van
Haarlem wordt nog mild beoordeeld, vergeleken bij de andere suffraganen. Die van
Middelburg wordt van verwaarlozing van zijn geestelijke plichten, die van Groningen
van losbandigheid beticht en dit geschiedt met een kennelijke voorliefde voor de
pikante zegging, welke de humanist verraadt, misschien nader verwant aan het
type-Geldorpius dan de hier en daar bijna zalvende toon zou doen vermoeden. Het
zou niet te verwonderen zijn, zo de anonymus nogeens bleek te behoren tot de kring
van Utrechtse of elders gedomicilieerde kanunniken of tot een der met de incorporatie
bedreigde abdijen. In elk geval is hij van deze kringen de spreekbuis. Getransponeerd
in de toonschaal der vrome bezorgdheid, verraden zijn klachten dezelfde mentaliteit,
die tot uiting komt in de contemporaine pamfletten, welke een felle oorlog voerden
tegen de nieuwe hierarchie en in de hitte daarvan geen middel ontzagen, zeker geen
laster. Tussen de veelszins gedegenereerde kanunnikenwereld, ernstig bedreigd in
voorrechten en inkomsten, en de auteurs van deze pamfletten zijn innige betrekkingen,
soms zelfs personele unies te onderstellen en misschien is de anonymus, die in 1566
zijn van zorg en verontwaardiging overkokend gemoed voor Rome kwam uitstorten,
zowel in de ene groep als in de andere thuis geweest.
Het geeft te denken, dat lichamen als de kapittels en de met incorporatie bedreigde
abdijen zo fel zijn in hun critiek op de nieuwe functionarissen en dat hun
beschuldigingen zo stereotiep de wereldse levenswandel en de geldzucht laken.
Beide, maar vooral de eerste, doen uit de mond van deze tegenstanders weinig
overtuigend aan. Hetis, om een kras voorbeeld te noemen, wel zeer verdacht, dat de
om zijn zedeloosheid en zijn grenzenloos slecht beheer berucht geworden abt Arnoldus
Lanth van de Cisterciënserabdij te Aduard, van wie getuigd is, dat hij de abdij tot
eeuwige schande zal strekken51., de Groningse Minderbroeder-bisschop Johan Knijff
van zedeloosheid en spilzucht beticht. Ook waren een soort van standsvooroordelen
in het spel, als juist de Minderbroeders onder de nieuwe bisschoppen met nadruk
van werelds
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leven en van hoogmoedige, de bedelmonnik niet passende ingenomenheid op hun
nieuwe waardigheid werden beschuldigd52.. In de ogen van de in feodale stijl denkende
monniken stonden de Minderbroeders op een lagere trap; zij zagen op dezen met
zekere minachting neer en het was hun onduldbaar, dat zij in zulk een Minderbroeder
hun overheid zouden moeten erkennen. Dit geldt trouwens ook voor de kanunniken,
die althans voor een deel tot de lagere adel plachten te behoren en op burgermanszoons
als De Castro en Van Nieuwland neerzagen. In deze van haat geladen sfeer tierde de
vuigste verdachtmaking. Het viel machtige heren als de abten en sommige kanunniken,
die allen graag zekere maecenasrol speelden jegens het ras der clerici vagantes van
de humanisteneeuw en vertegenwoordigers daarvan vaak maanden gastvrijheid
verleenden, niet moeilijk voor geld en goede woorden de vaardige pen te huren van
cynische geletterde klaplopers en door dit middel de nieuwe organisatie met alle
toewijding te bestrijden. Zo al geen direct vertegenwoordiger, dan toch een
geestverwant van deze klasse is de bekende Henricus Geldorpius, van wie wij weten,
dat hij zijn scherpe en lenige pen veil had voor de bestrijding in allerlei toonaarden
van de bisschoppen, de bêtes noires der kanunniken en kloosterprelaten53.. Het behoeft
wel geen nader betoog, dat kloosterlingen van het slag van de abt Arnoldus Lanth
en kanunniken, die de naam van clericale doodeters verdienden door hun werkeloos
parasiteren op der kerken goed, allesbehalve onwraakbare getuigen zijn, als zij als
zedemeesters optreden.
Nog vaker dan de beschuldiging van zedeloosheid treedt die van schraapzucht op.
Alle door Philips II, ook later onder Alva, benoemde bisschoppen heetten schrapers:
kanunniken en monniken wedijverden in deze aanklacht, ook al was er blijkbaar
geen andere grond voor, dan dat zij de hun bij pauselijke bullen toegekende, voor
hun werk onmisbare inkomsten opeisten. Het is een ellendige omstandigheid, dat
het geld in de latere middeleeuwen zulk een rol in de kerkelijke aangelegenheden
heeft gespeeld. Er is vrijwel geen der oude dignitarissen van hoog tot laag, of het
onverkwikkelijke motief van eigen voor- of nadeel beslist over zijn stappen. Het was
dit platte egoïsme, dat de kerk verziekte. Wie dit bedenkt, begrijpt de klachten van
een zo geheel anders geaarde
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Sasbout Vosmeer, als hij de geldzucht van de huurlingen der oude bedeling laakt.
Het pijnlijke school dan ook voor de bisschoppen juist in deze omstandigheid, dat
zij moesten beginnen met te vechten om het allereerste, het geld voor hun eigen
levensonderhoud, voor hun kapittel, hun seminarie en al het andere, hun door het
Trentse concilie als dure plicht opgelegd. Zij moesten daartoe een ware oorlog voeren
tegen de kerkelijke potentaten, die de fondsen vasthielden en zich ter verdediging
van hun goed recht plachten te beroepen op gewestelijke en plaatselijke wereldlijke
overheden en door het middel van de anonieme laster-journalistiek op de publieke
opinie. Het is een bespotting van de waarheid, als dan nu nog op gezag van deze op
de geldzak gezeten, aan hun beneficiën verkleefde klagers wordt aangenomen, dat
juist de nieuwe prelaten toonbeelden waren van deze door Sasbout gelaakte geldzucht
der oude bedeling. Ten aanzien van een enkele als Schenck van Toutenburg mag de
beschuldiging niet verworpen worden, maar voor de anderen kan men er weinig
waarde aan hechten. Het is duidelijk, dat de giftigste pamflettisten op de bisschoppen
zijn losgelaten door lieden, die hun bestaan bedreigd zagen door de reorganisatie.
Niet steeds zijn de stereotiepe klachten van alle bisschoppen over hun armoede
verheffend, maar of zij niet gerechtvaardigd waren? Ook het werk der katholieke
reformatie kon niet geschieden zonder geld; de feiten wijzen uit, dat aan geen der
benoemden ooit ten volle het bedrag is uitbetaald, waarop gerekend was in de
oprichtingsbullen. Kanunniken en andere vijanden van de nieuwe hierarchie, wie er
alles aan gelegen was, deze de hals te breken en de bisschoppen het hun toekomende
te onthouden, hebben laster noch leugens versmaad om dit doel te bereiken.
Ten slotte bedenke men, wanneer het er om gaat deze onfortuinlijke kerkvoogden
te karakteriseren, die de verschrikkelijke tijd van ondergang der kerkelijke hierarchie
moesten beleven en zich de steun zagen ontvallen van een staatkundige organisatie,
waarin zij hun natuurlijke plaats gevonden hadden, dat zij nooit op zulk een grondige
verandering van hun positie hadden kunnen rekenen. Het beeld van de gloeiend
aaneengesmede zielen is wel te poëtisch, maar vastgeschakeld en verbonden in lief
en leed waren kerk en staat onder de Habsburgers ongetwijfeld en zo innig was hun
betrekking, dat de één de ander meesleepte in de ondergang. De
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koning was sinds 1559 de omnipotente kerkheer; de religie was een departement van
de staatsbemoeiing, zoals thans de waterstaat of de justitie. Men kan zeggen, dat de
kerk zo volstrekt in de staat was opgegaan, dat vrijwel niemand en zeker niet deze
ambtenarenbisschoppen, zich een voorstelling kon vormen van een kerkelijke
organisatie, die zonder deze hechte steun van de staat bestond of - erger nog - door
de staat naar het leven werd gestaan. Zo betekende dan ook de ondergang van de
Spaanse heerschappij in Noord-Nederland de volkomen ontreddering van de kerk.
Het is zeker hoogst onbillijk van de door Philips II gecreëerde bisschoppen de
lenigheid te eisen, die hen in staat zou gesteld hebben zich geheel los te maken van
elke band met het Spaanse gezag en de hun toevertrouwde organisatie gaaf in de
nieuwe orde over te hevelen. De enige, die blijk gaf van een opportunistisch begrip
van de tijd en zich bevrijdde van de op het kritieke moment levensgevaarlijke band
met het Spaanse régiem, de tweede bisschop van Haarlem, Govert van Mierlo, heeft,
gelijk wij nog nader zullen zien, van zijn stap niet veel genoegen beleefd. In het
algemeen kan men zeggen, dat er voorlopig niemand in heel de christenheid was,
die begrip had van een in missiegestalte wederopluikende, clandestien-gecontinueerde
katholieke gemeenschap. Ook het eeuwige Rome heeft zijn tijd nodig gehad om te
wennen aan een positie van door de staat verdrukte in plaats van gesteunde
gemeenschap en het heeft wel een halve eeuw geduurd, eer het een systeem vond,
waarnaar voortaan in zulke gebieden de kerk zou worden geregeld en bestuurd. Zelfs
de grote organisators van onze wederopluiking, Sasbout Vosmeer en Rovenius,
bleven nog lang gevangen in de waan, dat hun missiekerk nauwelijks bestaan kon,
indien haar de bescherming der Habsburgers ontviel. Dat de door Philips II benoemde
bisschoppen het hoofd verloren, toen de opstand in hun zetelstad triomfeerde, radeloos
vluchtten of gelaten de dood afwachtten, is maar al te begrijpelijk en hen om die
reden zwak, laf of ongeschikt te noemen, is onbillijk54..
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5. Reactie
Nog altijd wordt de door de oprichting der nieuwe bisdommen gewekte reactie in
studies over de zestiende eeuw een storm van verontwaardiging, verzet of haat
genoemd55.. Deze voorstelling moet geforceerd heten en vooral als de reorganisatie
der kerkelijke hierarchie genoemd wordt onder de belangrijke motieven, die tot de
opstand leidden, is er enige overdrijving in het spel. De nieuwe bisdommen worden
als passepartout op alle deuren aangewend; zij zijn als Vondels ‘gemeente-ezel’: hun
mag alles op de rug geladen worden56.. Niet zelden vindt men het motief der nieuwe
bisdommen in ongerijmd verband aangehaald. Zo heet het, dat een - overigens
allesbehalve bewezen - toename van de emigratie van Nederlanders om godsdienstige
redenen in 1559 een gevolg zou zijn van het ‘dreigende onweer der nieuwe
bisdommen’, ofschoon de ongerijmdheid in het oog springt57.. Immers verschenen
eerst in het late najaar de stichtingsbullen, waardoor de verheimelijkte zaak ruchtbaar
werd voor de burgerij. Deze zou dan daarin onmiddellijk aanleiding gevonden hebben
tot uitwijken, al kan men de winter daartoe niet het geschiktste seizoen vinden en al
werden de bisdommen pas in 1561 opgericht. Zo er al van agitatie te spreken valt,
dan onderscheide men wel de litteraire van de populaire. Een stroom van pamfletten
tegen de nieuwe organisatie bewijst nog niet, dat brede lagen der bevolking er tegen
in verzet kwamen, vooral niet, daar deze pamfletten deels in het Latijn vervat waren.
Van eigenlijke volksbeweging is vrijwel nergens iets te constateren, ten minste niet
in 1561 en de onmiddellijk volgende jaren. Eerst toen Alva overal de institutie
doordreef, vereenzelvigde het volk de nieuwe hierarchie met het complex maatregelen,
dat de ijzeren hertog zo gehaat maakte. De in 1561 gewekte bewegingen zijn
goeddeels langs het volk heengegaan. Het waren de reeds genoemde kapittels en
kloosters, die het rad draaiden en de regenten opstookten, daarbij handig partij
trekkend van de hun bekende overgevoeligheid voor elke inbreuk op de autonomie.
Natuurlijk ontketende de oprichting van de nieuwe bisdommen verzet. In de eerste
plaats bij de buitenlandse bisschoppen, die er bij betrokken waren. Ofschoon alle
mogelijke geheimhouding
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betracht was, kon het niet uitblijven, of er lekte een en ander van uit, vóór de regeling
haar beslag kreeg. De bisschoppen van Luik en Kamerijk schijnen zelfs van Rome
uit min of meer officieel er van in kennis gesteld te zijn, wat hun boven het hoofd
hing. Vervolgens was het plan te Utrecht ruchtbaar geworden, doordat Sonnius zijn
langdurige absentie bij de deken van zijn kapittel verontschuldigde met een
niet-onduidelijke confidentie. Spoedig maakten verschillende bedreigden zich dan
ook op tot het verdedigen van hun belangen.
Reeds in 1558 stelde het kapittel van Kamerijk een zaakgelastigde aan bij het
Romeinse hof, waarmee het echter voorlopig niet veel bereikte, daar de opvliegende
paus Paulus IV er over in toorn ontstak. De eigenlijke protesten kwamen pas binnen,
toen de oprichtingsbul verschenen was. Achtereenvolgens kwamen de aartsbisschop
van Rheims, de prins-bisschop van Luik en de keurvorstaartsbisschop van Keulen
met uitvoerige memories, waarin het noodlottige karakter van de verandering geschetst
werd. Bij Johann Gebhard von Mansfeld, aartsbisschop van Keulen (15581562)
sloten zich de bisschoppen van Munster, Osnabrück en Minden aan58.. De aartsbisschop
en zijn suffraganen zonden zelfs, toen Paulus IV, die Johann Gebhard niet als
aartsbisschop wilde bevestigen, overleden was en Pius IV de confirmatie eindelijk
verleend had, een gezantschap naar Rome. Dit kwam echter te laat, daar de
circumscriptiebullen reeds zo goed als gereed waren. Tegelijk deed de keurvorst,
wat de onderneming in een vroeger stadium noodlottig had kunnen worden: hij riep
de tussenkomst van keizer Ferdinand I in, die dientengevolge de paus verzocht de
belangen van de Duitsche bisschoppen te ontzien. Dit was de stap, die Paulus IV en
Philips II voorzien en gevreesd hadden. Pius IV liet de keizer en de bisschoppen
echter weten, dat de nieuwe regeling niet ingetrokken kon worden. Dat Johann
Gebhard zijn pogingen vervolgens staakte, schijnt aan rechtstreekse invloed van
Philips II, die zijn benoeming indertijd bevorderd had, te moeten worden
toegeschreven. Hiermee schijnen de protesten van de buitenlandse bisschoppen
doodgelopen te zijn.
Veel hardnekkiger was de oppositie in de Nederlanden zelf. Wel is zij ook daar
op den duur overwonnen, maar deze overwinning
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was voorlopig niet meer dan een Pyrrhus-zege. Immers het was Alva, die de
organisatie doordreef. De vereenzelviging met diens gruwelen heeft de nieuwe
bisdommen veel kwaad gedaan. Dat verscheiden bisschoppen hun zetel dankten aan
de zo gehate tiran, werd een onoverkomelijk beletsel voor het winnen van het
vertrouwen der bevolking. Er is wel geen noodlottiger feit in de kerkelijke
geschiedenis van de betrokken tijd te noemen dan de omstandigheid, dat de
vernieuwing van de kerkelijke hierarchie samen met de afkondiging van de decreten
van het Trentse concilie moest delen in de haat, waarmee de hertog van Alva zich
belaadde.
In 1561 begonnen de protesten tegen de nieuwe regeling natuurlijk bij de kapittels,
vooral bij die, welke zich verkort zagen in hun rechten en die op goede grond mochten
vrezen voor verdergaande inbreuk daarop. Kan men reeds a priori niet veel voelen
voor de hardnekkigheid, waarmee de kanunniken opkwamen voor rechten en
voorrechten, waarvan velen tot dusver een onstichtelijk gebruik gemaakt hadden,
ook blijken sommige van hun protesten geen wezenlijke grond te hebben. Als b.v.
de Utrechtse kapittels protesteren tegen het feit, dat de zogenaamde vrije keus der
bisschoppen door het generaal-kapittel59., gevolgd door institutie door de aartsbisschop
der kerkprovincie, vervangen wordt door benoeming van 's konings wege en pauselijke
institutie, spreken zij ten onrechte van een wezenlijke verandering. Die zogenaamde
vrije kapittelkeus was, zoals wij zagen, sedert 1528 niet meer dan een schijnvertoning.
Deze werd bovendien door Philips behouden: ook Frederik Schenck van Toutenburg
is ‘gekozen’. Dat de verandering van de aartsbisschoppelijke institutie in een
pauselijke - volkomen logisch, nu Utrecht zelf aartsbisdom werd -, enig kapittelrecht
zou aantasten, is verder uitgesloten.
De adel, speciaal de hoge, die het episcopaat tot dusver als zijn eigen prerogatief
beschouwde - en voor vele zetels bleef dit gelden tot aan de dagen van Napoleon zag in de eis, dat voortaan alleen gegradueerden in theologie of rechten in aanmerking
konden komen, een speciaal tegen de zijnen gerichte bepaling, een poging om de
leden der oude families te weren. Daarin zagen zij niet mis: leden van hoog-adellijke
geslachten zouden zich ook tegenover de regering kerkvorsten-allures geven en
égards vergen, die lager-geborenen zich niet zouden aanmatigen. Overigens geldt
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deze ontstemming maar in geringe mate voor de Noordelijke Nederlanden, waar de
enige bestaande zetel reeds weinig perspectieven aan de adel bood.
Sterker en algemener was het misnoegen van de adel, de hogere en de lagere, maar
vooral de laatste, over een andere uitsluiting: ook de nieuwe kanunniken, ten minste
de eerste negen te benoemen leden van elk kathedraal kapittel, het negental, dat straks
het eigenlijke bestuurs- en adviescollege zou vormen, moesten gepromoveerd zijn.
Geen terrein was zozeer het eigen territorium van de adel geworden als dat van de
vijf Utrechtse kapittels met hun 145 prebenden. Vooral de dekenaten en de
aartsdiakonaten waren zo goed als steeds in handen van leden der bekende adellijke
geslachten als Schenck van Toutenburg, Bruhezen, Renesse, Van Rennenberg. De
aartsdiakens hadden in de loop van de voorafgegane eeuwen vrijwel alle jurisdictie
van de bisschop geabsorbeerd; door hen hadden de kapittels een ware woekergroei
doorgemaakt ten koste van de bisschoppelijke macht. De hele regeling, d.i. de
verdeling van het gebied van het oude bisdom Utrecht in een aantal kleinere diocesen,
bestond in zekere zin al, zij het dan in zeer weinig overzichtelijke en methodische
vorm: de proostenaartsdiakens hadden elk een deel van het bisdom voor hun eigen
volledige verantwoording. Zij trokken er de inkomsten uit en hadden er de jurisdictie.
Nu werd echter een nieuwe indeling doorgevoerd, die geen rekening hield met het
bestaan van de proostenjurisdictie en dus ruïneus was voor de functionarissen, die
gereduceerd werden tot schimmen van wat zij tot dusver betekenden. Wat zou er van
hun rijke inkomsten overblijven? Aldus zagen de kapittels zich niet alleen de aan de
bevoegdheid van hun proosten ontleende meerdere glorie ontnomen, maar ook de
bronnen van inkomsten, die voortvloeiden uit allerlei heffingen, welke thans aan de
bisschoppen terugvielen. In plaats daarvan kregen zij de zekerheid, dat in de nieuwe
organisatie intensiever toezicht geoefend zou worden op hun handel en wandel dan
tot dusver mogelijk was.
Ook de cureiten, de priesters van de zielzorg, gering in aantal op het overgrote
deel geestelijken, voor een niet gering deel louter vervangers van de eigenlijke
beneficianten, vooral ten plattelande vergroeid met allerlei misbruiken, speciaal het
concubinaat, en in
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de steden niet zelden behept met zogenaamd Erasmiaanse gevoelens, waren gekant
tegen een regeling, die een van haar voornaamste motieven vond in de
noodzakelijkheid van een verscherpt en meer effectief toezicht op leer en leven van
de dienstdoende clerus. Hetzelfde geldt van het zeer talrijke contingent vicarissen in
de grotere parochies, onder wie schromelijk plichtsverzuim vaak hand in hand ging
met ongebondenheid van leven. Dat verscheiden nieuwe bisschoppen juist
oud-inquisiteurs waren, die speciaal ten aanzien van de clerus herhaaldelijk tot scherp
optreden waren gekomen, heeft de afkeer en het wantrouwen in deze kringen zeker
nog versterkt.
Vooral in de grote steden bestonden tussen deze clerici, zowel de cureiten als de
vicarissen, en het regentenpatriciaat vaak familiebetrekkingen. Deze patriciërs waren
dikwijls collators van vicarieën en begiftigden daarmee, krachtens de bedoelingen
der stichters, niet zelden hun verwanten. Dit maakt het verklaarbaar, dat de stedelijke
regenten alleen al krachtens zulke betrekkingen tot de dienstdoende clerus supporters
waren van de bezwaren, die in de clericale kringen tegen de nieuwe organisatie
geopperd werden. Ook zagen zij in de invoering van de regeling zelf spoedig een
inbreuk op de angstvallig vastgehouden stedelijke autonomie. Alwat door de centrale
regering gedecreteerd werd, wekte de argwaan en de wrevel van deze locale
machtsdragers. De regering van Karel V is terecht gekarakteriseerd als een gestadige
stille strijd, een soort van gewapende vrede tussen centraal gezag en particularisme60..
Hetzelfde geldt voor de tijd van Philips II tot aan de komst van Alva; met name voor
de landvoogdij van Margareta van Parma.
Wat van de stedelijke regenten gezegd is, geldt in versterkte mate voor de
gewestelijke statencolleges. Daar vonden de bezwaarden uit de drie standen elkaar
en vormden zij een blok van lijdelijk, soms actief verzet: stedelijke regenten, landadel
en geestelijkheid, d.w.z. òf de vertegenwoordigers der kapittels òf de abten der
bedreigde kloosters. Een allesbehalve gefingeerd bezwaar vormde ook het argument
van de kosten. Vooral naarmate de regenten uit de derde stand en de adel meer en
meer bevroedden, dat het hardnekkig verzet van de abdijen en de kapittels tegen hun
financiële offers te Rome te eniger tijd zekere bijval zou vinden, wies
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de bezorgdheid voor de gevolgen daarvan voor de openbare kassen. Dan zou de
nieuwe organisatie misschien leiden tot verhoging van de toch reeds hoog opgevoerde
belastingen. Dit alles noopte de autoriteiten van stad en land zich solidair te verklaren
met de protesterende kapittels en abdijen. Zij trachtten de landvoogdes door vertogen
af te matten en slaagden daarin spoedig, toen haar de morele steun van kardinaal
Granvelle ontviel en zij steeds meer beheerst werd door de opposanten in de Raad
van State.
Ten slotte was daar dan nog het hardnekkige verzet van een groot deel van de
reguliere geestelijkheid, altijd geneigd in versterking en verfijning van het
bisschoppelijk bestuursapparaat een bedreiging van de eigen zelfstandigheid te zien.
Bij de reeds in Sonnius gesignaleerde vooringenomenheid jegens de kloosters, een
gevoelen, dat ook in Lindanus op goede grond ondersteld werd, is deze vrees niet
ongegrond te noemen. Zekere gespannenheid tussen de bisschoppen en de regulieren
behoort bijna tot de normale verhoudingen in de kerkgeschiedenis; zij zou niet alleen
in de Hollandse zending, maar ook in de Zuidnederlandse bisdommen in de volgende
eeuw onder verscheiden vormen voorkomen. Om deze reden is het niet bepaald nodig
een bijzonder motief te zoeken om de tegenzin der regulieren jegens de nieuwe
organisatie te verklaren. Volgens sommige auteurs61. verbitterde het vele regulieren,
dat slechts gegradueerden tot de bisschopszetels bekwaam werden geacht; immers
onder hen waren gepromoveerden hoge uitzonderingen. Zeer waarschijnlijk lijkt
deze verbittering echter niet; zij was in ieder geval weinig gerechtvaardigd: van de
zes eerstbenoemde bisschoppen der Utrechtse kerkprovincie, Schenck, Van
Nieuwland, De Castro, Driutius, Knijff en Mahusius, waren twee, de beide
laatstgenoemden regulieren, ten behoeve van wie dispensatie verleend werd van de
betrokken bepaling. Ook later zijn krachtens dezelfde bullen nog tal van regulieren
tot bisschop van één der Nederlandse diocesen benoemd, in Den Bosch b.v. Ophovius
en in Noord-Nederland Van Mierlo, De Monte en Nijlen. Dit motief kan dus niet
zeer zwaar geteld worden.
Zeer begrijpelijk was echter de uitermate felle en onverzoenlijke afkeer, waarmee
de nieuwe regeling werd bejegend door de abdijen of andere kloosters, die bij de
bisschoppelijke tafel of bij het kapittel stonden te worden ingelijfd. Deze tegenstand,
had, hoe-
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zeer zij dan ook tevens gedragen is door min eervolle motieven en geleid heeft tot
een strijd met minderwaardige middelen, in wezen niet slechts een plausibele, maar
ook een rechtmatige grond. Immers, ofschoon de term commende vermeden werd,
brachten de omschrijvingsbullen voor de betrokken conventen een vooruitzicht, dat
hen niet minder met grote zorg vervulde. Er is stellig gezocht naar een vorm om aan
het commende-verbod te ontkomen. Tegen dit eeuwenoude misbruik waren vooral
de Brabantse abdijen vanouds heftig opgekomen. In beginsel als
beschermingsmaatregel verdedigd, was de commende in de practijk voor de kloosters
een in geestelijk en stoffelijk opzicht ruïneuze maatregel geworden. Sedert de achtste
eeuw was zij in zwang en gaandeweg was zij uitgegroeid tot een geliefde practijk
van wereldlijke vorsten, een zeer geschikt middel om kloostergoed te gebruiken voor
profane doeleinden ten eigen bate of ten bate van het land. Zij gaven de abdijen in
commende aan gunstelingen of familieleden, niet tot de kloostergemeenschap of tot
de orde behorend, niet-regulieren en vaak zelfs leken. Deze lekenabten hebben een
treurige vermaardheid in menige kloostertraditie. De commenditaire abt had het
beheer der goederen en trok de inkomsten er van; op al te schromelijke wijze maakte
hij dan daarvan vaak misbruik ten behoeve van de eigen kas, die van de landsvorst
of die van het land. Sommige kloosters zijn door de commende ten gronde gericht,
daar het duidelijk is, dat de commende een kwaad is, dat zichzelf straft: het vertoont
sterke gelijkenis met het slachten van de kip met de gouden eieren. Ook was niets
zo fnuikend voor de discipline als onderworpenheid aan een niet tot de
kloostergemeenschap behorende abt, die de regel doorgaans nauwelijks kende en er
ook meestal onverschillig voor was. De commende was een van de meest
doeltreffende middelen tot ondermijning van de kloostertucht. Voor deze gevolgen
waren pausen en concilies dan ook niet blind geweest; in beginsel werd de commende
verworpen of door strenge beperkende bepalingen in haar effect beteugeld. In
Frankrijk en Spanje, waar de pauselijke macht niet tegen die van de landsvorst kon
opwegen, was de commende echter steeds meer in zwang gekomen en op het eind
der middeleeuwen zelfs regel geworden. In de plaats van de vrije abtskeuze door en
uit de kloosterlingen was vrij algemeen in Spanje en Frankrijk de practijk van
benoeming
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door de koning gekomen. Deze maakte daarvan een voor hem en de schatkist zeer
profitabel gebruik. Meestal benoemde hij gunstelingen uit de hoge clerus of de
regeringsadel.
In Brabant echter had het heftige en eensgezinde verzet der abdijen bijval gevonden
bij de staten van Brabant, hereditair belast met waakzaamheid tegen misbruik van
de landsheerlijke macht. Gedwongen door de staten van Brabant, hadden Maria van
Bourgondië en later Philips de Schone het ‘abusief en verderfelijk gebruik der
commende’ plechtig afgezworen. Uitdrukkelijk hadden de staten de abdijen gesteld
onder de hoede der Blijde Inkomste, waarvan artikel 52 bepaalde, dat de souverein
‘op generlei wijze abdijen, prelaturen of waardigheden zal mogen vergeven’62..
Weliswaar had Karel V het effect van deze bepaling ten opzichte van de abtskeus
niet weinig verzwakt door een regeling, die hem een grote en overwegende invloed
verzekerde in de keus, maar het beginsel, dat de abt uit de kloostergemeenschap
moest voortkomen, was een rem voor begeerten van stoffelijke aard; de regeling
strekte thans speciaal tot het verzekeren van een de keizer aangename keus, voor
hem van betekenis wegens het door vele abten beklede lidmaatschap van de
gewestelijke staten en daardoor ook van de Staten-Generaal.
De nieuwe organisatie ging echter juist uit van de bedoeling de abdijen uit te
buiten. Dit stond voorop. Wat dus behoedzaam ‘incorporatie’ genoemd werd, was
de commende in de bruutste vorm. Het verschil was alleen, dat de bisschop-abt voor
het eigenlijke bestuur vervangen zou worden door een gekozen prior. Dit laatste
verzuimden de autoriteiten dan ook niet telkenmale breed uit te meten als een
essentieel verschil met de commende, die gehoorzaamheid aan een seculiere of
leken-abt en diens dagelijkse leiding insloot. Het verschil erkennende, kan men niet
anders zeggen, dan dat het resultaat even afdoende op de ondermijning van de
stoffelijke en geestelijke positie der abdijen zou neerkomen. Het is dus zeer
begrijpelijk, dat van alle verzet geen enkel zo hardnekkig geweest is als dat der
gedupeerde abdijen. Zij vochten om hun leven. Speciaal de machtige en zeer
vermogende Benedictijnenabdij Afflighem, die Granvelle van de aanvang af voor
zich had gereserveerd en die dan ook aan de Mechelse zetel verbonden was, het
minder rijke, maar nog steeds zeer welvarende
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Tongerlo, de aan Den Bosch toegewezen Praemonstratenserabdij, en de
Sint-Bernardsabdij van de Cisterciënsers, aan de Antwerpse zetel toegekend, kantten
zich met de moed der wanhoop tegen de incorporatie; weinig minder fel was het
verzet van Egmond in het Noorden.
Vooral in de zwaar-getroffen Praemonstratenser-abdijen ontketende de incorporatie
dan ook een sterke en onverzoenlijke anti-Spaanse mentaliteit, die Willem van Oranje
zeer te stade zou komen bij zijn organisatie van de opstand. Tussen de kopstukken
van de hoge adel en de met incorporatie bedreigde abdijen bestond vrijwel van de
aanvang af voeling in het verzet tegen de instelling der nieuwe bisdommen. Granvelle
wees in een schrijven aan de koning onmiddellijk op dit samengaan en verklaarde
zelfs, dat de zaak der nieuwe organisatie gewonnen zou zijn, zodra het mocht gelukken
de leiders van de hoge adel, Oranje en Egmond, te winnen of te overwinnen63.. De
samenwerking met de abdijen viel des te gemakkelijker en was ook te verklaarbaarder,
doordat tussen bepaalde hoog-adellijke families en de voorname abdijen al zeer oude
en hechte banden bestonden. Dit geldt voor de graven van Bergen en de Antwerpse
abdij van Sint Bernards, maar het sterkst van al voor Willem van Oranje in zijn
verhouding tot Tongerlo. Met deze abdij waren reeds Oranje's voorgangers als heren
van Breda zeer bevriend geweest; hijzelf had deze hartelijke betrekkingen
gecontinueerd, zeker voor een deel uit stoffelijk eigenbelang. Herhaaldelijk toch
leende hij in zijn chronische geldnood niet-onbelangrijke sommen van de welvarende
abdij. Het was de abt van Tongerlo, prelaat Streyers, die op 16 Februari 1555 Philips
Willem doopte. In Oranje heeft dan ook Tongerlo zijn natuurlijke beschermer gezocht
tegen het dreigende gevaar; in 1561 liet de abdij wel niet zonder bedoeling de prins
grote geschenken toekomen64.. Ook andere abdijen zochten hun toevlucht bij Willem
van Oranje. Het is een feit, dat verscheiden Zuidnederlandse abdijen zeer lang en
zeer hardnekkig de kant van de opstand hebben gehouden en niet dan gedwongen
zijn teruggekeerd tot de trouw aan Spanje, toen hun door paus Gregorius XIII en
Alexander van Parma de laatste uitwegen afgesloten waren. In hun verstandhouding
met de leiders van de opstand gingen zij zelfs verder dan met rechtzinnige trouw aan
het katholicisme over-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

254
een te brengen was; terecht is getuigd, dat hun verzet ging tot aan de uiterste grens
van afval aan het protestantisme. Zelfs kan worden ondersteld, dat de afval van enkele
abten, o.a. Thomas van Thielt van Antwerpen, en verscheiden van hun onderhorigen
tot het protestantisme althans enigermate door de politiek van de regering en de
heilige stoel jegens de abdijen beïnvloed is65..
Al is er dus van geen volksbeweging tegen de stichting der bisdommen te spreken,
dan blijft het niettemin voor geen tegenspraak vatbaar, dat de regeling van 1559 in
de Nederlanden weinig bijval gevonden kan hebben buiten de kring der onmiddellijk
met de regering gelieerde persoonlijkheden. In het bijzonder was het voor de
vreedzame invoering van de nieuwe organisatie een onoverkomelijk bezwaar, dat
alle gewestelijke autoriteiten zich met de protesterende partijen solidair verklaarden.
Dit heeft een toestand van spanning in het leven geroepen, die voor de ontwikkeling
van de kerkelijke zaken in de Nederlanden hoogst nadelig werd. Dat kwam vooral
uit, toen zich bij de bestaande grief nog een andere van kerkelijke aard voegde: de
afkondiging van het concilie van Trente. De rechtzinnige koning, wie het bij alle
Habsburgse hoogmoed zeker niet aan égards jegens het concilie ontbrak, wenste, dat
deze afkondiging zonder restricties zou geschieden. Van grotendeels dezelfde
lichamen, tenminste de kapittels en de gewestelijke staten, die in de toepassing van
de door Trente voorgeschreven hervormingen in de discipline terecht een ernstige
inperking van hun tot dusver bestaande bevoegdheden in kerkelijke aangelegenheden
zagen, is de heftigste tegenstand uitgegaan. In een eensgezinde oorlog voor eigen
rechten en voorrechten samengedreven, stelden zij de eis van streng voorbehoud ten
aanzien van de disciplinaire decreten.
Samen met de oppositie tegen de nieuwe bisdommen vormde die tegen de
ongelimiteerde afkondiging van de Trentse decreten het grote grievencomplex, dat
als in een monsterverbond alle geestelijke en wereldlijke geïnteresseerden tegen de
regering verenigde. Het tegen zichzelf verdeelde bestuursapparaat der weifelmoedige
en wispelturige landvoogdes heeft het tegen deze eensgezinde oppositie afgelegd,
tot grote vermeerdering van de ingetreden chaos en tot steeds verder gaande
vervreemding van tal van goedgezinden van de koning. Als in 1567 Alva Margareta's
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plaats inneemt, ervaart hij, hoe noch de organisatie der nieuwe bisdommen noch de
invoering der Trentse decreten hier hun beslag hebben gekregen.
Dat de meedogenloze wreker van het tegen kerk en koning bedreven kwaad zich
met deze aangelegenheden vereenzelvigde en ze met drastisch geweld doordreef,
overal waar hij het verzet had neergeslagen, is het noodlot geworden van deze zo
veelbelovende vernieuwing der Nederlandse kerk: zij deelde in de haat, die Alva's
optreden in de Nederlanden alom wekte. Zij had beter verdiend; want al kunnen wij
voor de beoordeling van haar mérites nooit uit het oog verliezen, dat zij bedoelde te
zijn en metterdaad ook was een volstrekte onderwerping van de kerk aan de staat,
een triomferen van het nationaal-absolutisme van de landvorst over het beginsel van
de kerkelijke eenheid onder het pauselijk bestuur, zij borg grote beloften in zich en
vormde in de hand van een door de geest der Trentse vernieuwing bezielde regering
een voortreffelijk apparaat tot regeneratie van de vervallen Nederlandse kerk. Zelfs
nu nog, d.i. ondanks haar noodlottig samentreffen met de uit de opstand
voortvloeiende ontreddering en het daarop aansluitende protestantiseringsproces, is
zij niet alleen op den duur in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook in de Utrechtse
kerkprovincie niet geheel zonder invloed geweest. Gelijk nog nader blijken zal,
hebben enkele der benoemde bisschoppen in hun diocees enige resultaten bereikt,
die zelfs door de ondergang der hierarchie niet geheel tenietgedaan konden worden.
In beginsel waren alle in Nederland benoemde bisschoppen reformatoren in Trentse
geest, al ontbrak het allen vooreerst aan de gelegenheid hun voornemens in dezen te
verwezenlijken en al waren althans van de in Noord-Nederland benoemden de meesten
er nauwelijks capabel toe. Maar zelfs van dezen was het episcopaat een fase van het
katholieke hervormingsproces. Al bleef het succes zeer matig, er was zichtbaar
resultaat: het Nederlandse katholicisme van 1572 was nog vol zwakheden en
ergernissen, maar betekende reeds een vooruitgang op dat van tien jaar daarvóór66..
Naast voortwoekerende corruptie verrees het beeld van een betere toekomst. De
clerus zag zich klare normen gesteld voor het persoonlijk en ambtelijk leven, voor
de eredienst, het godsdienstonderwijs en de administratie en had te beloven zich
ernaar te gedragen.
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Uit deze aldus geïnstrueerde clerus zijn de mannen voortgekomen, die met en onder
Sasbout Vosmeer de kerk der Hollandse Zending zouden restaureren. Van niet te
onderschatten historische betekenis is verder het voortbestaan van het door de tweede
Haarlemse bisschop gestichte Haarlemse kapittel, de verdienstelijke en ten onrechte
lang miskende corporatie, die niet alleen het wederopluikingsproces in het eigen
diocees tot een groot succes wist te maken, waarvan de huidige religieuze
verhoudingen in Noord-Holland een onwraakbaar getuigenis geven, maar die door
haar bemoeiingen voor andere delen van ons vaderland en vooral door haar zorg
voor de priesteropleiding een van de schoonste vruchten mag heten van de door
Philips II in 1559 ingevoerde hervorming. Waartoe deze in gunstiger omstandigheden
geleid zou hebben, laat zich voor ons koninkrijk verder het duidelijkst afleiden uit
het zo goed als volkomen succes der door de koninklijke bisschoppen in
Noord-Brabant geleidelijk tot stand gebrachte katholieke reformatie. Aan de
bespreking van dit werk der katholieke reformatie onder vigueur van de regeling van
1559 zijn de volgende twee hoofdstukken gewijd.
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IV. Het begin van de katholieke reformatie in de Utrechtse
kerkprovincie
1. Utrecht
ZOALS BIJ DE BESPREKING VAN DE OPRICHTING der nieuwe bisdommen
bleek, was het samentreffen van de hervorming der kerkelijke indeling in de
Nederlanden met de invoering van de maatregelen, die het ongeveer op dezelfde tijd
met zijn grote taak gereed gekomen concilie van Trente voorschreefter verbetering
van de kerkelijke administratie en tucht, tot op zekere hoogte toevallig. Immers was
de regeling van 1559 de bekroning van een al meer dan een eeuw oud politiek streven,
dat geen verband hield met het concilie van Trente en de nieuwe eisen, die dit aan
het kerkelijk bestuur en de kerkelijke dignitarissen stelde. Toch zagen wij eveneens,
dat het welslagen van de plannen in 1559 zeer duidelijk een gevolg was van de te
Rome overheersende overtuiging, dat alleen een grondige verjonging van het
versteende kerkelijk apparaat in de Nederlanden de weg zou openmaken voor de
zozeer gewenste krachtige toepassing van de Trentse hervormingen. In dit licht
hebben wij dan ook het recht de reorganisatie van het kerkelijk bestuur te behandelen
als het grote instrument van de katholieke reformatie hier te lande. Het was de
historische taak van de in 1561 benoemde bisschoppen in hun diocees de katholieke
reformatie in te voeren en allen hebben zich daartoe dan ook opgemaakt.
Ook de prelaat, die door de gunst van Philips II met de leiding van deze
vernieuwingsbeweging in de Utrechtse kerkprovincie belast werd, de bij zijn
ambtsaanvaarding in 1561 reeds 58-jarige Schenck van Toutenburg, was niet
verstoken van het begrip, dat daarin zijn voornaamste taak lag, noch van het daartoe
nodige
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plichtsbesef. Ondanks zijn bedenkelijk verleden wordt deze aartsbisschop onrecht
aangedaan, indien men hem als een volslagen nul in het cijfer beschouwt.
Waarschijnlijk zou een critische levensbeschrijving van Schenck van Toutenburg
doen blijken, dat hij in zekere zin onderschat is. In de gangbare litteratuur heet hij
stereotiep indolent, geldgierig en bekrompen, verstoken van theologische kennis en
begrip van de tijd. De feiten zijn daarmee enigszins in strijd. Ofschoon waarschijnlijk
geen theoloog van professie, was hij toch niet zonder belangstelling voor en begrip
van theologische vraagstukken, getuige niet alleen zijn positief optreden als adviseur
van de landvoogdes in zake de kwestie van de Trentse decreten, maar ook een in
1567 van zijn hand verschenen tractaat van theologisch-historische inhoud, n.l. over
de oudheid van het gebruik van beelden in de katholieke kerk1.. Dit degelijke geschrift
zal wel ontstaan zijn als een reactie op de beeldenstorm, maar de academisch gehouden
vorm doet daarvan weinig blijken. Een zo volstrekt in egocentrisch negeren van de
buitenwereld opgesloten persoonlijkheid als sommige schrijvers van hem gemaakt
hebben, is hij blijkens dit geschrift niet geweest. Ook zal het vervolg doen blijken,
dat hem zelfs zekere scherpzinnigheid en doortastendheid niet ontbraken.
Zijn groot tekort als bestuurder schijnt daarin te steken, dat hij geen volharding
kende, dat zijn ijver spoedig bekoelde, te sneller naarmate de tegenstand heviger
was. Uit rustliefde legt hij zich straks neer bij dingen, waartegen hij zich aanvankelijk
met kracht teweer stelde. Toch moet deze aartsbisschop nog op Alva niet de indruk
van ongeschiktheid en arbeidsschuwheid gemaakt hebben, die volgens vele auteurs
zijn reputatie was. Immers de hertog, die de Haarlemse bisschop Nicolaas van
Nieuwland tot aftreden dwong, heeft, voorzover gebleken is, nooit aan zulk een
maatregel gedacht ten opzichte van Schenck van Toutenburg; hij achtte deze dan
toch niet zulk een onbruikbaar instrument der regering. Wel was het iets anders de
burgerman Van Nieuwland de bons te geven dan de edelman Schenck, bij overerving
gunsteling der koninklijke regering, maar Alva, die zelfs geen Egmond ontzag, zou
ook voor drastische maatregelen tegenover de aartsbisschop niet zijn teruggedeinsd,
indien hij ze nodig geacht had.
De taak, die Schenck van Toutenburg wachtte, was voor Her-
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cules-schouders te zwaar geweest. Wij zagen reeds, hoe de positie der kapittels in
de loop der middeleeuwen onnatuurlijk uitgegroeid was. Het stelsel, aan de kapittels
zo goed als geheel het geestelijk bestuur inclusief de jurisdictie en andere
bevoegdheden van de bisschop over te doen, had zeker zijn reden en zijn nut in de
tijd, toen de Utrechtse bisschopsfunctie in de eerste plaats een wereldlijk vorstenambt
was en de benoemde functionarissen niets met de geestelijke stand gemeen hadden,
dan dat hun de wijdingen waren toegediend, maar maakte de waardigheid tot een
bijna inhoudloze titel, sedert de temporaliteit er aan ontnomen was. Bovendien waren
de meeste kapittels in de loop der eeuwen bedenkelijk gedegenereerd; zij waren thans
veelal het behaaglijk tehuis voor zoons van de lagere adel, die reeds als kind een
prebende plachten te verwerven, vaak zonder enig voornemen de geestelijke stand
te omhelzen, in strijd met de dienaangaande gegeven kerkelijke voorschriften. Wilde
de nieuwe aartsbisschop iets bereiken, dan moest hij zich in de eerste plaats
emanciperen van de kapittels. Strikt genomen, was dit al voor hem gedaan door paus
en koning samen, maar het valt licht te begrijpen, dat in de kapittels niet de geringste
neiging bestond, zich bij de decreten neer te leggen. Zij waren het, die het bisdom
tot dusver bestuurden; zij wensten het te blijven doen. Daartegen verzette zich spoedig
niet alleen deze geheel nieuwe organisatie, die met de bestaande toestand volstrekt
geen rekening hield, maar ook het complex der te Trente afgekondigde maatregelen.
Het bisdom Utrecht stond natuurlijk met zijn vergevorderde decentralisatie
allerminst alleen in Europa. Overal ontmoeten wij hetzelfde verschijnsel in meerdere
of mindere mate. Het herstel van het bisschoppelijk gezag in zijn oorspronkelijke
volheid, d.i. de beknotting van de lagere organen, die in een steeds voortwoekerend
proces de bisschoppelijke bevoegdheden hadden geabsorbeerd, is wel een van de
voornaamste verdiensten van het concilie van Trente en behoort tot de quintessens
van de grote beweging, die met miskenning van de historische toedracht meestal
contra-reformatie genoemd wordt, maar die èn om haar historische prioriteit èn om
haar zo positieve strekking beter kan worden bestempeld met de naam van katholieke
reformatie. Het is dan ook geheel verklaarbaar, dat overal de kapittels in verzet
kwamen
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tegen de afktondiging en de toepassing van de Trentse decreten. In het aartsbisdom
Utrecht verkreeg dit verzet een buitengewoon hardnekkig karakter, doordat de
invoering van een zo radicale reorganisatie de ontluistering van de kapittels des te
uitdrukkelijkrer en effectiever maakte.
De kapittels hadden elk twee voorname dignitarissen: de proost of aartsdiaken2.
en de deken, beiden gerechtigd tot het dragen van het bisschoppelijk borstkruis en
tot het voeren van de titel ‘prelaat bij de gratie Gods en van de heilige stoel’. Alle
vijf de Utrechtse kapittelproosten, die van de Dom, van Oud-Munster, van Sint Jan,
van Sint Pieter en van Sint Mlarie, de proost van het kapittel te Oldenzaal, die van
het kapittel te Deventer, die van het kapittel te Tiel-Arnhem, die van het kapittel te
Emmerik, benevens twee domkanunniken, n.l. de chorepiscopus, wiens eigenaardige
naam eerst onlangs verklaard is3. en tot wiens taak o.a. behoorde de bisschop bij
sommige plechtigheden te vervangen, en dez proost van West-Friesland hadden hun
deel in de diocesane jurisdictie. De Domproost oefende jurisdictie uit over de stad
Utrecht en over een zeer groot deel van het bisdom, het reeds genoemde, in
sociaal-economische zin zo belangrijke deel: Holland (grotendeels), Zeeland met
inbegrip van de Quatuor officia Flandriae, d.i. oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, en een
deel van Gelderland (de Betuwe). Daar verleende hij de priesters de canonieke
institutie, besliste in beneficiale, matrimoniale en criminele zaken, oefende het recht
van visitatie uit, strafte en ontsloeg pastoors en vicarissen. Hij kon zich een vicaris
en een officiaal toevoegen. De proost van Sint Jan bezat al deze rechten voor
Westergo, die van Sint Pieter voor de Veluwe, die van Sint Marie voor een deel van
de Alblasserwaard en enkele verspreide parochies in de provincie Utrecht, die van
Oud-Munster voor delen der provincie Utrecht, voor het Gooi, het land van Altena
en enkele Friese dekenaten. De chorepiscopus had deze rechten voor een klein gebied,
n.l. acht parochies in het Utrechtse, de proost van West-Friesland voor een deel van
Holland, de proost van het sinds 1315 te Arnhem gevestigde4., oorspronkelijk te Tiel
gestichte kapittel voor het land van Kuilenburg, de Tielerwaard en de
Bommelerwaard, de proost van het kapittel van Emmerik voor de gelijknamige
proostdij, d.i. voornamelijk de Lijmers en het land van 's-Heeren-
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berg, de proost van Oldenzaal voor Twente, die van Deventer voor de rest van
Overijsel5..
Deze grootmachtige proosten van hun positie en, wat zeker het zwaarst woog, van
hun inkomsten te beroven, was een netelige zaak, waarvoor ook krachtiger en meer
volhardende persoonlijkheden dan Schenck van Toutenburg zouden teruggedeinsd
zijn. In hun strijd om het behoud van hun prerogatieven werden de proosten gesteund
door zeker 160 kanunniken, voor wie dezelfde Trentse decreten een ingrijpende
beperking der tot dusver genoten vrijheden brachten. Exempt van elke jurisdictie
buiten die van het eigen college, levend van rijke prebenden, die slechts lichte lasten
oplegden, waarmee bovendien gemakkelijk de hand te lichten viel, waren zij
langzamerhand gedegenereerd. Mocht men de berichten van tijdgenooten letterlijk
geloven, dan zou de aarde nauwelijks ooit cynischer verdorvenheid aanschouwd
hebben dan in de laat-middeleeuwse kapittels der Utrechtse kerkprovincie. Ook hier
is het echter opvallend, dat de bij vrijwel alle schrijvers, katholieke en niet-katholieke,
tot de vernietigende karakteristiek gebruikte bronnen zo goed als nooit op hun
herkomst getoetst zijn. Onwraakbare rapporten leren ons ongetwijfeld, dat sommige
kanunniken zedeloos leefden, ook dat velen de hand lichtten met hun geestelijke
plichten, maar getuigenissen van malcontente kapittelleden tegen eigen proosten,
dekens of collega's vormen het materiaal voor de zwartste schildering.
Ook zijn uitspraken van kopstukken der wederopluiking, die de menselijke neiging
hadden de achtergrond, waartegen hun edel werk moest uitkomen, zeer zwart te
tekenen, cum grano salis op te vatten, wat veelal vergeten is, wanneer het
getuigenissen gold van een Sonnius, een Lindanus, een Sasbout. Als dan ook Hendrik
Cuyck, bisschop van Roermond, in 1605 het volgende beeld van het leven der
Utrechtse kanunniken geeft, bedenke men, dat deze reserve plicht is. ‘Veertig jaren
geleden,’ zo zegt hij, ‘heb ik zelf gezien, hoe losbandig de kanunniken der vijf
kapittels daar leefden. Niet weinigen hadden hun prebenden door simonie verworven;
bijna allen, overgegeven aan Bacchus en Venus, leidden een onpriesterlijk leven en
bezoedelden dagelijks de kerk van Christus met hun schanddaden; nauwelijks twee
of drie van hen leidden een onbesproken leven, niet verdacht van ontucht’6.. Vooral
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doet zulk een uitspraak omtrent ‘onpriesterlijk’ leven ons licht uit het oog verliezen,
dat vele kanunniken geen priester waren en het nooit begeerden te worden, hoezeer
dit dan ook in strijd was met hun plicht. Een zo onbepaald getuigenis omtrent de
Utrechtse kanunniken als dat van de in het algemeen enigszins zwartgallige Frans
van Dusseldorp, over de onbeschaamde manier, waarop de Utrechtse kanunniken in
hun processies de vrouwen opnamen, heeft m.i. niet het relief verdiend, dat het bij
sommige auteurs gekregen heeft7..
Onder de ziekteverschijnselen der kerk op het eind der middel-eeuwenis het buiten
alle verhouding uitgegroeide kanunnikenwezen een der treffendste. Het land is
overdekt met collegiale kerken, waaraan dozijnen kanunniken verbonden zijn,
nietsnutters, vaak zelfs ongeschikt voor hun primaire taak, het zingen der getijden,
en in den regel volstrekt ongeneigd tot de van hen onderstelde secumdaire taak van
assistentie in de zielzorg. De overtalrijke kanunniken der late middeleeuwen waren
parasieten der kerk en zouden zelfs wanneer hun levenswijze onberispelijk was
geweest, ergernissen geworden zijn in de crisistijd, toen de topzwaar geworden
bezitspositie der kerk tot de economisch-sociale revolutie leidde, die Luthers
hervorming de weg bereidde. Als in steden van een 3 á 4 duizend zielen enkele
dozijnen rentenierende kanunniken van rijke prebenden leven, wordt dit, naast de
onnatuurlijke aanwas van het getal kloosterlingen en het gestadig groeien van het
aantal vicarissen, een sterke propaganda voor intern anti-clericalisme, dat een sfeer
schept, waarin men geneigd is de ondeugden der geestelijken door een vergrootglas
te zien.
Zolang aan deze verworden kapittels de oude rechten verbleven, o.a. het visiteren
der kerken, kon van geen katholieke reformatie iets komen. Eerst de uitschakeling
van de bestuursbemoeiing der Utrechtse kapittels kon voor een regeneratieproces de
baan vrijmaken. Het is in Utrecht pas onder Sasbout Vosmeer zover gekomen. Dan
is het een tijdlang zo geschapen, dat twee organisaties naast elkaar bestaan: de steeds
meer verwordende hierarchie der kapittels en de missie-organisatie van Sasbout
Vosmeer. Pogingen om deze samen te smelten zijn mislukt; de eerste is een dode
tak geworden; de tweede is in een eigen richting uitgegroeid. Het had anders kunnen
zijn, indien Schenck van Toutenburg
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geslaagd was in de hem opgelegde taak: de onderwerping der kapittels aan zijn gezag.
Dan alleen hadden in het aartsbisdom de kapittels de leiding der zogenaamde
wederopluiking kunnen overnemen, toen met de dood van Schenck de zetel
openkwam. Zo is het tot heil van het bisdom in Haarlem gegaan. Erkend zij echter,
dat de schepping van een nieuw kapittel aldaar, hoe bezwaarlijk ook, een lichte arbeid
was, vergeleken bij de bovenmenselijke taak van de reorganisatie van een vijftal
bestaande lichamen vol pretenties en vol traditionele corruptie, een taak, gelegd op
de schouders van een zwakke aartsbisschop.
Deze was zelf uit de corrupte kapittelwereld voortgekomen en had door zijn
levenswandel geenszins doen blijken de geroepene te zijn om een regeneratieproces
te leiden. Zijn optreden als moralist en bestrijder der corruptie moet zijn vroegere
medeleden der corporaties wel hebben doen denken aan de vos, die de passie preekte.
Dit zal zijn positie niet weinig veronaangenaamd hebben. Het is dan ook de vraag,
of de gewezen proost van Sint Pieter uit eigen beweging de strijd tegen de kapittels
wel ooit zou hebben aangebonden, indien het geen geldkwestie van de eerste rang
was geweest, een levenskwestie voor de bisschoppelijke ambtsvervulling. Tegen de
proostenjurisdictie zou hij misschien niet in verzet gekomen zijn, als de betrokken
proosten hem een behoorlijk inkomen verzekerd hadden. Wat wij van hem weten,
geeft ten minste wel deze indruk, dat zijn opvatting van het episcopaat niet ver afweek
van die der kapittels. Hij had stellig geen voorliefde voor het visiteren en rechtspreken,
was zelfs voor het uitoefenen van de gewone episcopale functies naar de oude trant
te deftig en wist zich onmiddellijk een wijbisschop te verschaffen in Johan Knijff:
zulk een Minderbroeder-bisschop pasten de practische functies van vormseltoediening
en kerkwijding, waartoe deze edelman een te hoog heer was. Na een aanvankelijk
conflict tussen de kapittels en de aartsbisschop, die uit de verheffing van het bisdom
tot aartsbisdom althans enige beperking van de absolute kapitteljurisdictie meende
te moeten afleiden, een conflict, dat door de bedreigde corporaties onmiddellijk voor
de landvoogdes was gebracht, die aan hun privilegiën niet had durven tornen, heeft
de aartsbisschop zich blijkbaar reeds teruggetrokken. Zo heeft hij de eerste jaren van
zijn episcopaat naar de oude trant zo goed
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als werkeloos doorgebracht, evenzeer een ‘évêque fainéant’ als zijn voorgangers
Willem van Enckevoirt en George van Egmond, met dit dan toch nog altijd belangrijke
verschil, dat hij in het bisdom vertoefde. Meestal hield hij verblijf op het
bisschoppelijk kasteel te Wijk-bij-Duurstede, in zijn bucolische rust niet gestoord
door kwesties van jurisdictie of administratie. Dit is echter niet zijn schuld geweest
en het is enigszins onbillijk hem deze ‘douce quiétude’ te verwijten8.. Het wachten
was op het afkomen van de Trentse decreten: deze zouden hem eerst de wapens
verschaffen om de oorlog tegen de kapittels met succes te beginnen.
Begin Juni 1564 ontving de landvoogdes uit Rome de officiële tekst der Trentse
decreten, reeds sedert enkele maanden in officieuze afdrukken in de Nederlanden
verspreid9.. De kwestie der afkondiging werd besproken in de Geheime Raad, die
adviseerde tot het raadplegen der kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. De Raad van
State, dit advies besprekend, keurde zonder debat eenstemmig afkondiging der
dogmatische decreten goed, maar opende een krachtig offensief tegen de disciplinaire
besluiten. De in elk gewest zo verschillende privilegiën, zo heette het, zouden door
de toepassing dezer decreten al te zeer geschonden worden. De Raad besloot eerst
over de vraag, of afkondiging gewenst was en, zo ja, in hoeverre, alle bisschoppen,
alle provinciale staten en de universiteiten van Leuven en Douai te raadplegen. Door
overeenkomstig dit besluit te handelen, maakte de landvoogdes de decreten tot
voorwerp van discussie en opende zij de weg voor een bittere tegenstand. Alleen een
onverwijlde afkondiging had het absolute karakter der Trentse decreten buiten
discussie gesteld en de oppositie de stempelvan revolutionnair verzet gegeven. Zo
wilde het ook de koning, die, na tot afkondiging in Spanje te zijn overgegaan, de
landvoogdes een op 30 Juli 1564 gedagtekend decreet van afkondiging in de
Nederlanden toezond, bevelende, dat ook hier het concilie zou worden ten uitvoer
gelegd en geëerbiedigd ‘avec le concours et l'appui de toutes les autorités civiles’10..
Uitdrukkelijk verbood hij de afkondiging te laten afhangen van de adviezen der
bisschoppen en der provinciale staten. Men voelt hierin de waarschuwing van
Granvelle.
Voordat de koerier met het koninklijk decreet te Brussel aankwam, was het kwaad
echter al geschied en waren zelfs de meeste
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adviezen al binnengekomen. Een van de eerstbinnengekomene was dat van de
Utrechtse aartsbisschop, die zich hiermee geenszins conform de hem toegeschreven
laksheid gedroeg en blijk gaf van een denkrichting, in orthodoxie en autoritaire
stelligheid volkomen passend in de politieke lijn van Granvelle en Philips II. Met
zijn onmiddellijk antwoord beoogt hij niets meer of minder dan heel de procedure
van advies-vragen nog te stuiten. Dit consulteren der autoriteiten, zegt hij, is een
principiële fout; het geeft voedsel aan de waan, dat een oecumeens concilie niet per
se verplicht. Het concilie behoort van 's konings wege opgelegd te worden. Dit vragen
van adviezen doet in de ogen van de ‘clergé réfractaire’ afbreuk aan het gezag van
het concilie. Hierbij heeft Schenck van Toutenburg wel in de eerste plaats aan zijn
vijf kapittels gedacht, welker proosten samen het eerste lid der staten vormden; van
het advies dezer staten had hij begrijpelijkerwijze zijn voorgevoelens. Ook Sonnius
en de alom geprezen Rijthoven van Yperen uitten zich krachtig in deze geest; hetzelfde
deed Maximiliaan van Bergen, de aartsbisschop van Kamerijk. Overigens bepleitten
alle bisschoppen een onverwijlde publicatie zonder enig voorbehoud, wat een bewijs
is, hoe voortreffelijk de regering geslaagd was in haar opzet om prelaten, geheel
bezield met haar geest, te benoemen. Het is dan ook onjuist het voor te stellen, alsof
de bisschoppen in dezen tegenover de regering kwamen te staan: loyaal-pauselijk
gezinde prelaten, vergeefs optornend tegen Habsburgse eigengereidheid, die geen
absolute afkondiging wilde dulden11.. In werkelijkheid heeft de koning onverwijld
de absolute afkondiging in de Nederlanden gewild en zijn de bisschoppen en de beide
universiteiten daarin zijn enige supporters geweest. Algemeen zien de bisschoppen
in de invoering der Trentse hervorming een voorwaarde voor het op gang brengen
van de door hun aanstelling beoogde katholieke reformatie. Deze wordt nu verlamd
door de tot dusver alom gewettigde inmenging van lagere geestelijke en wereldlijke
autoriteiten; leken-rechters interveniëren in de kerkelijke rechtspraak, zonder dat de
bisschoppen het hun kunnen beletten; overal in Noord en Zuid verijdelen de kapittels
het beleggen van diocesane synoden. Ook de beide universiteiten adviseren in deze
geest; eerst de absolute afkondiging der Trentse decreten geeft de bisschoppen een
titel om met succes op te tre-
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den tegen de oppositie der oude kanunniken, die vechten voor het behoud van hun
traditionele rechten en inkomsten, daarmee de bisschoppen de hunne onthoudend.
Krachtens dezelfde Trentse decreten kunnen de bisschoppen ook optreden tegen de
vergevorderde voogdij van de adel over de kerken; de edelen zijn immers patroons
van zeer veel kerken en beneficiën. Het is dan ook geen wonder, dat de gewestelijke
staten overal in geheel tegengestelde geest adviseren. Meestal bestonden deze colleges
uit drie leden: clerus, adel en steden; in Utrecht vormden de vijf proosten het eerste
lid, een 12-tal edelen het tweede en de steden Utrecht, Amersfoort, Renen,
Wijk-bij-Duurstede en Montfoort het derde. Een ware heilige oorlog ontbrandde om
het behoud van al diezelfde oude rechten van de proosten, de adellijke en stedelijke
kerkpatroons, de wereldlijke rechters. Al de adviezen der statencolleges putten zich
dan ook uit in het opwerpen van excepties.
De zwakke landvoogdes geraakte in deze tijd meer en meer onder de invloed van
de Raad van State, die haar volgens Viglius gestadig tegen de bisschoppen opzette,
vooral tegen de Noordnederlandse, over wie zij zich, naar wij weten, spoedig
ongunstig uitliet. Men begrijpt wat dit betekent: nu zij gevoelt tegenover de koning
te komen staan, terwijl juist de bisschoppen geheel in diens geest adviseren, moet
het prestige dezer kerkelijke autoriteiten bij de koning ondermijnd worden en wat is
daartoe geschikter dan hen van allerlei gebreken te betichten? Immers zij geraakte
in een zeer netelige positie, vooral toen haar 18 Augustus het decreet van 30 Juli
1564 werd overhandigd. Ofschoon de twee voornaamste leden van de Geheime Raad,
Viglius en Hoppers, van oordeel waren, dat 's konings decreet absoluut was en dus
dadelijk behoorde te worden uitgevoerd, gaf de landvoogdes toe aan de krachtige
oppositie in de Raad van State, welker voornaamste woordvoerders Oranje en Egmond
vooral schermden met het gevaar van de kant der ketters, en stelde in begin October
1564 de koning enige wijzigingen in de vorm der afkondiging voor, voornamelijk
bestaande in de toevoeging, dat de Trentse besluiten slechts zouden gelden ‘sans
préjudice de nos droits, hauteurs, prééminences, régales et jurisdiction du roi et de
ses sujets laïques’12..
Inmiddels werd te Brussel in de kringen van Oranje en Egmond
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een zeer stoutmoedige toon aangeslagen over het Trentse concilie. Zelfs werden hier,
naar Viglius bericht, de dogmatische beslissingen niet buiten de critiek gehouden.
Ook in de kringen van misnoegde clerici heerste een opstandige geest; heftig werd
alom geageerd tegen het concilie; speciaal Joannes Molanus, aalmoezenier van de
landvoogdes, weerde zich in dit milieu. De gisting deed de nervositeit der landvoogdes
gestadig toenemen. Begin December 1564 liet zij de besprekingen in de Raad van
State hervatten. Verscheiden vergaderingen werden er aan gewijd en de debatten
werden voortdurend heftiger. Steeds duidelijker sprak het verzet zich uit, thans niet
meer tegen de gevreesde schending der privilegiën, maar tegen heel de
godsdienstpolitiek van de koning, tegen heel het complex van maatregelen, strekkende
tot beteugeling van de ketterij en tot inwendige zuivering van de kerk. In de laatste
van deze vergaderingen, op 31 December 1564, hield Willem van Oranje zijn bekende
rede tegen de onbeperkte afkondiging, waarin de vaak aangehaalde zinsnede
voorkwam: ‘Je suis décidé à rester catholique, mais je ne puis approuver que les
princes veuillent commander aux consciences humaines et supprimer la liberté de
foi et de religion’, een uitspraak, die grote sensatie wekte en Viglius zo met schrik
en verontwaardiging moet hebben vervuld, dat de beroerte, die hem de nacht daarop
trof, daaraan werd toegeschreven13.. De vergadering besloot de graaf van Egmond
naar Madrid af te vaardigen om de bezwaren van de Raad van State aan de koning
voor te leggen. Half Januari vertrok Egmond.
Begin April 1565 schreef Philips II aan zijn zuster, dat hij in het decreet van 30
Juli 1564 de volgende wijzigingen aanbracht: 1. er zou geen plechtige afkondiging
plaatshebben; 2. de landvoogdes zou alle bisschoppen schriftelijk gelasten de Trentse
decreten te doen afkondigen met uitzondering van die, welke inbreuk maakten op
de rechten van de koning en zijn onderdanen. De oppositie kon tevreden zijn: in de
plaats van de eerst uitdrukkelijk voorgeschreven absolute afkondiging bij koninklijk
plakkaat kwam de aanschrijving aan de bisschoppen en wel met een uitdrukkelijke,
zeer fatale restrictie. De te volgen procedure verminderde de betekenis van de
afkondiging occasioneel en essentieel en deed aan het gezag van het concilie afbreuk
in de ogen van heel het volk.
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Het is echter duidelijk, dat het niet Philips II is, die dit gewild heeft. Deze had het
concilie onverkort en plechtig willen afkondigen en wel reeds in de zomer van 1564;
de vertraging, het particuliere karakter en de fatale restrictie zijn het werk van de
Raad van State, vooral van Willem van Oranje. Evenmin hebben de bisschoppen aan
de noodlottige loop enige schuld; zij, de Utrechtse aartsbisschop voorop, hebben
eensgezind en onmiddellijk de onbeperkte afkondiging gewild. Bij het gangbaar
algemeen-ongunstig oordeel over deze bisschoppen van Spaanse creatie verdient
gereleveerd te worden, dat ten minste hun eensgezinde orthodoxie en hun scherp
inzicht in de voorwaarden der katholieke reformatie voor Philips' keuze pleiten. De
circulaire, waarmee de landvoogdes in Juni 1565 de afkondiging beval (en die ook
aan alle provinciale staten en grotere steden werd gezonden), gaf verder aan de door
de koning gemaakte restrictie een zeer wijde strekking; zij verbood alle veranderingen
in de leken-jurisdictie, in de patroonsrechten, in het tiendrecht en andere door leken
uit kerkelijk goed getrokken inkomsten. Hiermede handelde Margareta ongetwijfeld
in strijd met Philips' bedoeling en onder pressie van de Raad van State. De aard der
restricties belicht duidelijk de objecten, waarop de belangstelling van het hoge college
in het bijzonder was gericht. Het behoeft verder geen uitleg meer, dat de ruime
interpretatie van de afgedwongen koninklijke restrictie het hervormingswerk der
bisschoppen voor een aanzienlijk deel belette.
Frederik Schenck van Toutenburg ontving deze circulaire onder dagtekening van
11 Juni 1565. Dezelfde man, die eens zo positief was opgekomen voor de hoogheid
van het ‘oecumeens concilie’, betrachtte thans, hetzij uit slaafse eerbied voor de
voorschriften van de landvoogdes, hetzij (wat men tot dusver gewoonlijk aanneemt)
uit gierigheid, die hem alle uitgaven zoveel mogelijk deed vermijden, met de
afkondiging de uiterste soberheid, in die mate zelfs, dat de landvoogdes er hem over
berispte. Het was haar bedoeling, dat de aartsbisschoppen de afkondiging zouden
doen geschieden door een provinciaal concilie. Aldus zou in de plaats van de voor
heel het land geldige afkondiging in 's konings naam een plechtige afkondiging op
aartsbisschoppelijk gezag treden. De Utrechtse aartsbisschop handelde anders: bij
brief van 26 Juli
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1565 zond hij zijn geestelijken de decreten toe met bevel zich er naar te gedragen
met inachtneming van de door de landvoogdes gemaakte restricties. De onderstelling,
dat alle geestelijken zich zelfstandig zouden zetten tot de studie van het dossier, is
enigszins naïef, vooral daar sommigen tot deze studie nauwelijks capabel te achten
waren, maar een ijdele waan was het zeker te denken, dat zij, die het meest reformatie
nodig hadden: de concubinarii, de plichtverzakers en de met ketterij besmetten, zich
dank zij deze toezending zouden haasten hun leer en leven te herzien. Aan de andere
kant wekte het aartsbisschoppelijke schrijven de verontwaardiging op van het
waardigst en schranderst deel van de clerus. Willem, Lindanus, reeds geconsacreerd
bisschop van Roermond, maar nog deken van het kapittel van Den Haag, protesteerde
15 Augustus 1565 bij notariële akte in tegenwoordigheid van zes getuigen uit zijn
kapittel tegen de bijgevoegde restrictie, verklaarde deze in strijd met de kerkelijke
wetten en verderfelijk voor het katholicisme en appelleerde op de heilige stoel.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de Utrechtse kapittels anders
handelden. Samen vergaderd, verklaarden zij, 3 Augustus 1565, de publicatie van
het concilie niet te aanvaarden. Zij volhardden daarmee in de houding, die zij sedert
het bekend worden van de Trentse decreten hadden aangenomen. Deze decreten
waren dan ook voor de positie der kapittels eenvoudig de nekslag. Aan de
aartsbisschop en diens officiaal hadden de proosten alle jurisdictie af te staan benevens
het recht van visitatie en het recht van institutie tot beneficiën; bovendien werden
hun nieuwe of in onbruik geraakte plichten opgelegd. Het is niet vreemd, dat de
proosten, als het eerste lid der provinciale staten, zich in de statenvergadering druk
geweerd hadden, toen daar beraadslaagd werd over het aan de landvoogdes uit te
brengen advies. Niet onaardig is het zelfs in het door deze staten uitgebrachte advies
te lezen, dat het onmogelijk is, alle klachten, bezwaren en protesten der kapittels op
elk punt der hervorming te boek te stellen. Thans zetten de kapittels zich, na hun
protest van 3 Augustus 1565, tot het opstellen van een memorie van hun bezwaren
die zij de aartsbisschop aanboden. Vooral het verlies van al hun bevoegdheden en
inkomens stak de vijf proosten. Zij stelden in deze memorie voor, dat de aartsbisschop,
die door de uitgebreidheid
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van zijn diocees en speciaal, zolang de bisdommen van Leeuwarden Groningen en
Deventer nog slechts op het papier bestonden en zelfs een zeer groot deel van het
Haarlemse, n.l. West-Friesland, nog niet onder de jurisdictie van de eigen bisschop
was gebracht, niet buiten officialen kon, de vijf proosten eenvoudig als zijn officialen
in hun functies zou bevestigen. Dit schrandere voorstel redde de letter van de
conciliaire decreten en behield het wezen van de oude positie der proosten benevens
hun inkomen.
De landvoogdes betuigde per brief van 20 Augustus 1565 de Utrechtse
aartsbisschop haar ontstemming over de nonchalante wijze, waarop deze aan haar
bevel had menen te moeten gehoor geven. Zij wees hem op de in Kamerijk gevolgde
procedure en beval hem, zoals daar geschied was, een provinciaal concilie te houden,
waarop alle punten der decreten behandeld en alle bezwaren onder het oog gezien
konden worden. Zij zond hem en de Utrechtse kapittels een copie van de Kamerijkse
conciliaire besluiten. Schenck van Toutenburg verontschuldigde zich met een beroep
op de te Utrecht heersende pest, maar gaf terstond gehoor aan haar bevel en riep
vervolgens de bisschoppen, abten en kapittels der Utrechtse kerkprovincie bijeen
tegen 10 October 1565. Op deze datum werd ook het concilie te Utrecht geopend.
Naast de aartsbisschop waren alleen de bisschoppen van Haarlem en Middelburg als
zodanig aanwezig; Lindanus verscheen als deken van het kapittel van Den Haag en
in zijn kwaliteit van doctor in de theologie. Op verlangen van de Landvoogdes werden
ook de bisschoppen van Leeuwarden, Groningen en Deventer toegelaten, ofschoon
zij nog geen bezit hadden genomen van hun zetels. Van de abten waren slechts
weinige verschenen; die van Friesland weigerden te verschijnen op grond van een
verbod der Staten van Friesland. Van de kapittels waren alleen de vijf Utrechtse
uitgenodigd; naast hen verscheen echter een afgevaardigde van het kapittel van
Middelburg, die toegelaten werd en zich aansloot bij de oppositie der Utrechtse
kapittels.
Allereerst werden alle Trentse besluiten ten aanzien van de leer zonder tegenstand
aangenomen. Vervolgens werd van 15 tot 19 October dit deel van het concilie van
begin tot eind in de metropolitaankerk aan het volk voorgelezen. Eerst daarna begon
men aan het neteligste deel: de behandeling van de disciplinaire be-
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sluiten. Met voordacht had men deze, waarvan men heftige tonelen vreesde, bewaard
tot na de publicatie in de kerk. De 22ste October legde de deken van het domkapittel
uit naam van alle kapittels de verklaring af, dat zij de disciplinaire decreten aannamen
met voorbehoud van hun rechten, voorrechten, statuten, gewoonten en exempties.
Na het verstrijken van de hun toegestane bedenktijd van drie dagen verklaarden de
kapittels wederom bij monde van dezelfde woordvoerder, dat zij alle voorschriften
aangaande het levensgedrag van de kanunniken aanvaardden, maar weigerden zich
te onderwerpen aan de decreten betreffende de jurisdictie en de beneficiale rechten.
Hun woordvoerder eiste opschorting van deze decreten om de gedupeerde kapittels
tijd te geven te Rome en te Madrid hun rechten staande te houden. De aartsbisschop
weigerde deze opschorting; het stond de kapittels vrij zich tot de paus te wenden en
wat deze hun zou toestaan, zou geëerbiedigd worden, maar inmiddels hadden zij alle
decreten te gehoorzamen. Dit alles ging onder heftige debatten; de aartsbisschop
bedreigde de kapittels met kerkelijke censuren, zonder hen echter tot rede te brengen.
De 30ste October 1565 maakte hij een abrupt einde aan de debatten, gelastte ieder
op de straffen, door het Trentse concilie bepaald, heel het concilie in al zijn statuten
na te leven en sloot het eerste provinciale concilie van Utrecht. Alvorens heen te
gaan, legden de kapittels een officieel protest af en verklaarden de genomen besluiten
nietig. Een voorstel van de Staten van Utrecht om door hun bemiddeling de
onderhandelingen te heropenen vond bij sommige bisschoppen bijval, maar volstrekte
afwijzing bij de aartsbisschop. Geheel duidelijk is zijn houding niet altijd, maar in
elk geval vloeit deze afwijzing voort uit zijn overtuiging, dat in zake de acceptatie
van een oecumeens concilie niet viel te transigeren.
Welke invloeden het geweest zijn, die de aartsbisschop enkele maanden later de
weg der onderhandelingen deden inslaan, is onbekend, maar begin 1566 verzocht
hij dezelfde Staten van Utrecht, wier bemiddeling hij eerst had afgewezen, om hun
tussenkomst. Zij gaven gevolg aan de uitnodiging, maar bereikten geen resultaat,
daar middelerwijl de landvoogdes, naar wie de kapittels enige commissarissen hadden
afgevaardigd, een accoord had opgesteld, dat bij acceptatie van weerszijden de koning
ter
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goedkeuring zou worden aangeboden. Dit accoord was zeer gunstig voor de kapittels,
daar het de meeste privilegiën van de kanunniken handhaafde en voor de aartsdiakens
een regeling behelsde van met de aartsbisschop gedeelde jurisdictie, zoals reeds
tussen de bisschop van Middelburg en de domproost gesloten was voor het hele
bisdom Middelburg, dat tot het aartsdiakonaat van de Dom behoord had. Schenck
van Toutenburg verklaarde zich bereid dit accoord te aanvaarden. Wat hij er mee
verwierf, een gedeelte van de jurisdictie, hoofdzakelijk in matrimoniale en andere
belangrijke zaken, was zeer mager in vergelijking met de absolute bevoegdheden,
die het concilie van Trente hem toekende. Zijn soepelheid steekt wel sterk af tegen
zijn vasthoudendheid op het provinciaal concilie en maakt juist daardoor eer de
indruk van zwakheid dan van een weloverwogen politiek van toegeven. Zo men hem
op deze grond in gebreke wil stellen, moet men erkennen, dat zelfs de sterkste prelaat,
nu de landvoogdes hem in de steek liet, de kapittels niet tot rede had kunnen brengen.
In elk geval was sedert April 1566 een soort van vrede gevestigd op de grondslag
van het voorlopige accoord, waardoor de weg tot het beginnen van een geregelde
hervorming formeel geopend was, zij het dan, dat degenen, onder wier leiding het
grote werk zou moeten geschieden, er kwalijk de geschiktste personen toe geacht
konden worden. De aartsdiakens gingen thans over tot het afkondigen van de Trentse
decreten in hun ressorten, wat zij in verscheiden delen van het aartsbisdom tot dusver
belet hadden. Vervolgens maakten zij een begin met de visitatie van hun ressorten,
waarbij zij van de pastoors een formele onderwerping aan de Trentse decreten eisten.
Het getroffen en voorlopig in toepassing gebrachte accoord heeft nooit de
bekrachtiging van de koning verworven, ofschoon Hoppers, naar Spanje ontboden,
er bij Philips op aandrong. De troebelen van 1566 kwamen tussenbeide en toen Alva
de Nederlanden bereikte, was de kwestie nog even ver van een oplossing.
Aartsbisschop en aartsdiakens bestuurden gezamenlijk; in werkelijkheid kan men
van geen besturen spreken. Krachtige reformatie bleef uit, want van corrupte lichamen
als de kapittels kon daartoe geen stimulans uitgaan; de trage visitaties der aartsdiakens
brachten geen merkbare verbetering en het concilie van Trente bleef voor
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het aartsbisdom een dode letter. Het eerste provinciaal concilie van Utrecht had niet
het minste effect; zijn statuten zijn zelfs nooit vastgesteld14..
Het was de ijzeren hertog voorbehouden de Utrechtse kapittels op de knieën te
brengen, wat hem dan ook toevertrouwd was. De absolute doorvoering van het
concilie van Trente was een punt van Alva's opdracht, gelijk het ook in wezen altijd
op 's konings program had gestaan. Met rigorisme heeft de hertog dit onderdeel van
zijn opdracht ten uitvoer gebracht, ten minste voor het aartsbisdom; eerst later zou
zelfs hij in de suffragaan-bisdommen enigermate gaan transigeren. De krachtigste
der aartsbisschoppen, Maximiliaan van Bergen, aartsbisschop van Kamerijk, zocht
in de nieuwe landvoogd onmiddellijk steun voor zijn ernstig hervormingswerk. Op
zijn verzoek gelastte Alva 11 Maart 1568 alle bisschoppen over te gaan tot visitatie
en reformatie, c.q. oprichting der kapittels. Toen hem bleek, dat de Utrechtse
aartsbisschop daartoe ten gevolge van het getroffen accoord niet bij machte was,
zond de hertog twee commissarissen, Jan van Glymes en Laurens Mets, naar Utrecht
om de aartsbisschop bij te staan op een bijeen te roepen synode, waarop aan de gehele
clerus het concilie volledig zou worden opgelegd onder verbod van eerbiediging der
bezwaren van kapittels en aartsdiakens. De beide commissarissen kregen verder
bevel de aartsbisschop te steunen in de stichting van een seminarie, in de hervorming
van het zedelijk leven der kanunniken en in het in-handen-nemen van de volledige
jurisdictie.
Een schrijven van de bedreigde kapittels, die thans het einde van hun rijk
onheilspellend zagen naderen, aan de nog in Spanje vertoevende Hoppers, dat alsnog
bedoelde koninklijke goedkeuring op het accoord van Margareta van Parma te
verkrijgen, bleef natuurlijk zonder succes. Alva zette met kracht zijn wil door en 18
Mei 1568 opende Schenck de provinciale synode, bijgestaan door de bisschoppen
van Groningen en Roermond (deze als deken van het Haagse kapittel), de abten van
Oostbroek en Sint Paulus en de twee commissarissen van Alva. Weer weigerden de
kapittels zich te onderwerpen. Zij zonden afgevaardigden naar Brussel, die daar door
Alva verscheiden malen gehoord werden. De hertog liet ook de beide commissarissen
naar Brussel komen. De
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15de Juni 1568 kwam zijn definitieve beslissing: de protesten der kapittels werden
volstrekt afgewezen en de aartsbisschop werd gelast zonder verwijl zijn taak ter hand
te nemen onder belofte, dat alle tegenstand gebroken zou worden. De twee
commissarissen werden weer naar Utrecht gezonden om de beslissing ten uitvoer te
brengen. Hiermee bracht de hertog de kapittelpretenties de genadeslag toe. Hun
afgevaardigden waren te Brussel getuige geweest van de onverbiddelijke autocratie,
die in de Nederlanden intrede had gedaan: de 5de Juni hadden zij de terechtstelling
van Egmond en Hoorne kunnen aanschouwen. De 22ste Juni 1568 betuigden de vijf
kapittels de aartsbisschop hun volkomen onderwerping aan de decreten van Trente,
waarna zij zich met hem naar de kathedraal begaven tot het zingen van een plechtig
Te Deum.
Thans kreeg de katholieke reformatie eindelijk de baan vrij. Helaas was inmiddels
de kritieke tijd aangebroken, waarin de Nederlanden in laaie brand van oorlog stonden
en de sfeer allerminst geschikt was voor dit werk van vrede en vast beleid. Ook
mogen wij er niet blind voor zijn, dat zelfs een Alva de mensen niet veranderen kon.
De kanunniken hadden niet uit innerlijke overtuiging gecapituleerd, maar eenvoudig
uit angst voor het ijzeren geweld: zij waren dus zeker niet tot eendrachtige
samenwerking voor het goede doel te vinden. Toch had op den duur de nieuwe geest
het moeten winnen, gelijk hij het overal gewonnen heeft, waar ruimte van tijd gegeven
werd. Elke vacature in een van de kapittels zou een nieuw lid in het oude lichaam
brengen, dat de gevoelens van gekwetste hoogheid niet of in geringe mate deelde en
dus minder bezwaren had tegen een loyale samenwerking. Het is verder gemakkelijker
aan te tonen, dat bepaalde door Trente voorgeschreven maatregelen niet tot stand
kwamen, dan te bewijzen, dat de afkondiging van het Trentse concilie en de morele
overwinning van de reformatie-beweging, waarvan zij een symptoom was, op de
dienstdoende clerus toch zekere gunstige invloed heeft gehad. Wie niet aan het
onredelijk a priori vasthoudt van een volkomen gedemoraliseerde clerus en het niet
met de rede overeen te brengen acht, dat de maatschappij der zestiende eeuw bepaald
het uitschot tot zijn priesters maakte, moet geloven aan het bestaan van een groot
deel cureiten van goeden wille, voor
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wie de kennisneming van de met nadruk en plechtigheid voorgehouden Trentse
besluiten geen preek aan dovemansoren was en die dus, elk naar eigen krachten, er
naar gestreefd zullen hebben enige ergernissen uit de weg te ruimen.
Aldus moet zelfs onder de steeds meer in de landelijke rust van Wijk-bij-Duurstede
teruggetrokken aartsbisschop een bescheiden begin gemaakt zijn met de katholieke
reformatie, die de clerus zich de nieuwe normen had doen bewust worden. Aan al
de houders van beneficiën werd de residentieplicht ingescherpt en al zou het naïef
zijn zich daarvan grootse resultaten voor te stellen, het is even ongeoorloofd aan te
nemen, dat er niemand door tot inkeer kwam. Ook waren, nadat Alva speciaal op de
schandelijke toestanden van het door de Pallandts op eigen hand geprotestantiseerde
en vervolgens met behoud van hetzelfde personeel der kerken gerecatholiseerde land
van Kuilenburg gewezen had, visitaties begonnen; deze werden thans, zij het in traag
tempo, voortgezet en ook hiervan kan ten minste het uit de weg ruimen van de
zwaarste ergernissen het gevolg geweest zijn. Natuurlijk tierden nog alom misbruiken;
het concubinaat van kanunniken en cureiten was bij een deel van de thans levende
generatie niet uit te roeien.
Aangaande het meer concrete werk valt te constateren, dat de aartsbisschop de
zorg voor de recrutering van priesters als een hem door de Trentse decreten opgelegde
plicht inzag, al valt wel aan te nemen, dat hij geen helder denkbeeld had van de
noodtoestand, waarin zijn kerkprovincie juist op dit punt verkeerde. Men krijgt de
indruk, dat maar weinig prelaten uit deze tijd de katastrofale gevolgen van het komend
priestertekort in tal van landen voorzagen. Het is een Europees verschijnsel, dat hier
in het spel is: de zeer ernstige afname van priesterroepingen in de eeuw der
kerkscheuring. De secularisatie, die in de zestiende eeuw in tal van landen werd
doorgedreven, had de kloosters ontredderd, de pastorieën verarmd, de vicarieën en
beurzen ontvreemd. Ook katholieke vorsten, o.a. de Habsburgers, hadden er deel
aan. Wat de Nederlanden betreft, deze algemene secularisatie geschiedde nog onder
de ogen van Schenck van Toutenburg in het grootste deel van zijn diocees, het eerst
in Holland, daarna in Utrecht en Gelderland. Hand aan hand met het interne
anti-clericalisme, dat
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ook verscheiden regenten, die niet de minste sympathie bezaten voor het
protestantisme, dreef tot medewerking aan een de kerk verarmende, straks ruïnerende
secularisatie-politiek, een geestesgesteldheid, waaraan het voorbeeld van 's konings
door de paus goedgekeurde politiek ten aanzien van de te incorporeren abdijen niet
geheel vreemd was, ging een steeds toenemende vervreemding van de intellectuelen
van de kerk. Dit verklaart het teruglopen van de jaarlijkse priestertoevoer; in het
Utrechtse tussen 1505 en 1568 van ruim 200 tot ongeveer 6015.. Van sommige Duitse
bisdommen hebben wij nog ongunstiger getallen, die b.v. verhoudingen van 10 tot
1 te zien geven.
Het is dan ook geen wonder, dat het concilie van Trente de vraag, hoe voor de
toekomst voldoende priesters te recruteren, met buitengewone ernst onder het oog
gezien heeft. De stichting van diocesane seminariën behoorde tot de eerste plichten,
die het de bisschoppen oplegde. In de Utrechtse kerkprovincie is geen van de
bisschoppen aan de stichting van een seminarie toegekomen, uitgezonderd die van
Deventer en de aartsbisschop. Deze belastte reeds een maand, nadat de kapittels zich
aan zijn gezag onderworpen hadden, toen hij dus met positieve maatregelen kon
beginnen, een tweetal kanunniken met de voorbereiding van de stichting van een
seminarie. Het werd daarmee echter een lijdensgeschiedenis: vermoedelijk waren
de aangewezen kanunniken zeer weinig diligent, te minder, daar het de kapittels
waren, die de nieuwe stichting goeddeels moesten bedruipen. De aartsbisschop
meende blijkbaar met de delegatie van dit gewichtige werk aan zijn kanunniken het
zijne gedaan te hebben; althans is er verder geen blijk van belangstelling voor deze
zaak van hem bekend, veeleer het tegendeel. In 1574 wendden zich enige ongenoemde
‘Hollandse’ katholieken, onder aanvoering van de naar Keulen uitgeweken
oud-burgemeester van Gouda, Jan Gerrits Stempelse, die bij de Keulse nuntiatuur
in hoog aanzien en met de Jezuïeten in nauw contact stond16., tot de Keulse nuntius
Caspar Gropper met het verzoek er bij de paus op aan te dringen, dat deze de
aartsbisschop van Utrecht zou aansporen een seminarie te stichten en dit aan de
Sociëteit toe te vertrouwen17..
De nuntius richtte zich 10 September daartoe tot Rome; 4 December spoorde paus
Gregorius XIII de aartsbisschop aan, de
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nodige maatregelen spoedig te treffen. Schenck van Toutenburg, wie het aan égards
jegens de heilige stoel zeker niet ontbrak, nam de vermaning ter harte. In 1575 kochten
de reeds in Juli 1568 benoemde gecommitteerden, blijkbaar na daartoe door de
aartsbisschop aangespoord te zijn, van de Utrechtse Hieronymusbroeders hun school
met bijbehorende gebouwen. Met de in verband met deze nieuwe bestemming aan
te brengen hervorming vlotte het echter niet, vooral door de tegenwerking van de
scholaster van de Dom, die voor schennis van zijn monopolie beducht was. Schenck
van Toutenburg scheen inmiddels het stadium bereikt te hebben, waarin alle zorgen
van hem afgleden, zodra hij Wijk-bij-Duurstede hervonden had; vermoedelijk hebben
wij hierin wel een teken van langzame versuffing te zien. Zeer tekenend voor de
toestand is het, dat de twee gecommitteerden zich 18 Juli 1576 schriftelijk tot de
voor hen te Wijk-bij-Duurstede ontoegankelijke aartsbisschop wendden met het
verzoek ontvangen te worden ter bespreking van de vele moeilijkheden of ten minste
schriftelijk antwoord te mogen vernemen. Er zijn geen blijken, dat Schenck van
Toutenburg zich ooit nog met het seminarie heeft ingelaten. Het was blijkbaar de
bedoeling de school door paters Jezuïeten te doen overnemen; indien daartoe al
pogingen gedaan zijn, hebben zij gefaald. De kapittels bleven de school beheren,
ook nog, nadat 18 Maart 1580 alle uitoefening van het katholicisme verboden was.
Tussen 1585 en 1589 sequestreerde de vroedschap stuk voor stuk de fondsen der
school, maar deze zelf schijnt eerst sedert 1593 niet meer door de kapittels bestuurd
te zijn. Het is duidelijk, dat zij allang opgehouden had, seminarie te zijn; het is zelfs
de vraag, of zij dit in wezen ooit geweest is. Enige betekenis kan zij in deze
hoedanigheid zeker niet gehad hebben18..
Inmiddels voltrok zich het lot van de Utrechtse kerkprovincie, ook dat van het
aartsbisdom, over het hoofd van de hoogbejaarde aartsbisschop. Onder de politieke
troebelen nam de desorganisatie met den dag toe, zodat het spoedig maar een
schijnbewind was, dat de versuffende grijsaard voerde. De politieke omwenteling,
die in dit gewest een trager verloop had dan Holland en Oranje naar de zin was en
die vooral op grote religieuze bezwaren stuitte, deed ook in de clerus gewetens- en
belangenconflicten ontstaan; sommigen vielen af, anderen vluchtten. De oude clerus
smolt
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zienderogen weg en er was geen nieuwe generatie in opkomst, maar vermoedelijk
was Schenck van Toutenburg blind voor zulke tekens aan de muur. Onderwijl
ruïneerde de secularisatie de financiën, zodat het bisdom nog tijdens zijn leven in
staat van ontbinding geraakte. Slechts missiewerk kon de taak van het geregelde
bestuur overnemen, maar daartoe ontbraken de 77jarige aartsbisschop zowel het
inzicht als de krachten; ook de kapittelmagnaten, ofschoon merendeels standvastig
in hun afwijzing van het protestantisme, waren tot geen positieve taak bekwaam. Zo
naderde het eind: 25 Augustus 1580 overleed de eerste en enige aartsbisschop van
Utrecht vóór de protestantisering; met hem stierf de kerkelijke hiërarchie in
Noord-Nederland. Zijn plechtige begrafenis in de Dom op 30 Augustus 1580 was
het laatste openbaar vertoon van katholicisme in de bisschopsstad.
Het bestuur van het aartsbisdom ging over aan het domkapittel, als welks vicaris
de deken Johan van Bruhezen optrad. Diens functie bleef een volkomen leeg
naambestuur, daar hij reeds in Maart 1579 naar Emmerik was uitgeweken om tot
zijn dood aldaar of te Keulen verblijf te houden. Hij schijnt een wat minder inerte
persoonlijkheid geweest te zijn dan Schenck van Toutenburg, maar werd bezield
door louter negatieve ketterhaat, zonder begrip te hebben van een zending onder de
verdrukten. Zo volstrekt bleet hij in deze défaitistische houding gevangen, dat hij
weigerde hef bestuur te voeren te midden van ketters. Deze fanaticus was de
aangewezene om het hiërarchisch bestuur, dat ten gronde ging bij het geleidelijk
opgaan van kapittels, parochies, pastoraten en alle beneficiën in het protestantisme,
tot een missie-organisatie te hervormen, maar dat een functionaris, die liever de hem
toevertrouwden aan de zondvloed prijsgaf, dan met ketters in één stad te wonen,
daartoe niet in staat was, spreekt vanzelf. Werkeloos bleef hij in Duitsland, waar hij
een kanonikaat in de Keulse dom verwierf.
De formele benoemingen, waarmee de Spaanse koning de continuatie op de
aartsbisschoppelijke zetel heeft willen verzekeren, gaan buiten de geschiedenis der
Utrechtse kerk in de verdrukking om. De houding van Philips II en later die van de
aartshertogen getuigt van onmacht om de behoeften van het katholicisme op de
voorgrond te stellen en los te zien van de politieke vraag-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

282
stukken. Het kwam niet bij de koning op, de vraag te stellen, of in de gegeven
omstandigheden een bepaalde prelaat enige kans zou hebben voor de ongelukkige
katholieken in het Utrechtse iets te doen. Ook hij leefde in de mentaliteit van het
‘alles of niets’. Na de dood van Frederik Schenck van Toutenburg benoemde hij in
1580 tot diens opvolger de proost van Oud-Munster: Herman, graaf van Rennenberg,
weer een edelman en weer een potentaat in de kapittelkring. Deze, aan de hand van
de gepubliceerde stukken niet nauwkeuriger te dateren benoeming bewijst afdoende,
dat begrip van de eisen der netelige tijden de Spaanse regering nog steeds vreemd
was gebleven.
De begunstigde behoorde tot de Zuidnederlandse hofadel en was residerend
kanunnik te Luik, alwaar hij 15 Januari 1585 overleed, zonder dat zijn benoeming
door de paus bekrachtigd was. Eerst zeven jaar na Rennenbergs dood, 3 Januari 1592,
benoemde Philips II de vicaris-capitularis Johan van Bruhezen tot aartsbisschop van
Utrecht, een benoeming, die in haar volstrekte miskenning van wat in de Noordelijke
Nederlanden inmiddels gedaan was tot het behoud van het katholieke geloof en in
haar hooghartig voorbijgaan van de organisator dezer wederopluiking een afdoend
bewijs van 's konings bekrompenheid is. Ook deze benoeming bleef natuurlijk
onbekrachtigd. Zij verijdelde voorlopig de enige, door Rome inmiddels beraamde
oplossing van het probleem: de benoeming van Sasbout Vosmeer of een andere
missionaris tot algemeen hoofd der missie. Ongeconsacreerd stierf Johan van
Bruhezen als kanunnik te Keulen de 10de September 1600, daardoor eindelijk aan
Rome de baan vrijmakend voor de dringend nodige oplossing. Zijn bemoeienis met
het aartsbisdom als vicaris-capitularis en als gedesigneerd aartsbisschop is vrijwel
nihil; zijn enige verdienste jegens de katholieken van het hem toevertrouwde gebied
is de delegatie van zijn gezag aan Sasbout Vosmeer bij akte van 11 Mei 158319.. Deze
beoordeelde Bruhezens bediening zeker nog te gunstig, toen hij ze bestempelde als
een ‘schijnbestuur met weinig gezag en bijna geen vrucht’.20..
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2. Haarlem
De prelaat, die met de katholieke reformatie in het bisdom Haarlem belast werd,
Nicolaas van Nieuwland, was meer dan Schenck van Toutenburg een bisschop in de
nieuwe stijl: hij was doctor in de godgeleerdheid en had als theoloog zekere naam.
In 1510 geboren, was hij reeds in 1541 tot wijbisschop van George van Egmond
aangesteld en op de titel van bisschop van Hebron gewijd. Hij bezat enige kerkelijke
beneficiën, o.a. was hij door Karel V in 1546 benoemd tot pastoor-proost van de
Haarlemse Sint Bavo; natuurlijk heeft hij deze functie nooit uitgeoefend. Verder was
hij aangesteld als inquisiteur; wel heeft hij voor het ambt bedankt, maar incidenteel
is hij toch in enige processen gemengd geweest als gedelegeerde van de bisschop
van Utrecht. Een van deze gevallen is het geding tegen Angelus Merula, de pastoor
van Heenvliet. Dit proces is de aanleiding geworden, dat Nicolaas van Nieuwland
in pamfletten beticht werd van verdraaiing der getuigenissen en van wreedheid.
Grondig bronnenonderzoek heeft uitgewezen, dat zijn optreden in dit proces niet
alleen niets laakbaars heeft gehad, maar zelfs getuigt van grote deernis en
menslievendheid21.. In 1556 werd van Nieuwland deken van het Utrechtse kapittel
van Sint Marie. Door Granvelle werd hij voor het episcopaat aanbevolen als ‘geleerd
en voortreffelijk van levensgedrag’22.. Eerst 6 November 1561 nam Jacob uten Eng,
deken van Sint Pieter te Utrecht, als gemachtigde van Van Nieuwland bezit van diens
zetel; 8 November daarop aanvaardde hij te Egmond de abdij, die sedert de dood
van Willem van der Goes op 10 Maart 1560 zonder abt gebleven was23.. De 1ste
Februari 1562 hield Nicolaas van Nieuwland zijn intrede in de kathedraal.
De eerste bisschop van Haarlem is een droevige figuur geweest en dit te meer,
wijl hij eigenschappen van hoofd en hart bezat, die hem tot een goed bestuurder en
een leider in het proces der katholieke reformatie hadden kunnen maken: theologische
kennis, tact, gematigdheid en grote menslievendheid. Mild in zijn oordeel, huiverig
om te straffen en jegens de gevallenen, ook jegens de ketters, meer met deernis dan
met gestrengheid bezield, vormt Van Nieuwland een scherp contrast met een figuur
als Lindanus; deze van zijn kant minachtte de Haarlemse bisschop kennelijk
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om wat hij in hem als slappe toegeeflijkheid laakte. Niets typeert Nicolaas van
Nieuwland zo duidelijk in zijn zachtmoedigheid als de omstandigheid, dat hij van
alle bisschoppen der drie Nederlandse kerkprovincies de enige was, die, geraadpleegd
over de vraag, of de Trentse besluiten onverkort in de Nederlanden zouden worden
gepubliceerd, daarop instemmend antwoordt met deze reserve, dat alsnog getracht
moet worden enige verzachting te verkrijgen in de openbare straffen, aan ketters en
andere grote zondaars op te leggen24.. Dit geluid is kenmerkend voor een inquisiteur,
niet voor de zwarte caricatuur, die een partijdige geschiedschrijving gangbaar gemaakt
heeft, maar voor het historische type van de priester-inquisiteur, die te werk ging
volgens de methode en in de stemming van de biechtstoel25..
Zeker is het standpunt te verdedigen, dat deze vèrgaande goedhartigheid in een
gebrek ontaard was en Van Nieuwland weinig geschikt maakte tot de van hem
gevergde taak in een zo kritieke tijd, maar dat een man van deze aanleg door een
vulgair gebrek als drankzucht reeds vroeg een slechte naam verwierf, zijn gezondheid
benadeelde en zijn prestige ondermijnde, zodat zijn episcopaat een treurige indruk
heeft achtergelaten, is een stuk tragiek op zichzelf. Zijn geschonden reputatie was
hem te Haarlem vooruitgegaan; reeds bij zijn komst aldaar was hij ernstig op de tong
en kenden de Haarlemmers blijkbaar de hem door het Utrechtse volk toegekende
bijnaam ‘dronken Klaasje’. Nog geen jaar na zijn ambtsaanvaarding waren er al
zoveel klachten over zijn ambtsvervulling te Brussel ingekomen, dat de regering
onderzoek naar zijn gedrag liet doen. Een rapport, door Hoppers, na verhoor van
Van Nieuwland zelf, over de bisschop uitgebracht, behandelt de beschuldigingen,
die ongeveer alle neerkomen op het ene jammerlijke gebrek, waardoor deze prelaat
zich tot een voorwerp van verachting maakte. Hij wordt er van beschuldigd dronken
in een processie te hebben gelopen, soms door drankmisbruik op de avond te voren
niet tot pontificeren in staat te zijn geweest, in herhaald gekrakeel met zijn huisgenoten
zelfs tot handtastelijkheden te zijn overgegaan en zich laakbaar te hebben gedragen
jegens een nicht van de plebaan, Nicolaas van Castricum. Bovendien wordt hem
bijna gestadige werkeloosheid verweten. Ten aanzien van de relatie tot de genoemde
vrouw werden de
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klachten zeer overdreven bevonden, maar de andere bleken niet te weerleggen.
Achteraf valt ook nog een en ander af te dingen op de betichting van volstrekte
werkeloosheid. In werkelijkheid heeft Van Nieuwland persoonlijk meer gedaan dan
Schenck van Toutenburg, al heeft de jicht, waaraan hij blijkbaar ernstig leed vermoedelijk wel deels ten gevolge van zijn drankzucht - hem dikwijls het werk
belet. De jammerlijke man was echter zozeer de slaaf van zijn gebrek geworden, dat
de herhaalde vermaningen, hem door de landvoogdes zelf of uit haar naam door
Hoppers en Morillon gedaan, soms vervat in een toon, die iedereen, wiens eergevoel
niet afgestompt is, als diep krenkend zou gevoelen, hem niet tot zelfherziening
brachten. Mij komt deze prelaat van zo goede aanleg en zo grote goedhartigheid eer
een voorwerp van deernis dan van afschuw voor.
Een van de eerste aangelegenheden van het bisschoppelijk bestuur was overal de
regeling van het bisschoppelijk inkomen. Een afzonderlijke bulle, evenals de
omschrijvingsbul op 10 Maart 1561 gedateerd, regelde de nieuwe positie van de
abdij Egmond. De bisschop-abt had een lid van de kloostergemeenschap tot prior
aan te stellen, die in zijn naam het bestuur over de abdij zou voeren. Vergeleken bij
het heftige verzet, dat de andere ingelijfde abdijen boden, is de houding van de
Egmondse kloosterlingen bijna voorkomend te noemen. De inbezitneming door Jacob
uten Eng geschiedde zonder incidenten en zelfs was het klooster bij de plechtige
intocht van de bisschop in zijn zetelstad door drie monniken vertegenwoordigd. Toch
is het er wel ver van, dat de Egmondse monniken in de verkapte commende zonder
bezwaar berustten. Zij hebben er zich in feite nooit bij neergelegd en het is
waarschijnlijk slechts aan machteloosheid, door inwendige verdeeldheid veroorzaakt,
te wijten, dat de aanvankelijke houding jegens Van Nieuwland niet agressiever was.
Ongetwijfeld heeft ook te Egmond de hoop op het herwinnen van de onafhankelijke
positie juist bij het beste deel van de communiteit geleefd. De ondergang van de
abdij heeft deze hoop verijdeld. Het bestuur van Nicolaas van Nieuwland is een tijd
van grote verwarring voor Egmond geworden. Met alle functionarissen kwam de
opgedrongen abt overhoop te liggen en met de rentmeester, die hem van verduistering
betichtte, werd het tafellaken doorgesneden.
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In de abdij leidde het bestuur van de bisschop tot algehele stoffelijke ontreddering:
het is eenvoudig roofbouw geweest. Indien de conventualen te eniger tijd de ruïneuze
gevolgen van de incorporatie bij de bisschoppelijke tafel hadden moeten demonstreren,
zouden zij daarmee weinig moeite gehad hebben. De eerste daad van Van Nieuwland
schijnt geweest te zijn, zich een door zijn voorganger Willem van de Goes nagelaten
som van ruim vierduizend caroliguldens toe te eigenen, om er zijn institutie-breven
van te betalen; van zulke vervreemdingen placht hij geen boek te houden. Het is dan
ook geen wonder, dat de financiën in zeer korte tijd een volkomen chaos werden.
Ofschoon de abdij in 1559 nog in goeden doen verkeerd moet hebben, was zij enige
jaren nadat Van Nieuwland tot abt verheven was, de ondergang nabij. Zij stak in
schulden, sloot nieuwe om deze weer te voldoen en deed de zonderlingste pogingen
om aan geld te komen. Wij moeten daarbij bedenken, dat ook de rentmeester, Dirk
van Teylingen, ongeschikt was voor zijn taak. Dat deze materiële achteruitgang van
ongunstige invloed was op de kloostertucht, is zonder meer duidelijk. Ongetwijfeld
was deze reeds vóór Van Nieuwland's ambtsaanvaarding niet ongerept, maar onder
zijn wanbeheer heeft zich het degeneratieproces zeker verhaast. Wat omtrent de
gedragingen van sommige Egmonder monniken in deze tijd bekend is, b.v. berichten
over arrestaties door de wereldlijke rechter, geeft niet de indruk van gezonde tucht.
Een andere taak van Van Nieuwland van primair belang was de stichting van het
kathedrale kapittel. Deze heeft hij niet kunnen volbrengen, wat niet te verwonderen
is: zowel het kapittel van de Geervlietse kerk als het ten ondergang gedoemde klooster
der reguliere kanunniken te Heilo, behorende tot de congregatie van Windesheim,
kwamen tegen de in de omschrijvingsbul voorgeschreven regeling in verzet en dienden
protesten in bij de paus en bij de regering. De Heilose regulieren weigerden in
antwoord op een bevel van de bisschop zich te laten seculariseren en hun klooster
tot zijn beschikking te stellen. Daarmee kwam de kwestie op een dood punt, waar
ze onder Van Nieuwland nooit overheen geraakt is. Zo bestuurde Van Nieuwland
zonder kapittel. Voorlopig had hij Adriaan Buyser tot zijn secretaris aangesteld,
Arnout Kranendael tot officiaal en Philips Matius tot zijn vicaris.
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Ondanks dit apparaat van bestuurders was er van een bestuur voorlopig nauwelijks
te spreken, daar het er ver van was, als zou met de intrede in Haarlem en de
inbezitneming van de Sint Bavo zijn jurisdictie gevestigd zijn. Integendeel: voor het
grootste deel van zijn bisdom is zijn jurisdictie tijdens zijn episcopaat niet erkend.
Dit is dezelfde kwestie, die bij de bespreking van het proces der katholieke reformatie
in het aartsbisdom ter sprake kwam. De voorschriften van de pauselijke bullen en
de Trentse decreten mochten expliciet zijn, de kapittels weigerden zich er bij neer
te leggen, zolang er geen Alva was om hen te dwingen. Het bisdom Haarlem bestond
uit niet meer dan drie districten van het oude bisdom Utrecht: Kennemerland,
Amstelland met Zeevang en West-Friesland. De eerste twee waren dekenaten van
het aartsdiakonaat van de domproost; het derde was zelf een proostdij, onderhorig
aan de proost van West-Friesland en bijkans een uit het bisdom geëximeerd gebied.
Geen van de twee aartsdiakens was van zins zijn rechten aan de nieuwe bisschop af
te staan. Het is begrijpelijk: dit was voor de proost van West-Friesland ambtelijke
zelfmoord; voor de domproost weinig minder. De ambten waren sinecuren, doordat
de proosten hun rechten door de dekens lieten waarnemen: een te Hoorn wonende
deken verving de proost van West-Friesland in alles. Het opgeven van zulke lucratieve
sinecuren eiste een zelfverloochening, die men in een prelaat van de oude bedeling
niet mag onderstellen. Daarbij komt in dit geval nog, dat Van Nieuwland het de
proosten gemakkelijk maakte, hun weigering te motiveren, doordat hij de hem bij
bulle Ex injuncto opgelegde verplichting ten opzichte van het domkapittel niet
nakwam: hij moest aan dit lichaam namelijk 300 dukaten per jaar uitbetalen als
schadeloosstelling voor de verloren inkomsten. Dit heeft hij nooit gedaan; zijn
financiën zijn van de aanvang af een warwinkel geweest. Het domkapittel rekende
zich dus op deze grond te meer gerechtigd de jurisdictie te blijven opeisen voor zijn
proost en voor die van West-Friesland, die het ambt bekleedde als lid van het
domkapittel. Dientengevolge heeft de domproost gedurende heel het episcopaat van
Nicolaas van Nieuwland, mede uit naam van de proost van West-Friesland, aanspraak
gemaakt op de jurisdictie over het bisdom Haarlem en zich dienovereenkomstig
gedragen.

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

288
Hoe hopeloos verward en gecompliceerd dit probleem was, blijkt bovendien daaruit,
dat het domkapittel nog een pijl op de boog had, die niet missen kon, zolang Margareta
van Parma de landvoogdij uitoefende. Het generale kapittel van Utrecht had, toen
de koning het sommeerde de door hem benoemde Schenck van Toutenburg te
verkiezen tot aartsbisschop, de landvoogdes als voorwaarde gesteld, dat de thans
functionnerende aartsdiakens levenslang de jurisdictie en alle daarmee samenhangende
rechten over de aan hen toevertrouwde gebieden zouden behouden. Uit de
niet-denkbeeldige vrees, dat weigering van haar kant de kapittels evenzeer zou doen
weigeren, 's konings wil te doen, wat dan zou leiden tot een zeer ernstig conflict
tussen de koning en de Staten van Utrecht, die de pretenties van het generale kapittel
ondersteunden, had de zwakke landvoogdes in een brief van 27 October 1561 de
verlangde toezegging gedaan26., waarmee zij in flagrante strijd kwam met de bulle
Ex injuncto. Door deze belofte had zij de bisschop van Haarlem de jurisdictie over
zijn hele bisdom ontnomen, zolang de functionnerende proosten leefden. Het is dus
begrijpelijk, dat de landvoogdes in de grootste verlegenheid raakte, toen zij door Van
Nieuwland te hulp geroepen werd. Op raad van Hoppers adviseerde zij de bisschop,
de proosten door het aanbieden van een grotere geldelijke vergoeding te bewegen
tot het afstaan van de door haar toezegging verkregen rechten, maar Van Nieuwland,
die zelfs geen kans zag het hem door de bulle opgelegde bedrag te betalen, kon deze
raad niet opvolgen. Zo bleven de domproost en de proost van West-Friesland zich
gedragen, alsof er nooit een bulle Ex injuncto verschenen was. Dit was vooral van
zeer ingrijpende aard ten opzichte van de proostdij van West-Friesland. Terwijl in
de dekenaten Kennemerland en Amstelland de bisschop van Haarlem ten minste trad
in de rechten van de vroegere bisschop van Utrecht en er dus o.a. het vormsel kon
toedienen en preken, stond dit hem zelfs niet vrij in de proostdij van West-Friesland,
waar de proost vanouds het recht had, een hem welgevallige bisschop de pontificalia
te laten verrichten met voorbijgaan van de diocesane bisschop27.. Het is waar, dat
deze pontificalia stellig niet druk toegediend zijn: wat het vormsel aangaat, het is
bekend, hoe dit aan het eind van de middeleeuwen ongeveer in onbruik geraakt was.
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Ook al was Van Nieuwland een man van grote werklust geweest, dan zou het hem
dus niet gemakkelijk gevallen zijn veel emplooi te vinden. Het is, gezien deze
omstandigheid, dan bijna verwonderlijk, dat hij twee diocesane synoden gehouden
heeft. De eerste moet reeds in 1562 hebben plaatsgehad, maar van het verloop daarvan
is evenmin iets bekend als van het verhandelde. Van de tweede, die op 16 en 17 April
1564 te Haarlem gehouden is, zijn de besluiten in hetzelfde jaar gepubliceerd28.. Zelfs
blijkt Van Nieuwland zich met deze druk tot in finesses toe te hebben ingelaten. Wij
zien ook daaruit, dat hij niet louter een ‘évêque fainéant’ was. Het is min of meer
typerend voor zijn gedachtengang, dat deze statuten van de tweede Haarlemse synode
op het titelblad een afbeelding van Sint Willibrord vertonen met een kort gebed voor
het herstel van de godsvrucht onder het nageslacht der Bataven. Alleen al het gebruik
van de term Bataven lijkt kenmerkend voor de humanistenvorming, die de gebruiker
ontvangen had29.. De besluiten van de synode worden voorafgegaan door een
bisschoppelijk mandement, dat ook tekenend is voor de persoon en de
gemoedsgesteldheid van deze bisschop. Hij spreekt zonder enige poging tot
verbloemen van de misbruiken, die bij clerus en volk voorkomen, maar toont duidelijk
weinig heil te verwachten van straffen.
De besluiten van de synode betreffen vervolgens allerlei punten, die de gebreken
van de tijd aangaan. Het is niet zonder belang te bedenken, dat Van Nieuwland
daarmee op de Trentse decreten vooruitloopt, weer een bijzonderheid, die in
tegenspraak komt met de karakteristiek van zijn fatale werkeloosheid. Er valt een
duidelijke tekening van de heersende toestanden te zien in de reeks ter sprake komende
onderwerpen. Met nadruk wordt gewaarschuwd tegen het kwaad van de
rondzwervende priesters zonder jurisdictie, vooral uit de conventen gedroste
monniken, die op de boer teren, en van de ingedrongen priesters zonder zending.
Even nadrukkelijk wordt het verbod van geheime huwelijken ingescherpt. Verder
worden de bepalingen omtrent het bewaren van het Allerheiligste en van het chrisma
in herinnering gebracht. De priesters wordt op de in deze tijd vaak in twijfel getrokken
of veronachtzaamde betekenis van het H. Oliesel gewezen. Ook de residentieplicht
wordt hun voorgehouden; instructies worden hun
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gegeven omtrent het opdragen van de heilige Mis, het houden van processies met
het Allerheiligste en met beelden en relikwieën, het biechthoren en omtrent hun eigen
levenswijze. Strenge voorschriften treffen wij ook aan omtrent het preken en
aangaande het gedrag van de gelovigen onder de heilige Mis. Weer zeer kenmerkend
voor de tijdgeest en voor de bisschop is het uitvoerig statuut omtrent de
schoolmeesters. Het belang van goed onderwijs aan elk kind wordt uiteengezet en
daaraan het voorschrift toegevoegd, dat slechts mannen van rechtzinnig geloof en
goede zeden tot schoolmeester zullen benoemd worden. Hij verbiedt het optreden
als schoolmeester zonder getuigschrift, door de bisschoppelijke officiaal verstrekt.
Tevens verbiedt hij het gebruik van niet door de officiaal goedgekeurde boeken30..
Blijkbaar is het onderwijs der jeugd een voorwerp van Van Nieuwland's bijzondere
bezorgdheid. Daarmee zijn ook enige berichten in overeenstemming over conflicten,
die hij met de magistraat van Haarlem over ketterse sympathieën van de rector der
grote school, Cornelis Duyck, heeft uitgevochten. In deze strijd geeft de zachtmoedige
man blijk van grote onverzettelijkheid31..
In October 1565 nam Van Nieuwland deel aan het te Utrecht gehouden provinciaal
concilie. Een mandement uit Egmond van 10 December 1565 gelastte de pastoors
vervolgens de decreten van het concilie mede te delen en uit te leggen aan de
gelovigen, en ze hun op gezette tijden in herinnering te brengen. Hij legt daarin vooral
de nadruk op de Trentse bepalingen in zake geheime huwelijken, op de verplichting
tot het bijhouden van de administratie der doopsels - een van de uit louter
maatschappelijk oogpunt reeds onschatbare verbeteringen, die Trente bracht -, op
het verbod van kloosterprofessie zonder proeftijd en van wijdingen zonder
toestemming van de eigen bisschop en op de plicht van de pastoors geregeld
katechismus-onderricht te geven. Alle Trentse besluiten moesten op de vierde Zaterdag
van de Advent 1565 plechtig door de pastoors worden afgekondigd.
Van de persoonlijke bemoeiingen van Van Nieuwland met de zielzorg mogen wij
ons, gegeven de beletsels, die de proosten hem in de weg stelden, geen grootse
voorstelling maken. Toch zijn zij niet volstrekt onbeduidend. Zijn eerste taak was
die van visitatie en vormseltoediening; alle nieuwbenoemde bisschoppen hebben
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zich daarmee onverwijld beziggehouden, behalve de aartsbisschop, die de visitaties
aan kapittel-autoriteiten delegeerde en de vormseltoediening aan Johan Knijff. In de
eerste jaren van zijn episcopaat bezocht Van Nieuwland de kerken te Amsterdam en
te Alkmaar en diende er het vormsel toe. In 1564 hield hij twee visitatiereizen: in
Mei door Waterland en in September op Tessel. In Waterland vormde en preekte hij
te Monnikendam, Edam en Purmerend. Overal, ook in kleinere plaatsen, ontbood hij
de magistraat om hem te vermanen strenger toe te zien op dein deze streek nog
frequente wederdoperij. In het verslag, dat hij in het voorjaar van 1565 over dit werk
naar de landvoogdes zond (in antwoord op een scherpe brief, waarin hem
veronachtzaming van zijn plicht werd verweten), weidde hij ook uit over een voor
de vooravond der protestantisering zeer kenmerkend verschijnsel: het grote gebrek
aan priesters ten plattelande. Zo kon het voorkomen, dat zich priesters zonder enige
zending in de vacerende pastorieën nestelden. Verscheiden pastorieën te lande, zo
zegt hij, moeten door regulieren worden waargenomen en onder dezen komen veel
ongeschikten en onwaardigen voor. Het klinkt uit zijn mond wat eigenaardig, maar
kan toch, gezien de verschijnselen elders, niet ongerijmd genoemd worden. Het
verschijnsel der katastrofaal afnemende priesterwijdingen treedt ook hier aan het
licht. Dat daar, waar aan de protestantiseringspogingen een tijd van priesterloosheid,
een vacuum, was voorafgegaan, de vervreemding van het geregelde kerkelijk leven
de bodem voor het zaad van de dwaling bereid had, is een noodlottige omstandigheid
geweest. Het logisch vervolg op Van Nieuwland's klacht zou de stichting van een
seminarie geweest zijn; wij zullen zien, dat hij althans zekere eerste stappen daartoe
deed. Ook op Tessel vond Van Nieuwland hardnekkige wederdopers. Hij ontbood
en vermaande ze, maar zonder blijkbaar succes. Daarom deed hij het Hof van Holland
mededeling van de op Tessel heersende toestand en verzocht dit college in te grijpen.
Van actief optreden in de kritieke dagen van hagepreken en beeldenstorm is bij
Van Nieuwland geen sprake geweest. Eind Juli 1566 werden er voor het eerst in de
onmiddellijke nabijheid van de stadswallen samenscholingen van nieuwgezinden
gehouden, die met eisen en dreigementen kwamen. Als voorgangers traden
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daarbij op de bekende mandenmaker Jan Arentzen en een verlopen monnik, genaamd
Peter Gabriël. De gewone gedragslijn van de stedelijke autoriteiten in het wonderjaar
is die van een vaak wat laffe passiviteit. Deze werd waarschijnlijk ten dele
geinspireerd door de onzekere politiek, die van Brussel uitging. De locale autoriteiten,
overal zo goed als unaniem katholiek of in het ongunstigste geval bezield met de
geest van wat men gewoonlijk bijbels humanisme noemt, waren nergens op de hand
van de oproermakende zeloten, maar, gezien de hun bekende antithesen in de boezem
van de regering zelf, vooral in de Raad van State, werden zij beheerst door vrees om
òf naar rechts òf naar links te handelen contrarie de geest van de bovendrijvende
factie, hetzij de côterie van de landvoogdes, hetzij de malcontenten in de Raad van
State. Tot deze laatsten rekende men in de eerste plaats de stadhouder van Holland,
Willem van Oranje. De Hollandse magistraten, van nature geneigd tot de wijze tactiek
van het schuwen van geweld, hebben terdege ingezien, dat een passieve houding,
zelfs zekere complaisance tegenover de eisen van de militante nieuwgezinden, in
Oranje's oog de verstandigste politiek was. Vandaar dan ook, dat deze
onthoudingspolitiek in bijna alle steden door de plaatselijke overheid gevolgd werd.
Het onbedoeld gevolg was een soort van dictatuur van ongeautoriseerde horden, die
in de meeste steden het wettig gezag enkele dagen bijna opzij schoof. Groepen paupers
in de steden, door een complex van sociaaleconomische grieven sedert jaren verbitterd,
werden door een handvol demagogen en dwepers opgezweept tot daden van terreur.
Van deze algemene gedragslijn week de Haarlemse regering niet ver af; ook hier
treft ons een opvallende geneigdheid om in minnelijk overleg te treden met een
rebelse minderheidsgroepering. Toch maakt de Haarlemse magistraat niet de indruk
van onredzame besluiteloosheid, welke de houding van menig ander stadsbestuur
kenmerkt. Dit schijnt vooral te danken aan de bij alle diplomatieke tact niet van
kloekheid verstoken houding van burgemeester Nicolaas van der Laen, aan wie men
algemeen de eer geeft de stad bewaard te hebben voor de gruwelen, die andere steden
in deze maanden beleefden. Toch heeft het ook in Haarlem tussen Juli en October
1566 herhaaldelijk gespannen. Al die tijd vertoefde Nicolaas van Nieuwland buiten
de stad, eerst te Eg-
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mond, daarna op de hem als abt toekomende Egmonder uithof Abtspoel nabij
Warmond. Volgens een achteraf door Willem van Oranje tot het stadsbestuur gericht
schrijven zou de stadhouder de bisschop vergeefs vermaand hebben zich in deze
troebele tijd niet uit de stad te verwijderen, daar het nodig was, ‘'t gemene volk met
prediken en onderwijzinge zulks in officio te houden dat zij geen oorzake en hebben
buiten Haarlem oft elders andere predikanten te zoeken, alzo 't althans wel van node
es goede pastores jegens die false lerers ende predikers alomme te stellen, omme die
harten van dezelve false lerers te trekken, opdat zij diezelve geen gelove en geven’32..
Ik moet bekennen, dat mij deze woorden van Oranje in 1566 dubbelhartig voorkomen
en zijn duidelijk verwijt aan de bisschop nogal geforceerd schijnt. Wat had de bisschop
tegen troebelen kunnen uitrichten? Ook behoeft het niet als een bijzonderheid te
gelden, dat Van Nieuwland juist in deze tijd niet te Haarlem vertoefde; hij moet zeker
tweederde van zijn ambtstijd buiten de stad gewoond hebben, n.l. te Egmond en op
Abtspoel.
Alva, in de Nederlanden gekomen met strenge voorschriften ten aanzien van allen,
die door hun obstructie of door een politiek van onthouding de invoering van de
nieuwe hiërarchie beletten, richtte zich toch pas 14 Maart 1568 tot Van Nieuwland
met een voor zijn doen gematigd gestelde vermaning, waarop de bisschop met
nederige betuigingen antwoordde. In deze brief komt ook voor de bekende passage,
waarin met roerende aandrang de christelijke deernis van de hertog wordt afgesmeekt
voor de arme misleiden, die zich aan geweldpleging jegens kerken en kloosters
hadden schuldig gemaakt. Het is een edel en welsprekend pleidooi, dat zelfs de
heftigste critici van Van Nieuwland min of meer ontwapend heeft33..
Veel invloed heeft de berisping van Alva niet op Van Nieuwland gehad. Het enige,
wat wij nog van activiteit van zijn kant vermeld vinden, is de correspondentie, die
hij in 1568 aanknoopte met een lid van de Sociëteit over een plan om in de stad
Haarlem een Jezuïetencollege te stichten34.. De stad zou daarvoor dan om subsidie
worden aangeklampt. Kennelijk beoogde de bisschop hiermee de verwezenlijking
van de hem door de Trentse decreten opgelegde plicht een seminarie te stichten. Het
is echter bij
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voorlopige correspondentie gebleven, wat, gezien de troebelen, die voor de deur
stonden, geen verwondering behoeft te wekken. Ook onder de tweede bisschop van
Haarlem is het tot geen stichting van een seminarie of college gekomen.
De hertog zag spoedig de noodzaak in, deze nu eens te Egmond, dan weer
maandenlang op Abtspoel vertoevende bisschop, die in zijn zetelstad algemeen
veracht werd om zijn vulgair gebrek, tot aftreden te nopen. Reeds onder Margareta
van Parma was deze mogelijkheid overwogen; de landvoogdes schijnt Lindanus, die
nog altijd te Den Haag resideerde en die als deken van het Haagse kapittel de
eigenlijke pastoor van Tessel was, verzocht te hebben Van Nieuwland te bewegen
tot vrijwillig heengaan. Ook thans was het vermoedelijk weer Lindanus, die door
Alva in de arm genomen werd. Zelfs is het geenszins ondenkbaar, dat Lindanus zowel
bij de landvoogdes als bij de hertog als aanklager van Van Nieuwland is opgetreden.
Bij een zo gestreng priester als Lindanus, die onverbiddelijk en zonder aanzien des
persoons placht te oordelen, was voor een Van Nieuwland geen genade te vinden.
Tussen Van Nieuwland en Lindanus bestond blijkens uitlatingen van de eerste dan
ook geen vriendschap, eer het tegendeel: men kan veilig zeggen, dat de ongelukkige
bisschop van Haarlem de Haagse kapitteldeken als zijn persoonlijke vijand
beschouwde. Zo Lindanus dus als bemiddelaar tussen de hertog en Van Nieuwland
in deze tere zaak gefungeerd heeft, zal het overleg wel niet in de meest minnelijke
geest geschied zijn, te minder als Van Nieuwland begrepen of vernomen mocht
hebben, dat men er te Brussel over dacht hem Lindanus tot opvolger te geven. Op
de hem door Alva gedane verwijten van plichtverzuim antwoordde Van Nieuwland
met gezochte excuses: een beroep op zijn jicht en op de kwalen van de ouderdom.
Dit laatste beroep komt wat vroeg bij een 58-jarige. Begin 1569 stond het te Brussel
en te Madrid vast, dat Van Nieuwland zou aftreden: reeds in Maart 1569 schreef
Granvelle er over als over een voldongen feit.
Toch heeft het nog tot 28 November 1569 geduurd, voor Van Nieuwland zijn
resignatie indiende. Reeds tevoren had hij, waarschijnlijk door Alva daartoe
gedwongen, zijn gedesigneerde opvolger, de Dominicaan Govert van Mierlo, tot zijn
vicaris-generaal benoemd, wat neerkomt op het volslagen uit handen geven van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

295
zijn jurisdictie. Hoogstwaarschijnlijk was Govert van Mierlo niet van de aanvang af
bestemd voor de zetel; veeleer heeft het inderdaad in de bedoeling gelegen, Lindanus
op de Haarlemse stoel te plaatsen. Deze had echter inmiddels, dank zij Alva, op 10
Mei 1569 eindelijk zijn Roermondse zetel in bezit genomen, zodat het zaak was naar
een ander voor Haarlem om te zien. Alva koos daarvoor de provinciaal der
Dominicanen, die reeds bij de oprichting der nieuwe bisdommen een serieuze
candidaat voor de Gentse stoel was geweest35.. De paus verleende Van Nieuwland
eerst de 11de December 1570 het gevraagde ontslag. In het voorjaar daarop vestigde
de oud-bisschop zich op Abtspoel, waar hij zijn levensavond hoopte te slijten.
Hetzelfde jaar werd hij echter reeds door de politieke verwikkelingen genoodzaakt
het buiten te verlaten. Sedert 1573 woonde hij te Utrecht, gebukt onder schulden, in
steeds toenemende verbittering jegens zijn opvolger, die, naar Van Nieuwland
beweerde, zich niet hield aan de aangegane verplichting tot een jaarlijkse uitkering
van 500 dukaten, een beschuldiging, waarvan de onbillijkheid afdoende is
aangetoond36.. Hij overleed 15 Juli 1580 te Maartensdijk bij Utrecht.
De tweede bisschop van Haarlem vormde met zijn voorganger een scherp contrast.
Hij was een priester van strenge zelftucht en trachtte ook als bisschop zoveel mogelijk
te leven overeenkomstig zijn kloosterlijke staat. Voor zijn orde had hij grote
verdiensten verworven door zijn bemoeiingen tot verbetering van de tucht; hij genoot
bovendien grote naam als kanselredenaar. Niet zonder moeite liet hij zich door Alva
overhalen de benoeming te aanvaarden. Niet alleen bescheidenheid, maar ook
bezorgdheid over de slechte toestand van het bisdom en zijn zwakke materiële positie
hielden hem blijkbaar lang terug. De 28ste November 1569 keurde de koning goed,
dat Van Mierlo tot vicaris-generaal werd benoemd en het hele bestuur overnam; 4
Maart 1570 benoemde Philips hem tot bisschop; eerst 11 December 1570 volgde de
pauselijke institutie en Zondag 11 Februari 1571 werd hij te Antwerpen door Sonnius
geconsacreerd.
Reeds als vicaris-generaal riep hij Alva's steun in tot het scheppen van orde en het
invoeren van de Trentse hervormingen. Daartoe was in de eerste plaats nodig, dat
een eind gemaakt werd aan de machtsusurpatie door de twee proosten. Verder
behoorde het
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kapittel geconstitueerd te worden. De hertog heeft het de bisschop niet aan de
gewenste steun doen ontbreken. Nauwelijks was Van Mierlo geconsacreerd, of Alva
gelastte de nog steeds weerspannige regulieren van Heilo vóór Pasen naar Haarlem
te komen en zich ter beschikking van de bisschop te stellen. Aan deze last werd
voldaan. Van Mierlo zond de fraters naar Egmond en liet de priesters, zes in getal,
te Haarlem blijven. Inmiddels hadden ook de Geervlietse kanunniken zich
onderworpen en zich, eveneens zes in getal, naar Haarlem begeven, waar zich 1 Mei
1571 het kathedraal kapittel met de bisschop aan het hoofd in de Sint Bavo
constitueerde. De deken van het opgeheven Geervlietse kapittel, Georgius Lestanier,
werd kapitteldeken, de ex-prior van Heilo, Jacobus Zaffius, werd proost. Behalve de
samengevoegde twaalf moesten eigenlijk nog negen kanunniken benoemd worden
en wel gegradueerden, speciaal bestemd als adviseurs van de bisschop. Bij gebrek
aan geschikten kon deze benoeming voorlopig niet geschieden. Alleen benoemde de
bisschop nog tot kanunnik zijn vicaris-generaal, Hieronymus Vairlenius, licentiaat
in de theologie; deze was reeds - wanneer blijkt niet - onder Van Nieuwland tot dit
ambt benoemd. De regeling van de vermogenspositie van het kapittel geschiedde
volgens zeer strenge voorschriften van Alva. Eerst nadat dit geschied was, kon Van
Mierlo 27 November 1573 de ‘Statuta cathedralis ecclesiae Harlemensis’ uitvaardigen.
Verder ging het eerste jaar voor het grootste deel heen aan besprekingen over de
onder Van Nieuwland schromelijk ontredderde financiën van Egmond. Dit werk was
echter nog zeer weinig gevorderd, toen in 1572-1573 het doodvonnis over de abdij
voltrokken werd door de benden van Sonoy37..
In gestadig contact metAlva zette Van Mierlo zich tot de taak, het schijnbestuur
van de Haarlemse bisschop tot een realiteit te maken en de proostenjurisdictie af te
schaffen. De 17de Juli 1571 was hij te Hoorn, waar hij plechtig alle jurisdictie over
West-Friesland aanvaardde en priesters en leken ontsloeg van de gehoorzaamheid
aan de ex-proost. De deken van Hoorn, Johan Gruwel, die tot dusver namens de
proost het bestuur heette te voeren, werd onder vervallen-verklaring van zijn oude
volmachten door de bisschop tot deken van West-Friesland benoemd. Terzelfder tijd
trok Van Mierlo de ganse jurisdictie over Amstelland en Ken-
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nemerland aan zich. Hij ontsloeg de door de domproost aangestelde functionarissen
en benoemde de kapittelproost Zaffius tot zijn gedelegeerde voor deze gebieden.
Wel kwamen ook nu nog het domkapittel en de proost van West-Friesland tegen de
bisschoppelijke maatregelen in verzet, maar dit zal hun bij Alva niet veel gebaat
hebben. Tengevolge van de opstand, die middelerwijl deze gebieden in vuur en vlam
zette, schijnt echter geen definitieve uitspraak meer afgekomen te zijn. Temidden
van deze beslommeringen en de elke dag door de snel veranderende politieke situatie
vermeerderde moeilijkheden werd de ijverige bisschop wel zeer pijnlijk verrast door
de onbillijke vermaning tot meer ijver, hem onder dagtekening van 2 Juli 1571 van
's pausen wege gedaan. Het is een zonderling feit, dat Pius V, in de waan alle
Noordnederlandse bisschoppen over één kam te mogen scheren, de 2de Juli de
bisschoppen van Haarlem, Deventer, Den Bosch en Leeuwarden en twee dagen later
de aartsbisschop benevens de bisschoppen van Roermond, Middelburg en Groningen
tot meer ijver meende te moeten aansporen, ofschoon op de aartsbisschop na geen
van de geadresseerden en zeker niet mannen als Lindanus en Van Mierlo zulk een
terechtwijzing verdiend hadden38..
Overigens verlieze men bij het beoordelen van Van Mierlo niet uit het oog, dat
zijn beslist optreden niet zijn verdienste alleen is, want het is de landvoogd, die in
alles de leiding heeft en zelfs dikwijls de initiatieven neemt. Dit geldt volstrekt voor
de strenge voorschriften, waarmee Van Mierlo nog in zijn eerste jaar de administratie
van parochies, kloosters, gasthuizen en andere instellingen regelde. Zij zijn hem alle
letterlijk door Alva gedicteerd, aan wie hij ook geregeld rekening en verantwoording
van de vermogenspositie dezer instellingen moest afleggen. Hetzelfde geldt, zij het
misschien in iets mindere mate, voor het bijeenroepen der diocesane synode van 2
October 1571. De voornaamste bepalingen van deze synode waren: voorschriften
tot het aanleggen van doopboeken, verbod van priesterconcubinaat, van kerkelijke
begrafenis voor ketters en paasverzuimers, van het lezen van ketterse geschriften;
ook werd bepaald, dat beneficies, waaraan zielzorg vastzat, eerst na examen zouden
vergeven worden. De volgende synode werd op 27 Augustus 1572 bepaald, maar
heeft door de oorlogstoestand niet plaatsgehad.
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De opstand is dan ook de noodlottige factor geweest, die het episcopaat van deze
waardige Predikbroeder-bisschop heeft gedwarsboomd. Juist nu het bisdom een
prelaat had verworven, die wel geen bepaald krachtige, maar toch een onberispelijke
persoonlijkheid was, een vlijtig uitvoerder van Alva's serieus program van katholieke
reformatie, kwam de oorlog zijn werk verijdelen. Reeds de 4de Juli 1572 schaarde
Haarlem zich aan de zijde van de opstand. Verscheiden gereformeerde ballingen,
indertijd voor Alva gevlucht, keerden terug, o.a. de latere burgemeesters Pieter Kies
en Michiel de Wael. Overeenkomstig de door Alva gegeven instructies verliet de
bisschop de opstandige stad. Hierin zien wij de reeds gesignaleerde, voor de kerkelijke
dignitarissen op den duur in een impasse uitmondende Spaanse tactiek, die de priesters
gebood uit te wijken in plaats van het katholicisme ter plaatse zo goed en zo kwaad
als het ging te continueren. Van Mierlo vertrok 24 Juli 1572 uit Haarlem, reisde naar
Brussel en nam zijn intrek in de abdij Terkameren van Cisterciënser nonnen bij
Brussel. Zijn vicaris-generaal Hieronymus Vairlenius bleef achter met de volle
verantwoordelijkheid en alle zorgen. Hij heeft de troebelen van de overgang, het
verlies van de kathedraal, de beeldenstorm en het begin van de protestantisering
moeten meemaken, vervolgens alle ellende van het beleg, dat van December 1572
tot Juli 1573 duurde, en tenslotte het wraakgericht van Frederik van Toledo. Eerst
daarna kwam de bisschop, door Alva er heen gedirigeerd, terug in de uitgehongerde
en diep-vernederde stad, om de kerken te reconciliëren en op 15 Augustus daarna
tot spreekbuis te dienen van de geweldenaar, toen deze de stad weer ‘in zijn genade’
aannam. Het kan wel niet anders, of Van Mierlo heeft, door als gezant en tolk van
Alva op te treden, de katholieke zaak geschaad. Behalve door het reconciliëren van
de kathedraal en de andere kerken heeft Govert van Mierlo voor zijn bisdom niet
veel meer kunnen doen. Alleen de steden Haarlem en Amsterdam waren nog Spaans;
in de rest van het diocees was de opstand meester en werd het protestantisme op
drastische wijze aan de massa opgelegd, gelijk in een volgend hoofdstuk zal worden
uiteengezet.
Opgesloten in Haarlem, deelde ditmaal de bisschop zelf in het lot van de steeds
meer geteisterde stad. De volgende jaren werd
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Haarlems positie voortdurend hachelijker. Hoe ellendig de toestand was, blijkt uit
de brieven, die Van Mierlo in 1575 en daarna richtte tot de stadhouder van Holland,
Gilles van Berlaymont, de opvolger van de door de geuzen gevangen genomen Bossu.
Het door Frederik van Toledo gebrandschatte verarmde Haarlem, Spaanse enclave
in het door de staten veroverde gewest, bood aan zijn inwoners nauwelijks meer
levensmogelijkheid. Een pestepidemie decimeerde de bevolking, die, de wanhoop
nabij, geen uitweg meer zag en zelfs de gruwelen van een nieuwe beeldenstorm en
een tweede dictatuur van de calvinistische minderheid verkieslijk ging achten boven
dit uitzichtloos isolement. Van diepe deernis en bezorgdheid, voor de hem na aan
het hart liggende, in overgrote meerderheid tot geen afval naar het protestantisme
geneigde burgerij getuigen de smeekbeden, waarmee de vrome prelaat de stadhouder
trachtte te bewegen de stad te hulp te komen. Dit was de Spaanse militaire leiders
echter na het ontzet van Leiden onmogelijk en zo bleef ook de katholieke magistraat
geen andere keus dan de overgave aan de prins.
De brieven van de bisschop39. zijn documenten van grote waarde en doen begrijpen,
wat de oorzaak was, dat zo menige aan het katholieke geloof verknochte regent toch
in arren moede eindelijk voor de capitulatie stemde, ondanks de gevaren, die deze
zou brengen voor de handhaving van het oude geloof. Zij zijn ook welsprekende
getuigenissen van de vaderlijke gevoelens, die de bisschop ten aanzien van de burgerij
bezielden. Deze alleen moeten het dan ook geweest zijn, die hem, ongetwijfeld na
lange tweestrijd - ook dat bewijzen deze documents humains op onmiskenbare wijze
-, tenslotte tot de stap brachten, waarmee hij zich losmaakte van de koning, die hem
eens op de Haarlemse zetel benoemd had. Ten einde raad hechtte hij 22 Januari 1577
zijn zegel aan het accoord van Vere, waarmee de stad bij satisfactie overging tot de
prins op voorwaarde van gelijkstelling der beide confessies en afstand van de
Bakenesserkerk aan de hervormde partij. Het is de verst strekkende daad, waartoe
ooit in de Nederlanden een bisschop bij de gratie des konings gekomen is, een daad,
die hem in de ogen van de Spaanse regering tot verrader maakte. In het besluit van
de bisschop is duidelijk invloed van Willem van Oranje te zien. Deze moet de
bisschop, gelijk hij het de
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Utrechtse magistraat en de Utrechtse Staten deed, de persoonlijke verzekering gegeven
hebben, te zullen zorgen, dat het katholicisme in volle vrijheid en vrede te Haarlem
zou voortbestaan. Zeker heeft Oranje toen inderdaad nog geloofd aan de mogelijkheid
van wat hij beloofde en niet beseft, dat zijn illusie van een pariteitsstaat in
religie-vrede de eerste eeuwen nog een hersenschim zou blijven. Het is dan ook zo
zonderling niet, dat de bisschop voor het gefluit van deze vogelaar bezweek. Hij
moet gehoopt hebben aldus de katholieke kerk gaaf in de nieuwe orde te kunnen
overhevelen en de overtuiging gehad hebben, dat een politiek van ‘non possumus’
de doodsteek voor het katholicisme betekende. Zo er schuld in dit opportunisme
steekt, dan valt in geen geval te twijfelen aan zijn goede trouw en mogen wij
vervolgens bedenken, hoe bitter hij deze dwaling geboet heeft.
Conform het accoord gelastte hij 20 Maart 1577, dat de Bakenesserkerk binnen
drie dagen zou worden ontdaan van meubelen en ornamenten en ter beschikking van
de hervormden zou worden gesteld. De 24ste Maart hield de afgevallen abt van de
Antwerpse Sint-Bernardsabdij, Thomas van Thielt, er de eerste protestante preek. In
Juli-Augustus maakte Willem van Oranje met zijn gemalin een reis door
Noord-Holland. Op deze reis vertoefde hij tweemaal gedurende enige dagen te
Haarlem, half Juli en half Augustus. Bij deze gelegenheid heeft de prins de bisschop
stellig bezocht; het komt mij zelfs natuurlijk voor, dat het prinselijk echtpaar alle
andere notabelen voor zich ontbood, maar de bisschop opzocht. Het is zelfs niet
uitgesloten, dat het echtpaar beide keren aan het bisschoppelijk paleis is afgestapt.
Bij een van deze gelegenheden moet zich dan het incident hebben voorgedaan,
waarover de genoemde renegaat-abt in een particuliere brief40. en de auteur van het
gewoonlijk41. aan pater Van Teylingen S.J. toegeschreven werkje: ‘Opkomste der
Nederlandse beroerten, Keulen 1642’ pikante onthullingen hebben gedaan. Volgens
Thomas van Thielt zou de prins Govert van Mierlo bij zich op het ontbijt genodigd
hebben en hem onder de maaltijd een plompe berisping toegediend hebben over een
preek, die de bisschop kort tevoren tegen het calvinisme gehouden had; hij zou Van
Mierlo o.a. toegevoegd hebben: ‘Gij liegt en zit zo vol leugens als de zee vol waters’.
Volgens de ‘Opkomste’ was de prins met Charlotte
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de Bourbon en zijn gevolg ten middagmaal bij de bisschop - tot zover klinkt het
verhaal inderdaad veel waarschijnlijker -, toen de Angelus geluid werd en de bisschop
opstond en overluid begon vóór te bidden, wat de ‘lakeien en pagiën’ van de prins
aanleiding gaf de prelaat-gastheer ‘de guich na te steken’, een liedje te neuriën en
andere grofheden te bedrijven. De bisschop zou naar aanleiding daarvan uitgevallen
zijn: ‘Fij, wat vuile guiten zijn dat!’ ‘Maar de prins’, zegt de auteur van de
‘Opkomste’, ‘liet alles ongemerkt heengaan.’ Zijn hier werkelijk twee ontmoetingen
bedoeld, dan kan het slechts verbazing wekken, dat twee autoriteiten, die al eens in
botsing gekomen waren, een tweede onderhoud gezocht hebben. Waarschijnlijker
is het, dat wij hier twee lezingen van eenzelfde incident hebben, in beide vertolkingen
door de fantasie aangelengd. Een historische kern is in het verhaal vermoedelijk wel
aanwezig, maar deze te bepalen acht ik met de voorhanden gegevens onmogelijk.
Onwaarschijnlijkheden, als dat de hoofse diplomaat Willem van Oranje de onkiesheid
zou begaan hebben tegelijk met de diocesane bisschop een renegaat-abt ten ontbijt
te inviteren, of dat de lakeien met de prins en de prinses mee aan tafel zaten en er
het hoogste woord voerden, maken beide lezingen al even verdacht. Bovendien
verlagen beide zegslieden 's prinsen tafelconversatie tot het matrozenpeil, als de één
hem als gastheer een gast, om ambt en leeftijd eerbiedwaardig, de ene grofheid na
de andere doet toevoegen, en de ander ons wil wijsmaken, dat de prins de bisschop
in diens eigen woning door zijn lakeien laat bespotten.
Niet lang zou het Van Mierlo vergund zijn, aldus met zekere luister zijn ambt te
vervullen: de dagen van het katholieke régiem te Haarlem waren geteld. Ook de
bisschop en de Haarlemse katholieke regenten, die, geprest door de nood, zich hadden
laten vinden voor de satisfactie en vertrouwd hadden op het woord van de prins en
diens zegel, ervoeren de waardeloosheid van aan overwinnend geweld afgedwongen
concessies. De satisfacties waren in alle steden gesloten met een enigszins anders
samengestelde burgerij dan zich enkele maanden later in de stad bevond. Ten eerste
waren de overgang tot de prins en de intocht der geuzen het sein voor de terugkeer
van alwat eens, hetzij om hervormde sympathieën, hetzij om medeplichtigheid aan
de beeldenstorm,
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hetzij om beide redenen, uitgeweken was. Deze elementen waren het felst in hun
haat jegens Spanje en jegens het katholicisme42.. Vervolgens weken in sommige
steden zeer grote getalen aanzienlijke katholieken, vooral regenten en geestelijken,
uit naar Spaansblijvende steden, naar de Zuidelijke Nederlanden of naar
West-Duitsland, vooral naar Keulen. Het gevolg daarvan is duidelijk: ofschoon
numeriek overal sterke meerderheid, kreeg het katholicisme een ernstige morele knak
en werd de positie van het protestantisme, hoewel het slechts een minderheid en in
vele steden zelfs een verdwijnend kleine minderheid43. omvatte, in morele zin
aanmerkelijk versterkt door de plaats, die, dank zij de geuzendictatuur, aan de
teruggekeerde belijders werd toegekend in de regeringscolleges. Deze meestal zeer
agressief denkende en drijvende oud-ballingen was de satisfactie met de door haar
aan het katholicisme verleende voorrang, zelfs heel het door de prins gekoesterde
ideaal van de religievrede, een gruwel. In hun mentaliteit was geen plaats voor enige
confessie naast de leer van Calvijn. Vandaar van de aanvang af hun streven tot
vernietiging van de satisfactie.
Eén voor één waren de stedelijke satisfacties dan ook al gevioleerd. In heel Holland
waren nu Amsterdam en Haarlem de enige steden, waar de satisfactie en met haar
de religievrede het nog hield en dientengevolge het katholicisme nog de voorrang
had, in Amsterdam zelfs vrijwel het monopolie. Het drijven van de agressieve
calvinisten, het contingent der teruggekeerde ballingen en hun aanhang binnen de
stad, gesecundeerd door de afgevaardigden van de andere steden, die alle de
staatsgreep, welke de protestante factie het roer in handen gespeeld had, achter de
rug hadden en dus louter of bijna alleen nieuwgezinden naar de Staten afvaardigden,
leidde eerst in Amsterdam tot de alteratie van 27 Mei 157844. en twee dagen later, op
H. Sacramentsdag, tot de beruchte Haarlemse Noon, d.i. de gewelddadige
overrompeling van de Sint Bavo door Staatse troepen, gevolgd door geweldpleging
aan personen en gewijde zaken45.. De priester Balling werd bij deze gelegenheid
gedood; de moordenaar kreeg de doodstraf, maar de trouwens zorgvuldig
geënscèneerde overval werd gesanctionneerd: de Sint Bavo werd veiligheidshalve
gesloten en kort daarop aan de katholieke eredienst onttrokken, wijl gebleken

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

303
heette, dat de verdere uitoefening van het katholicisme tot onlusten onder de burgerij
zou leiden. Aldus werd de katholieke eredienst te Haarlem gestaakt. De satisfactie
van Haarlem was na een groot jaar een dode letter geworden. Een verzoekschrift,
namens de Haarlemse katholieken opgesteld door de oud-secretaris der stad, Dirk
Volkertszoon Coornhert, waarbij herstel van de geschonden vrijheid voor de
katholieken verzocht werd, bleef zonder succes. Willem van Oranje verzette de wet,
d.w.z. hij ontsloeg alle katholieken uit de stedelijke regering, en de Staten van Holland
kenden alle geestelijke goederen aan de stad toe.
Govert van Mierlo, in de kathedraal door de aanslag overrompeld, wist te ontkomen
door te vluchten in een op het kerkhof gelegen woning. Met enige andere priesters,
o.a. de kanunnik-geschiedschrijver Florentius van der Haer, die het bisdomsarchief
meevoerde, dat nooit teruggevonden is46., verliet ook de bisschop de volgende nacht
in vermomming de stad. Ofschoon het begrijpelijk is, dat de bisschop door het
voorgevallene zeer geschokt was, valt toch dit heengaan te betreuren. Voor de
onvermijdelijkheid van zijn vlucht is geen rechtstreekse aanwijzing te vinden. Ook
thans gaf Van Mierlo geen blijk van persoonlijke moed of kloekheid. Dit tekort doet
hem ongunstig afsteken bij zijn vicaris-generaal Vairlenius, die ook thans weer bleef,
en bij verscheiden andere priesters. Het is waar, dat de meeste andere bisschoppen
in de Noordelijke Nederlanden aldus gehandeld hebben, maar geen van hen had zich
dan ook van Spanje losgemaakt. Voor Govert van Mierlo was blijven de logische
oplossing geweest; hij had moeten protesteren en op zijn recht behoren te staan ter
verdediging van de belangen der verongelijkte katholieke burgers. Mogelijk heeft
hij gevreesd in hechtenis genomen of verbannen te worden, maar het eerste is weinig
waarschijnlijk, zolang Oranje er nog was, en het tweede had hij kunnen afwachten.
Zelfs Schenck van Toutenburg is gebleven en ongedeerd gelaten. Een
verbanningsdecreet was ook vóór de afzwering van Philips wel niet te verwachten
geweest. In Haarlem zou zijn persoonlijke veiligheid wel verzekerd geweest zijn: de
regenten hadden hem tegen moedwil beschermd. Het diep te betreuren vertrek, gevolg
van heftige schrik en verwarring, past overigens wel in de voorstelling, die wij ons
op grond van al zijn daden, zijn omgang met Alva en Oranje
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vooral, van deze tweede bisschop van Haarlem moeten vormen: een zachtaardig
man, maar zonder veel scherpzinnigheid of zelfstandigheid, zeer geschikt, zolang
hij kon aanleunen tegen een autocraat als Alva, maar reddeloos, zodra hem die steun
ontviel. Na een jaar omzwervens kwam hij te Rome, waar paus Gregorius XIII hem
2 Mei 1579 in audiëntie ontving. De beproefde en berooide bisschop had het beter
kunnen treffen dan bij deze zo positief pro-Spaanse paus, die elke deelneming aan-de
opstand afkeurde en de strijd van de Spaanse koning voor het behoud van het
staatkundige gezag over de Nederlanden identiek zag met de strijd voor de handhaving
van het katholieke geloof. Het is niet onverklaarbaar, dat Govert van Mierlo uit 's
pausen mond een berisping te horen kreeg over zijn opportunistische verstandhouding
met Oranje; met name de afstand van de Bakenesserkerk werd hem zeer euvel geduid.
Kort daarna moet Van Mierlo aangesteld zijn tot wijbisschop van Munster. Dit
ambt kan hem geen ruime inkomsten verschaft hebben, want hij schijnt in vrij
behoeftige omstandigheden geleefd te hebben. Merkwaardigerwijze zou hij jaren
later nog eenmaal geroepen worden om in de Noordelijke Nederlanden een taak te
verrichten, die, ofschoon helaas van weinig duurzame aard, toch ook een onderdeel
van het proces der katholieke reformatie moet heten: in 1587 ontbood Alexander van
Parma hem naar Deventer om er na de overgang der stad tot de Spaanse zijde de
kerken te reconciliëren. Het is min of meer pikant, dat Parma daartoe gebruik maakte
van de diensten van een bisschop, die zich door zijn verstandhouding met de leider
van de opstand indertijd bij Philips II gecompromitteerd had. Tenslotte was het wel
een zeer bijzondere loop der omstandigheden, die Govert van Mierlo naar zijn
vaderland terugvoerde om er te sterven. Hij werd te Deventer door de pest aangetast,
stierf er 28 Juli 1587 en werd in de Sint Lebuinus begraven.
Ofschoon de droevige toestanden in zijn diocees hem vrijwel gedurende heel zijn
episcopaat alle opbouwend werk en alle contact met zijn diocesanen belet hebben,
is zijn werk niet geheel vruchteloos geweest. Hij heeft door zijn eigen sobere en
stichtelijke levenswandel zeker zijn onmiddellijke omgeving ten voorbeeld gestrekt,
speciaal het door hem gestichte kapittel. Dat straks
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de stad Haarlem in enige kanunniken en andere priesters pioniers der wederopluiking
vond, dat hier - als het volstrekt enige Boven-Moerdijkse gebied, waar de
Staten-Generaal geboden - de oude bedeling, de hiërarchie, zonder hiaat in de missie
overging, dat de corypheeën van de hierarchie de pioniers der zending werden, is
van historische betekenis geworden voor de kleur van het platteland van
Noord-Holland. Het is niet te bepalen, in welke mate, maar zeker heeft de katholieke
reformatie onder Van Mierlo, althans bij de clerus in zijn onmiddellijke omgeving,
vorderingen gemaakt; anders zou hun optreden van straks niet te verklaren zijn.
Hierin schuilt de historische betekenis van dit episcopaat en de persoonlijke van de
tweede en laatste bisschop van het oude bisdom Haarlem.
Van ondergang van het bisdom is noch met het vertrek noch met de dood van
Govert van Mierlo te spreken. Er bestond een kapittel, dat suo iure het bestuur over
het bisdom ter hand nam. Het kan worden aangenomen, dat de bisschop bij zijn
heengaan het bestuur heeft overgedragen aan zijn vicaris-generaal Hieronymus
Vairlenius. Deze overleed in 158647.; of hem toen op een of andere wijze een opvolger
gegeven is, blijkt niet. Na het overlijden van Van Mierlo werd de kanunnik Willem
Coopal tot vicarius sede vacante gekozen. In de Spaanse regeringskringen is enige
malen de benoeming van een nieuwe functionaris voor Haarlem ter sprake gekomen.
Zelfs beweert Sasbout Vosmeer, dat de koning hem in 1592 tot bisschop van Haarlem
benoemd heeft en wel op voorstel van de pauselijke nuntius Frangipani. Hij noemt
dit een vergissing, daar de bedoeling geweest zou zijn hem tot aartsbisschop van
Utrecht te benoemen. Door een misverstand was echter Bruhezen aangesteld en
daarom had de koning, om Sasbout schadeloos te stellen, deze maar op de Haarlemse
zetel benoemd48.. Bewezen is de mededeling niet; in de gepubliceerde stukken heb
ik althans geen benoeming van Sasbout voor Haarlem kunnen vinden; ook klinkt ze
niet zeer waarschijnlijk, voorzover de benoeming van Bruhezen er in betrokken is.
Toch verdient de mededeling van Sasbout, dat hij voor Haarlem gedesigneerd is, alle
vertrouwen. Ook is het opmerkelijk, dat Frangipani, als Bruhezen overleden is, 26
October 1600 de aartshertog Albertus van Oostenrijk voorstelt, Sasbout Vosmeer tot
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aartsbisschop van Utrecht en diens broer Tilman tot bisschop van Haarlem te
benoemen49.. Men zou daaruit kunnen opmaken, dat in Frangipani's gedachtengang
de Haarlemse zetel door een benoeming van Sasbout te Utrecht vacant kwam en
daaruit zou dan toch volgen, dat Sasbout tot dan toe benoemd bisschop van Haarlem
was. Het lijdt ook nauwelijks twijfel, of Sasbouts bemoeiingen met dit bisdom kunnen
daarmee in harmonie gezien worden. Alleen is het wat vreemd, dat Sasbout zich,
voorzover mij gebleken is, nooit ergens als gedesigneerd bisschop van Haarlem heeft
aangediend en daartoe had hij zeker reden kunnen vinden bij zijn moeilijkheden met
het kapittel. Overigens is het zeker, dat de paus Sasbout nooit benoemd heeft en dat
Tilman Vosmeer nooit door de aartshertogen aangesteld is. Zo blijft vaststaan, dat
de kapitteljurisdictie in de missie opgenomen werd, al geschiedde dit niet zonder
moeilijkheden met de apostolische vicarissen. De behandeling van de
kapitteljurisdictie past dan ook in het eerste hoofdstuk over de missie. Hier behoeft
alleen geconstateerd te worden, dat het bisdom Haarlem, totdat aan het kapittel bij
pauselijke breve van 7 April 1703 alle rechtsmacht ontzegd en alle bemoeiing met
de missie verboden werd, een semi-zelfstandige positie in de Hollandse Zending
heeft ingenomen.

3. Middelburg.
In het Zeeuwse bisdom Middelburg heeft de katholieke reformatie geen belangrijke
vorderingen kunnen maken. Dit is, behalve aan de algemene oorzaken, zoals de
verstening van het oude kerkelijke apparaat, de onder vigueur daarvan in het afgelegen
Zeeland welig opgeschoten misbruiken en de hardnekkigheid, waarmee de domproost
ook hier de nieuwe organisatie de voet dwars zette, vooral te wijten aan de reeds zo
kort na Alva's komst gevolgde politieke omwenteling met haar natuurlijk vervolg,
de protestantisering. Zeker ligt de schuld niet bij de eerste bisschop van Middelburg,
de omstreeks 1503 te Leuven geboren Nicolaas de Castro. Deze was van eenvoudige
afkomst: zijn vader was
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pedel der Leuvense universiteit geweest. Hij was intimus en geestverwant van
Sonnius, op wiens aanbeveling Granvelle hem vermoedelijk heeft voorgedragen voor
de Middelburgse stoel. Aanvankelijk was overwogen de abt van de machtige
Lieve-Vrouwenabdij der Norbertijnen te Middelburg tot bisschop te benoemen, wat
zeker een politieke zet geweest zou zijn. Achteraf zou het verwondering kunnen
wekken, dat deze tactiek in geen enkel bisdom is toegepast, indien niet bedacht moest
worden, dat de meeste dezer prelaten niet wel in te schakelen waren in het systeem
van de koning: bevorderaars van de katholieke reformatie konden zij moeilijk worden,
ofschoon de laatste abt van Middelburgt Mathias van Heeswijk, juist een godvruchtig
man schijnt gewees, te zijn50.. Granvelle heeft het denkbeeld de Middelburgse abt
bisschop te maken onmiddellijk verworpen met het motief, dat hij niet gepromoveerd
was51.. Deze grond lijkt, gezien andere benoemingen, nogal zwak; veeleer begreep
Granvelle, dat de aanstelling van de abt tot bisschop de belangen van het bisdom
ondergeschikt zou maken aan die van de abdij, terwijl juist de bedoeling was de abdij
het kind van de rekening te maken.
Zo kwam de weg open voor De Castro, kanunnik van Sint Marie te Utrecht,
keizerlijk boekencensor onder Karel V, inquisiteur en assessor van Sonnius. Als
inquisiteur is hij betrokken geweest in verscheiden processen tegen Noordnederlandse
priesters. Hij toonde zich in dit ambt een man van strenger tactiek dan Van Nieuwland,
met wie hij in alles een tegenstelling vormt, ook door zijn persoonlijke
kloekmoedigheid. Nog vóór zijn wijding liet hij door een drietal gevolmachtigden
het bisdom en de abdij, die door het overlijden van Mathias van Heeswijk in 1558
vaceerde, in bezit nemen. Geheel vlot is dit ten opzichte van de abdij zeker niet
geschied, al schijnt de zaak na enige weken van onderhandelingen in der minne
geschikt te zijn. Toch werd beweerd, dat het nodig geweest was, enige onverzettelijke
opposanten in de boeien te slaan, alvorens de anderen toegaven52.. Na de 16de
December 1561 in de Mechelse Sint Rombout door Granvelle geconsacreerd te zijn,
hield de bisschop 31 December 1561 zijn plechtige intocht in de stad en in de
kathedraal. De abtelijke residentie der abdij werd zijn paleis. Als abt van Middelburg
verwierf hij zitting in de gewestelijke staten, waar hij alleen de
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stem der geestelijkheid uitbracht en dus een plaats van de grootste invloed bekleedde.
Volgens contemporaine schotschrijvers zou hem die wereldse eer evenals zijn
tijdelijke belangen nader aan het hart gelegen hebben dan de geestelijke zaken. Ook
zou hij door onvoorzichtige en arrogante inmenging in juridische aangelegenheden,
waardoor hij althans de schijn wekte een schuldige priester aan de hem opgelegde
straf te willen onttrekken, de burgerlijke autoriteiten tegen zich opgezet en het prestige
der bisschoppen voor het Hof van Holland geschaad hebben. Deze voorstelling is
niet zeer helder en komt trouwens uit verdachte bron53.. Het verleden van de inquisiteur
De Castro doet geen buitengewone toegeeflijkheid verwachten ten opzichte van de
fouten der geestelijkheid. Veeleer lijkt hij gestreng ten aanzien van de clericale tucht.
Grote moeilijkheden berokkenden hem terstond de pretenties van de aartsdiaken
van de dom. Gelijk reeds uiteengezet is, had deze tot dusver de volledige jurisdictie
over een district, waartoe het gehele nieuwe bisdom Middelburg behoorde. De
domproost betwistte de bisschop dus niets minder dan alle bevoegdheid over het
gehele diocees, terwijl De Castro van zijn kant de proost, Nicolaas van Mierop, alle
jurisdictie ontzegde, wat voor deze zou neerkomen op het verlies van alle blijkbaar
aanzienlijke inkomsten daaruit. Beide partijen wendden zich tot de landvoogdes, die
de zaak belangrijk genoeg achtte om ze in de Geheime Raad te brengen. Deze zocht
naar een modus vivendi en legde de partijen een op 11 Januari 1561 gedateerd plan
van gedeelde jurisdictie voor54.. De domproost weigerde echter dit te aanvaarden,
waarop de landvoogdes 6 September d.a.v. met een nieuw voorstelkwam, dat echter
evenmin de hoge goedkeuring van de kapittelpotentaat mocht verwerven. Eerst de
24ste Juli 1564, d.i. dus ruim twee en een half jaar na zijn intrede, legde de bisschop
zich neer bij het derde voorstel van de landvoogdes, dat vrijwel in alles een succes
voor de domproost betekende55.. Alleen in matrimoniale en andere belangrijke zaken
zou de bisschop de jurisdictie met de domproost delen; alle verdere rechten, ook dat
van visitatie, verbleven aan de oude functionaris. Het behoeft geen betoog, dat het
bisschoppelijk bestuur en de bisschoppelijke invloed door dit accoord bijna tot een
schim werden gereduceerd. Al had Nicolaas
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De Castro dan kort te voren, n.l. 30 Mei 1564, een vicaris-generaal aangesteld in
Johan van Strijen, deken van de Sint Livinus te Zierikzee, en al was het kathedrale
kapittel van Sint Pieter sedert de Castro's intrede in wezen, voor dit bestuursapparaat
viel voorlopig weinig te doen. Voor een man als De Castro, die vrij duidelijk het
regententype vertoont, was deze toestand ondraaglijk. Hij wachtte op de afkondiging
van de Trentse decreten om er een eind aan te maken. De mislukking van de
onverkorte doorvoering van deze decreten moet dan ook voor hem wel een bijzondere
teleurstelling geweest zijn. De proostenjurisdictie werd niet alleen gehandhaafd,
maar kreeg spoedig zelfs een niet-onbelangrijke prestige-versterking door het accoord
van gedeelde jurisdictie, dat de aartsbisschop met de proosten sloot. Maar wat voor
Schenck van Toutenburg aanvaardbaar was, achtte een persoonlijkheid als De Castro
onduldbaar. Hij bleef de zaak als onafgedaan beschouwen, protesteerde tegen het
verwaarlozen van de residentieplicht door de domproost en eiste, dat deze, zo hij
zich - wat voor de hand lag - niet in het bisdom wenste te vestigen, zich door een
officiaal ter plaatse zou doen vervangen.
Middelerwijl waren de Trentse decreten afgekomen. Dat De Castro zich voor de
volstrekte en gestrenge toepassing uitsprak, spreekt vanzelf. Hij woonde het
provinciaal concilie bij, dat van 12 tot 30 October 1565 te Utrecht gehouden werd,
en begon in 1566 met de voorbereidingen van de eerste diocesane synode. De
troebelen van dit jaar hebben de uitvoering daarvan ongetwijfeld vertraagd. De in
de eerste Augustusdagen in Vlaanderen begonnen beeldenstorm bereikte het stadium
van de razernij omstreeks 15 Augustus. In de week van 15 tot 22 Augustus werden
honderden Vlaamse kerken geplunderd. De bezetenheid culmineerde te Antwerpen
op 19, 20 en 21 Augustus. Inmiddels had zich de woede ook in de Zeeuwse steden
geopenbaard. Vrijwel alle aanschouwden gruwelijke kerkschennis; op Walcheren
bleef geen kerk gespaard. Middelburg beleefde de plundering op 21 Augustus56.. De
toestand moet reeds te voren niet geheel zuiver geweest zijn. De 15de Augustus werd
het gerucht verbreid, dat de bisschop de kerkschatten van de abdij in veiligheid had
laten brengen. Om het te logenstraffen pontificeerde hij die dag met alle statie in de
abdijkerk. Bij de uitbarsting op 21 Augustus ont-
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kwam geen enkele kerk aan de vernielwoede; zelfs maakte het gepeupel zich op om
heel de abdij te verwoesten. Dit voornemen is echter niet ten uitvoer gebracht,
ofschoon de stedelijke magisstraat door een weifelachtige houding de terreur in de
hand werkte. Inmiddels waren de monniken op last van de bisschop uitgeweken naar
de aan de abt toekomende uithof Westhoven onder Domburg. Hij zelf vergezelde
hen er heen, maar keerde nog dezelfde dag terug om met de stedelijke overheid en
kort daarna in de vergadering van de staten overleg te plegen over de te nemen
maatregelen. Hij bleef in de abdij wonen. Zeker heeft zijn invloed op de locale en
gewestelijke autoriteiten de duur van de terreur bekort.
Toch hervatte de bisschop in deze bewogen tijd de voorbereidingen van de synode.
Nog in November van het jaar 1566 kwam deze bijeen. Hierop werden de besluiten
van het concilie van Trente afgekondigd; een uittreksel er van werd te Leuven
gedrukt57.. Elke pastoor ontving een exemplaar van dit uittreksel om het de gelovigen
mee te delen en toe te lichten. De domproost maakte op grond van het aangegane
accoord echter aanspraak op het recht tot publicatie van de decreten, gelijk hij dit
bezat en uitoefende in de onder hem ressorterende delen van het aartsbisdom, alles
krachtens de met Schenck van Toutenburg gesloten overeenkomst. Zonder overleg
met de bisschop en zonder zelfs te reppen van de diocesane synode van Middelburg
stelde Nicolaas van Mierop eveneens een uittreksel van de decreten samen; dit zond
hij aan de priesters toe met de last het aan de gelovigen mee te delen. De bisschop
kwam daartegen terstond in verzet. Hij verbood bij rondschrijven aan de clerus de
afkondiging van de publicatie van de domproost op straffe van excommunicatie.
De komst van Alva bracht ook voor Nicolaas de Castro de emancipatie van de
proostenaanmatiging. Bij gebrek aan nadere gegevens kunnen wij de gevolgen daarvan
voor de Middelburgse kerk niet détailleren. Vermoedelijk heeft ook de bisschop van
Middelburg van Alva de steun ontvangen, die hij tot het doorvoeren van de katholieke
reformatie nodig had. Toch was De Castro geen willoos werktuig in Alva's hand. In
de Staten van Zeeland werkte hij mee aan besluiten tot opschorting van de decreten
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aangaande de tiende en de twintigste penning en te Brussel werd hij spoedig
gesignaleerd als een uitgesproken tegenstander van Alva's belastingplannen. Niet
onmogelijk, dat hem deze houding op den duur in gevaar zou hebben gebracht. Verder
zijn er enige vage aanwijzingen, die het vermoeden wekken, dat hij zelfs over de
opstand geen volstrekt veto zou hebben uitgesproken: hij moet een bloedverwant,
die een openbaar ambt bekleedde en dit wenste neer te leggen op grond van zijn
ambtseed aan de koning, geadviseerd hebben aan te blijven58.. Hij heeft de keus zelf
niet behoeven te doen. Zeer kort na de inneming van Brielle op I April 1572 vielen
de meeste steden af van Spanje; alleen Middelburg bleef Spaans. De positie van, de
stad werd echter spoedig zeer benard. De autoriteiten gaven de ongeveer zeventigjarige
bisschop dan ook de raad zich in veiligheid te begeven, maar dit weigerde hij. Het
begin van het beleg door de troepen van de prins, dat in Februari 1574 zou leiden tot
de overgang bij satisfactie, heeft Nicolaas de Castro nog meegemaakt; de overgave
heeft hij niet meer beleefd: 17 Mei 1573 stierf hij te Middelburg.
Sinds de satisfactie van Middelburg, die zelfs - in tegenstelling tot die van de
meeste andere Zeeuwse en Hollandse steden - geen vrijheid aan het katholicisme
beloofde, maar de prins machtigde tot het nemen van de maatregelen, die op het stuk
van de religie nodig zouden blijken, is het met het hiërarchisch kerkelijk bestuur in
Zeeland gedaan geweest, al zijn er nog twee andere bisschoppen van Middelburg
benoemd. De Castro's onmiddellijke opvolger was zijn vicaris-generaal Johan van
Strijen. Deze was een Zeeuw van geboorte, licentiaat in de theologie van de Leuvense
universiteit. Achtereenvolgens bekleedde hij enige functies in de zielzorg in Zeeland,
het laatst die van deken te Zierikzee. Van zijn bediening als vicaris-generaal onder
De Castro is niets bekend. Het schijnt, dat het kapittel hem op voorstel van Nicolaas
de Castro tot vicarius-capitularis heeft aangesteld. Hij vertoefde toen te Middelburg,
waar hij bleef tot de overgang der stad. Met de andere geestelijken viel hij onder de
bepalingen der satisfactie, die hun vrije uittocht toezegden. Met alle kanunniken en
andere geestelijken nam hij de wijk naar Breda. Hier is wel een zeer sprekend geval
van een bij de overgang tot de prins ontstaan hiaat in de katholieke zielzorg. Op
voorstel van Requesens benoemde
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Philips II Van Strijen tot bisschop van Middelburg; de heilige stoel bevestigde deze
benoeming 4 Juni 1576; eerst 15 Augustus 1581 werd hij te Namen geconsacreerd.
Inmiddels had hij, na een ambteloos verblijf te Breda en te Antwerpen, enige
occasionele functies vervuld ten behoeve van bevriende prelaten. Af en toe diende
hij in andere bisdommen de pontificalia toe. Op voorstel van Lindanus werd hij in
1586 tot president van het juist door Philips II gestichte Collegium Regium te Leuven
benoemd, dat de bestemming had in de schrikkelijke priesternood van de Nederlanden
te voorzien. In deze functie overleed hij te Leuven 8 Juli 1594.
Van contact met zijn bisdom is geen sprake meer. Wij weten slechts, dat hij zijn
best gedaan heeft de hem door de incorporatie van het Kruisbroedersklooster te Goes
toekomende inkomsten te behouden, ofschoon de betrokken broeders zich daartegen
heftig verzetten. De bemoeiingen van Van Strijen met zijn bisdom hebben zich
beperkt tot het overdragen aan Sasbout Vosmeer van zekere bijzondere bevoegdheden,
hem verleend met het oog op de in Zeeland bestaande toestand, die het geregelde
bestuur en het geregelde kerkelijke leven onmogelijk maakte. Paus Gregorius XIII
stond hem namelijk 3 Februari 1581 toe, aan priesters, die ‘onder de ketters’ in de
Nederlanden arbeidden, verlof te geven tot het gebruik van een draagaltaar en hun
uitgebreide faciliteiten voor de biecht te verlenen. De gangbare opvatting van deze
volmachten is, dat aan Van Strijen hiermee de betrokken rechten werden gegeven
voor alle delen der Nederlanden, die door de ‘ketters’ overheerst werden. Deze
opvatting komt mij echter niet logisch voor: de volmachten zullen alleen betrekking
hebben gehad op het diocees Middelburg. Immers tegelijk verleende paus Gregorius
XIII dezelfde volmachten aan enige andere priesters, met name aan Sasbout Vosmeer,
de vicaris-generaal van Utrecht, en aan Willem Coopal, de vicaris-capitularis van
Haarlem. Toch zien wij, dat Van Strijen, gebruik makende van de hem gegeven
bevoegdheid, op 2 Januari 1584 de betrokken faciliteiten aan Sasbout overdraagt59..
Wat zou dat voor zin hebben, als deze die bevoegdheden reeds van de paus ontvangen
had? Het wordt echter duidelijk, zo wij erkennen, dat de aan Sasbout zelf gegeven
volmacht slechts gold voor het hem toevertrouwde aartsbisdom
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en die, welke aan Van Strijen verleend werd, zich slechts over Middelburg uitstrekte.
Zo kunnen wij dan in deze overdracht weinig minder zien dan de overgave van de
zielzorg over zijn bisdom aan Sasbout Vosmeer, zodat deze zich sedert 1584 kon
beschouwen als hoofd der missie in het aartsbisdom en het bisdom Middelburg.
Ofschoon in de bestaande verhoudingen te gener tijd zulk een keer kwam, dat de
hoop op het herstel van de Spaanse macht over Zeeland er door gevoed werd, hebben
de aartshertogen Albertus en Isabella enige jaren na Van Strijens dood nog een derde
bisschop van Middelburg benoemd. Wat hen daartoe dreef, deelden zij niet mee.
Nauwelijks waren hun de Nederlanden afgestaan, of zij moeten reeds het voornemen
gevormd hebben de deken van het kapittel van Sint Bavo te Gent, Charles Philippe
de Rodoan a Berlinghem, een Zuidnederlands edelman, licentiaat in de rechten,
groot-cumulant van beneficiën, het bisdom af te staan. Vermoedelijk is de aanstelling
op de stoel van Middelburg louter als gunstbewijs bedoeld; het ging de aartshertogen
daarbij niet om het bisdom zelf, maar zij wensten enige nog bestaande inkomsten
van de Middelburgse abdij, thans beheerd door de abdij van Park van dezelfde orde,
aan een gunsteling te bezorgen, die zich dan ook gehaast heeft met pogingen, zich
van deze inkomsten te verzekeren. Men vraagt zich af, waarom de aartshertogen, als
het hun in de eerste plaats om het behoud van het katholieke geloof ging, deze
inkomsten niet hebben doen toekomen aan de man, die metterdaad het diocees
Middelburg poogde te verzorgen, in plaats van ze een adellijke stroman in handen
te spelen, die behalve dit bisdom het dekenaat van het Gentse kapittel bekleedde,
een prebende te Verdun bezat en een Belgische abdij in commende hield. In hoeverre
de in zijn politiek vaak onnaspeurbare nuntius Frangipani de hand in de vreemde
benoeming gehad heeft, valt met de voorhanden gegevens niet te zeggen; wel is
zeker, dat de nuntius Rodoan reeds terstond na het afkomen van de benoeming door
de aartshertogen heeft aangesteld tot vicaris van het bisdom, op welke titel de
begunstigde zich haastte aanspraken te maken op de abdijinkomsten. De datum van
zijn benoeming door de aartshertogen staat niet vast, maar is eind 1598 te stellen.
Eerst 19 Januari 1600 bevestigde de paus de benoeming; 8 October d.a.v. werd
Rodoan te
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Aalst geconsacreerd door Matthias Hovius, aartsbisschop van Mechelen. Van enige
bemoeiing met de Zeeuwse katholieken of met Sasbout Vosmeer blijkt niets. Reeds
16 Juli 1602 benoemden de aartshertogen hem tot bisschop van Brugge; de paus
bevestigde deze benoeming 26 Mei 1603; als zodanig verwierf hij metterdaad de
zielzorg over een deel van Zeeuws-Vlaanderen60.. Van deze datum af kan men rekenen,
dat het bisdom weer vacant was. Het merkwaardige en niet geheel logische is, dat
Sasbout Vosmeer reeds te voren tot apostolisch vicaris van heel het onder de ‘ketters’
staande gebied was benoemd.

4. Deventer.
De instelling van het bisdom Deventer ontmoette in het gewest Overijsel grote
tegenstand bij de burgerlijke autoriteiten. Sonnius had trouwens reeds 30 Juli 1559
uit Rome aan Philips II geschreven, dat van de kant der wereldlijke overheden de
hardnekkigste tegenstand zou komen uit de bij Groningen, Leeuwarden en Deventer
in te lijven gebieden, dus uit de gewesten Friesland, Groningen, Overijsel en
Gelderland. Granvelle had hetzelfde voorspeld op grond van eigen ervaringen. Ten
aanzien van al deze gewesten gold de hoofdzaak van wat Karel V bij tractaat van
Venlo op 12 September 1543 aan Gelderland beloofd had: handhaving van alle
rechten en privilegiën, door het gewest, de steden of particulieren vroeger verworven.
Al is de draagwijdte van deze bevestiging minder groot gebleken dan de
gewestelijke autoriteiten dit aanvankelijk begrepen en al is de voorstelling zeker
onjuist, volgens welke deze gewesten een bijzonder bevoorrechte plaats innamen te
midden van de andere, toch is het feit van de late inlijving dezer gewesten wel van
betekenis geweest61.. De gewestelijke en locale regenten moesten nog aan de
onverbiddelijke centralisatie-politiek wennen en voerden met nog ongebroken moed
de strijd voor hun autonomie, toen die uit de andere gewesten, door harde ervaring
wijs geworden en afgemat, met veel genoegen hadden leren nemen, dat hun niet
zinde. Vele der met zoveel vuur verdedigde rechten en voor-
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rechten lagen juist op het terrein van de geestelijke jurisdictie. Niet ten onrechte
betoogden de staten, dat de instelling der nieuwe bisdommen onvermijdelijk tal van
inbreuken op deze rechten teweeg zou brengen.
Vooral de stedelijke regeringen van Deventer, Zwolle en Kampen verzetten zich
tegen de vestiging van het bisdom met een heftigheid, die sommige locale historici
het bewijs van levendige sympathie met de denkbeelden der protestante hervorming
leek. Van een katholieke mentaliteit, die zelfs de religieuze politiek en de interne
kerkelijke organisatie niet wenste gedicteerd te zien door de centrale regering, hadden
zulke schrijvers geen begrip. Gedeputeerden der drie IJselsteden kwamen 17 Januari
1562 te Deventer bijeen en protesteerden plechtig tegen de oprichting van het bisdom
en de benoeming van Joannes Mahusius62.. Zij verklaarden te vrezen, dat de nieuwe
bisschoppen niet anders dan ‘kettermeesters ende inquisiteurs’ zouden blijken en het
gewest ‘zeer schadelijk zolden wezen in hare privilegiën’. Plechtig beloofden zij
alles te zullen doen om de benoemde het inbezitnemen van zijn zetel te beletten.
Ridderschap en Steden, op de Landdag te Deventer van 28 Juni 1562 bijeen,
verenigden zich unaniem met het protest der steden; het besluit heeft dezelfde
considerans en eindigt eveneens met de belofte van wederzijdse steun in het verzet.
Op het begin 1564 door de landvoogdes gedane verzoek tot de vestiging der nieuwe
bisschoppen mede te werken, antwoordden de staten van Overijsel dan ook, evenals
die van Friesland en Groningen, met een weigering. De landvoogdes gaf niettemin
de stadhouder Arenberg opdracht alle tot de vestiging van de bisschop nodige
maatregelen te nemen. Overeenkomstig zijn instructies droeg hij in 1565, toen door
het overlijden van de proost van Deventer een van de aan de nieuwe bisschop
toekomende proostdijen vacant kwam, de drosten van Salland en IJselmuiden op,
alle bezittingen der proostdij in beslag te nemen. Ondanks de heftige protesten van
het kapittel van Deventer voerden de drosten het bevel uit. Daartegen protesteerden
afgevaardigden van het kapittel op de generale landdag van Ridderschap en Steden.
Herhaalde landdagen, te Deventer gehouden, werden aan deze zaak gewijd. Op die
van 15 October 1565 verklaarde de deken,
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dat het kapittel bleef weigeren, iets van zijn rechten prijs te geven en tot de vestiging
van een bisschop mee te werken. Ridderschap en Steden verklaarden, dat zij het
kapittel in deze houding zouden blijven steunen, en verzochten nog dezelfde dag de
stadhouder de sequestratie der proostdijgoederen te annuleren ‘als contrarie den olden
gebruike ende de privilegiën’ en bij de landvoogdes te bewerken, dat de bulle der
oprichting van het nieuwe bisdom en speciaal de institutie van een bisschop in dit
gewest buiten kracht verklaard werd. Wel verre van zich conform deze wensen te
gedragen, trad Arenberg krachtig tegen het kapittel op. Hij dwong dit de sequestratie
te erkennen en de Utrechtse kanunnik Johan van Bruhezen, die in opdracht van de
landvoogdes de proostdij voor de nieuwe bisschop opeiste, in het bezit er van te
stellen. De Landdag toonde zich over de onderwerping van het kapittel ten zeerste
ontsticht en vernieuwde 30 Maart 1566 in brieven aan Arenberg en de landvoogdes
de protesten. Indien de landvoogdes, wat klaarheid van inzicht en kracht van optreden
aangaat, aan Arenberg gelijk geweest was, zou waarschijnlijk een onvervaard
doorzetten van de stadhouderlijke politiek reeds thans tot de vestiging van de bisschop
geleid hebben. Deze bleef nu echter door de weifelingen van de van hot naar her
geslingerde landvoogdes achterwege.
Het was eerst aan de onverbiddelijke Alva gegeven 's konings uitdrukkelijke
bevelen te doen gehoorzamen en de oprichtingsbulle ten uitvoer te brengen. Uit
Madrid gelastte Philips II 12 April 1567 aan Ridderschap en Steden (Deventer, Zwolle
en Kampen) mede te werken tot de institutie van het bisdom. Niettemin volhardden
zij eenparig in hun verzet. Na zijn Groningse expeditie (Heiligerlee-Jemmingen)
kwam Alva 10 Juli 1568 in persoon naar Deventer en, indien hem niet reeds gebleken
was, dat de door ouderdom en ziekte gebroken Mahusius tot het aanvaarden van zijn
ambt de geschiktheid miste, zou de hertog ook hier de institutie zonder verwijl hebben
doen geschieden. Alle tegenstand zwichtte voor Alva en de weg tot de komst van de
bisschop was volstrekt geëffend. Thans echter moest Mahusius eerst afstand doen,
voor de landvoogd zich met Madrid over de benoeming van een opvolger kon
verstaan. Deze afstand schijnt nog in 1568 vrijwillig geschied te zijn63.. De
koningwilde, vermoedelijk onder
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invloed van Granvelle, tot Mahusius' opvolger aanstellen de Brusselse pastoor Ghislain
Vroedius. Alva verwierp deze echter als een te zwakke figuur. Geheel in
overeenstemming met zijn bekende voorliefde voor de Minderbroeders, wist hij
vervolgens de benoeming door te zetten van de provinciaal der Nederlandse
Franciscanen-Observanten, Aegidius de Monte64.. Dit geschiedde echter niet dan met
veel moeite. Eerst 15 April 1570 deelde Philips II de Staten van Overijsel en van
Gelderland mee, dat hij tot bisschop van Deventer benoemd had ‘den eerweerdigen
vader in Gode Egidium de Monte’. De benoeming werd door Pius V bekrachtigd in
het geheim consistorie van Vrijdag 11 Augustus 1570. Bij breve van 12 Augustus
1570 werd de betrokkene de benoeming meegedeeld.
Zaterdag 29 October 1570 werd Aegidius de Monte in de Minderbroederskerk te
Antwerpen geconsacreerd door Franciscus Sonnius. Bij deze plechtigheid waren ook
de schepenen van Deventer aanwezig, een bewijs, hoe Alva de oppositie der
wereldlijke autoriteiten had bedwongen. Reeds tevoren had de hertog de procedure
der inbezitneming geregeld. Een procurator van de bisschop zou vooruitgaan om in
tegenwoordigheid van de stadhouder, de graaf van Megen, en verdere wereldlijke
overheden van Gelderland en Overijsel in 's bisschops naam bezit te nemen van de
zetel. De bisschop benoemde zijn broer Franciscus de Monte tot zijn procurator. Het
kapittel waagde nog enig lijdelijk verzet door twijfel uit te spreken aan de volmacht
van de procurator. Het zwichtte echter wijselijk na het ontvangen van een krachtig
schrijven van de bisschop dato 7 November. Hierin raadde Aegidius de Monte het
kapittel alle tegenweer te staken en te voorkomen, dat hij zich tot de landvoogd
wendde. De inbezitneming had dan ook zonder stoornis of verzet plaats. Eindelijk
hield de bisschop 30 November 1570 zijn plechtige intocht.
Onmiddellijk kon de bisschop, dank zij Arenbergs krachtige maatregelen, de
proostdij van Deventer aanvaarden. De hem toekomende kanonikaten in elk der drie
kapittels zou hij eerst geleidelijk kunnen verwerven bij vacatures. In April 1571
kwam de eerste vacature en wel in het Deventerse kapittel. De bisschop nam het
kanonikaat voor zich in beslag ondanks de duidelijk geuite ontstemming van het
kapittel, waarover De Monte zich beklaagde
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in een brief aan Viglius, die voor hem als voor de meeste andere bischoppen vraagbaak
en onbaatzuchtige rechtsgeleerde steun was. Minder vlot gelukte het de bisschop
zich in het bezit te stellen van de hem eveneens toekomende proostdij van Oldenzaal.
Deze was nog altijd in het bezit van de aartsbisschop Schenck van Toutenburg en
die was er de man niet naar zich van enige bron van inkomsten te ontdoen ten bate
van een ander, ook al was daarmee tevens de hem in het bijzonder opgedragen
katholieke reformatie gebaat. Hij stelde zich op het standpunt van de possessie voor
het leven. Voor Aegidius de Monte betekende echter het bezit van deze proostdij,
behalve een hem onontbeerlijke bron van inkomsten, de enige weg om in het bezit
te komen van de er aan verbonden volledige jurisdictie over Twente, met inbegrip
van Lingen en misschien ook het Bentheimse Noord-Twente. Zonder deze jurisdictie
zou de bisschop over een zeer groot deel van zijn diocees alle gezag missen. De
aartsbisschop deed thans echter precies hetzelfde, wat hij terecht zo heftig gelaakt
had in de oude dignitarissen, die hem over het grootste deel van het aartsbisdom de
jurisdictie betwistten, en vond geen reden zijn suffragaan tegemoet te komen. Hij
weigerde hardnekkig de bepaling van de oprichtingsbullen in dezen toe te passen en
Aegidius de Monte in het wettig bezit der proostdij van Oldenzaal te erkennen65..
Over deze houding van de aartsbisschop schreef De Monte in zeer bittere termen aan
Viglius. Schenck van Toutenburg weigerde zelfs De Monte's procurator te ontvangen
en belette ook de overhandiging van een schriftelijke kennisgeving, zodat de bisschop
van Deventer eindelijk zijn toevlucht moest nemen tot het intermediair van een
notaris, die de aartsbisschop de betrokken acte officieel deed toekennen.
Ook verder gedroeg Schenck zich jegens zijn suffragaan met de uiterste
onwelwillendheid. Het is echter de vraag, of de aartsbisschop, die zich hoe langer
hoe meer uit het actieve leven terugtrok, kennis droeg van alles, wat De Monte hem
in brieven aan Brussel ten laste legde. Met name mag deze vraag gesteld worden ten
aanzien van de geheel onwettige bemoeiing van 's aartsbisschops officiaal met de
parochies op de Veluwe. Deze bemoeiing moet wel geheel buiten Schenck zijn
omgegaan, want gelijk wij bij de behandeling van het aartsbisdom zagen, had de
aartsbisschop berust
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in de bijna volkomen onafhankelijkheid van deze dignitaris. De officiaal verbood
alle pastoors op de Veluwe, ook de onder Deventer ressorterende, de gehoorzaamheid
aan enig ander gezag dan het zijne en zond hun zelfs de heilige olie om hun elke
reden van contact met De Monte te ontnemen.
Grote moeilijkheden bracht ook de incorporatie van het Regulierenconvent van
de Agnietenberg bij Zwolle. De bulle van 7 Augustus 1561, die de inlijving van dit
klooster bij de bisschoppelijke tafel voorschreef, had het toch al geestelijk en stoffelijk
sterk achteruitgegane convent in een demoraliserende toestand van onzekerheid
gebracht. Tussen 1561 en 1570 was heel de administratie blijkbaar tot een chaos
verworden; veel goederen moeten in die tijd vervreemd zijn. Op last van Alva nam
de stadhouder, graaf van Megen, in 1570 met terzijdeschuiving van de fungerende
prior de administratie onder zich. Uit zulk een feit kan men zien, tot welke excessen
van staatsbemoeiing de incorporatie aanleiding gaf. De heftige protesten van de prior
bleven vergeefs. Vlak na zijn inhuldiging kon De Monte dan ook van de Agnietenberg
bezit nemen. Hij moest echter constateren, dat het wanbeheer der laatste periode het
convent ongeveer geruïneerd had. Wederom was het Viglius, aan wie de gedupeerde
bisschop zijn nood klaagde. Het klooster werd ontbonden en uit de zeer tegengevallen
inkomsten moest de bisschop de conventualen een jaargeld toekennen; de kloosterkerk
moest parochiekerk worden en uit dezelfde fondsen gedoteerd worden; bovendien
moesten er grote achterstallen betaald worden. Zo bleef er voor de bisschoppelijke
tafel - waar alles om begonnen was - niets over. Indien wij dan verder vernemen, dat
de aan Aegidius de Monte, evenals aan zijn voorganger, toegezegde tijdelijke toelage
uit de inkomsten van een vacante Spaanse bisschopszetel maar gedeeltelijk uitbetaald
werd, zijn de door deze bisschop herhaaldelijk bij Viglius, Alva en Requesens
ingediende klachten over zijn geheel ontoereikende inkomsten zeer goed verklaarbaar.
Ook met andere dan financiele moeilijkheden had de bisschop te kampen. De
clerus in het bisdom Deventer was voor een nietgering deel corrupt. Dit geldt vooral
voor de kanunniken, vicarissen en pastoors in de drie IJselsteden. Petrus Doys, de
deken van het Sint-Lebuinus-kapittel, wordt beschreven als een man
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zonder geweten, een cynisch focarist; ook van andere kanunniken vernemen wij
ernstige afdwalingen. Dit geldt eveneens voor de Deventerse pastoor Karel de Haan
(Carolus Gallus), een dubbelhartig priester, die bij zijn komst in 1560 reeds levendige
betrekkingen met de grote leiders van het protestantisme had aangeknoopt66.. Ook
sommige priesters op de Veluwe genoten een zeer slechte naam, b.v. Rutger de Baer,
pastoor van Harderwijk. Heel het bisdom door vinden wij bewijzen van
celibaatsschennis. Zekere beruchtheid heeft de Hasseltse kapelaan Johan Arentsen
in de litteratuur verworven, van wiens merkwaardig testament wij reeds melding
maakten. Deze priester bleef volharden in de katholieke eredienst-practijken, maar
verklaarde het Mislezen best te willen staken, zo men hem maar een ander middel
aan de hand deed om aan de kost te komen. Toen Aegidius de Monte deze cynicus
uit zijn ambt ontzet had en hem dit liet aanzeggen door de officiaal, verzette hij zich
gewapenderhand. Nog verscheiden andere blijken van vergevorderde corruptie onder
de clerus traden in deze tijd aan den dag. Al is het zeker niet geoorloofd, alle
geestelijken van het bisdom op deze grond te veroordelen, zeker stuitte de bisschop
bij hen op diep-ingewortelde misbruiken, welke een krachtig en snel doorwerken
van de katholieke reformatie uitsloten. Ook hier moest een generatie van met deze
misbruiken vergroeide priesters, vooral een groot getal plattelandspastoors zonder
veel ontwikkeling, goeddeels argeloze concubinarii, vaders van kinderrijke gezinnen,
uitsterven of protestant worden, eer de katholieke reformatie op volle kracht kon
werken.
Aldus, omringd door een hem vijandig college van kanunniken van dubieus gehalte,
vond Aegidius de Monte in heel zijn bisdom nauwelijks bruikbare medewerkers. Dit
zag hij spoedig in; reeds enkele maanden na zijn intrede betuigde hij dit in termen,
die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten, aan Viglius. Bij deze staat van zaken
kon er van de toepassing der Trentse besluiten, die tot 's bisschops eerste zorgen
behoorde, niet veel verwacht worden. De Monte's pogingen om door het benoemen
van betrouwbare kanunniken op de openkomende plaatsen de kapittels geleidelijk
te regenereren, vonden verbitterde tegenstand. Vooral met het kathedraal kapittel lag
hij daarover doorlopend overhoop. Het valt echter aan te nemen, dat De Monte niet
vrij van nepo-
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tisme was. Dat hij achtereenvolgens zijn broer Franciscus de Monte en zijn neveu
Aegidius de Monte tot kanunnik benoemde, viel natuurlijk niet in goede aarde en
gaf aanleiding tot scherpe critiek. Deze Minderbroeder moge in de pamfletten dan
al ten onrechte van schraapzucht en werelds leven beticht zijn, geheel onbaatzuchtig
schijnt hij ook niet geweest te zijn. Als de pamflettisten in de
Minderbroeders-bisschoppen vooral met zoveel minachting de wereldse levenswijze
laakten, de gretigheid, waarmee zij hun ordekleed voorgoed aan de kapstok hingen67.,
dan is daarin in het algemeen niet veel meer dan laster te zien, maar het valt toch aan
te nemen, dat Aegidius de Monte door zijn optreden soms aan zulke laster voedsel
gaf.
In het eerste schrijven, dat hij aan clerus en volk uitvaardigde, schreef Aegidius
de Monte de stipte naleving der Trentse besluiten voor. Hij gaf kennis van de
oprichting van een kerkelijke rechtbank, schreef voor, dat alle candidaten, die
voorgedragen werden voor pastoraten of beneficies, in het vervolg zouden worden
geëxamineerd, en gelastte de onverwijlde afschaffing van ‘de schandelijke ergernis
der priesterconcubinaten’68.. Nog hetzelfde jaar 1571 stichtte hij in het arme-fraterhuis
een seminarie, waaromtrent verder niets bekend schijnt. Vermoedelijk heeft ook De
Monte de leiding er van wel toegedacht aan de S.J. Hij knoopte althans betrekkingen
met deze orde aan en ontbood omstreeks 1573-1574 af en toe Jezuïeten naar Deventer
om er te preken69.. Het seminarie kan maar korte tijd bestaan hebben en heeft in deze
tijd natuurlijk niets of maar weinig bereikt; ook in dit bisdom is de noodlottige lacune
ontstaan, welke de katholieke reformatie en straks de wederopluiking zo ernstig
dwarsboomde.
Persoonlijk heeft de bisschop aan het werk der reformatie ijverig deelgenomen.
Zelf preekte hij geregeld, o.a. in de vasten van 1571 elke dag. In de reeks van klachten
aan Viglius vormt de beschrijving van de voldoening, die hem dit werk schonk, een
verkwikkelijke afwisseling. Hij roemt de godsvrucht van de burgerij der stad en
verklaart, dat het getal Paasbiechten en Paascommuniën te Deventer dit eerste jaar
al duizenden hoger was dan de vorige jaren. Op Zondag Laetare diende hij aan een
overweldigende schare het heilig vormsel toe. Na Pasen begon hij, vergezeld van
zijn broer, de kanunnik Franciscus de Monte, met de visita-
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ties. Hiervan is het verslag uitgegeven70., zodat wij in staat zijn hem op deze reis op
de voet te volgen. In drie maanden heeft hij in de zomer van 1571 bijna alle parochies
van zijn diocees bezocht. Op de meeste plaatsen diende hij tevens het vormsel toe.
Hij begon in Mei met de Veluwe; daarop volgde de Graafschap. In Juni trok hij de
dorpen van Salland en Vollenhove af; vervolgens bezocht hij Lingen en in Augustus
visiteerde hij Twente. Van een visitatie had deze reis meer de naam dan de daad. De
plechtige ontvangsten door de burgerlijke autoriteiten en de eerbiedig aangeboden
maaltijden doen deze reis meer lijken op een vorstelijke blijde inkomste, een
gelegenheid tot openbaar huldebetoon, dan op een serieuze visitatie. Trouwens een
bezoek van een halve of hele dag, gevuld met vormseltoediening, plichtplegingen
en maaltijden, liet tot visitatie wel geen gelegenheid. Zo dus aan deze visitatie, wat
het eigenlijk doel betreft, weinig waarde te hechten valt, kan men toch de betekenis
niet ontkennen van dit persoonlijk contact van de bisschop met zijn onderhorigen.
Zijn telkens vermelde hartelijke toespraken tot het samenstromende volk, vaak in de
open lucht, en reeds de toediening van een onder de oude bedeling vrijwel in onbruik
geraakt sacrament, schiepen een persoonlijk contact met de menigte, waarvan de
invloed niet dan gunstig geweest kan zijn. Indien de voor Overijsel zeer noodlottige
politieke ontwikkelingsgang niet elk resultaat vernietigd en een herhaling van de
visitatie belet had, zou zij te beschouwen zijn als de eerste stap op de goede weg.
Met uitzondering van een partiële in 1575, is de visitatie van 1571 echter de enige
geweest.
Zelf was De Monte over zijn visitatie tevreden, zoals blijkt uit zijn berichten aan
Viglius. Het is nodig te bedenken, dat hij deze visitatie uit een ander oogpunt heeft
bezien dan wij dit doen. Zij was voor hem de eerste kennismaking met autoriteiten
en ambtenaren, die zich lange jaren tegen zijn komst verzet hadden. De plechtige
ontvangsten en de hulde, hem thans door dezelfde personen gebracht, waardeerde
hij dan ook als een goed begin vol beloften. En verder is het menselijk, dat hij bij
zoveel dagelijkse zorgen en ergernissen gaarne de troost erkende van de betere
ervaringen, ook dan, wanneer deze meer schijn dan wezen waren. De misbruiken,
waarvan de Acta visitationis melding maken, zijn merendeels van de gewone aard:
niet-resideren van priesters, gebrekkig

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

323
onderhoud van paramenten, nalatigheid in de administratie en zulke tekorten, maar
aangaande de zeker alom bestaande misstanden in het zedelijk leven der geestelijken
verspreiden zij zeer weinig licht, al was dit leven ook een punt van onderzoek. De
bisschop wist trouwens zeer wel, hoe het op dit punt met zijn clerus gesteld was. De
geestelijken te lande hadden vóór de visitatie hun concubinen en kinderen
weggezonden, om hen na afloop van het onderzoek weer op te nemen. Aegidius de
Monte schrijft daarover aan Viglius in termen, die doen blijken, dat hij het
priesterconcubinaat voorlopig onuitroeibaar acht, een opinie, die door vele
bisschoppen der 16de eeuw gedeeld werd en die eerst door de resultaten van de
Jezuietenopleiding gelogenstraft werd.
Van de onbruikbaarheid van de meeste geestelijken voor het grote werk van de
katholieke reformatie was De Monte dan ook overtuigd. Dit blijkt wel uit zijn onzekere
houding in zake het bijeenroepen van een diocesane synode. Volgens de Trentse
besluiten behoorde dit tot zijn eerste bemoeiingen. Hij begon er zich mee bezig te
houden na het volbrengen van zijn visitatie. Het tekent de toestand, dat hij tot de
voorbereiding van deze synode in zijn hele omgeving, ook onder de hem het naast
staande dignitarissen, niemand geschikt achtte. Hij verzocht Viglius de bisschop van
Den Bosch, Laurens Mets, op te dragen de synode te regelen. Mets had zelf onlangs
zulk een synode gehouden en was als commissaris van de regering vroeger bij
verscheiden andere betrokken geweest, zodat hij de aangewezene scheen om orde
te brengen in de chaos van het bisdom Deventer. Verder drong De Monte bij de
regering aan op het toepassen van dwang op zijn clerus, omdat anders van de hele
synode niets zou terechtkomen. Het valt niet te ontkennen, dat de bisschop van
Deventer zich in dezen niet opgewassen toonde tegen zijn taak.
In staatkundig opzicht begon dit episcopaat al even weinig fortuinlijk als dat van
Govert van Mierlo te Haarlem. Reeds in 1570 werd de door Alva herstelde rust
bedreigd door de plannen van Wesembeke en Willem van den Berg, zwager van
Oranje, die ook in de IJselsteden geheime betrekkingen onderhielden. De bedoeling
was Zutfen en de drie Overijselse IJselsteden en daarmee heel de Graafschap benevens
de provincie Overijsel in opstand te brengen. Deze plannen liepen wel in het zand,
maar de
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geruchten van troepenbewegingen en wervingen in de buurt hielden de bevolking in
onrust en schiepen een sfeer, die voor het vreedzame werk van de katholieke
reformatie zeer ongeschikt was. In het begin van 1572 slaagde Willem van den Berg
er in enige Duitse benden onder zijn leiding te verenigen en daarmee trok hij Overijsel
binnen. De kleine steden vielen hem zonder slag of stoot in handen, maar voor Zwolle
stootte hij aanvankelijk het hoofd. Kampen, dat zich enige dagen verdedigde onder
zijn burgemeester Arent toe Boecop, capituleerde 11 Augustus 1572 op voorwaarde,
dat in de religie noch in de staat van de kerken en kloosters iets zou worden veranderd.
De dag daarop liet Zwolle op dezelfde voorwaarde de graaf binnen. De onbetrouwbare
Willem van den Berg heeft echter met de naleving van de aangegane verplichtingen
geen ernst gemaakt. Op de eerste eis van een gering getal hervormden, meest nog
immigranten, stelde hij te Kampen ondanks de protesten van de raad de
Sint-Michaelskerk voor de protestante godsdienstoefeningen beschikbaar. Vervolgens
liet hij 1 September ook de Sint-Nicolaaskerk van zijn katholieke inventaris beroven,
wat gepaard ging met vernieling en heiligschennis. Enige weken later liet hij alle
priesters en kloosterlingen, met uitzondering van de Cellebroeders, uit de stad zetten.
Ten slotte werden alle katholieke regenten ontslagen. Ook te Zwolle werden de
kerken geschonden en de kloosterlingen verbannen. Alleen Deventer bleef de graaf
weerstaan, dank zij de sterke bezetting, die Alva er gelegd had. Daar ook Zutfen in
de macht van de opstandelingen was, bevond Deventer zich in een geïsoleerde en
voortdurend bedreigde positie. Herhaaldelijk schreef De Monte de landvoogd aan
de stad te hulp te komen. Een ware noodkreet slaakte de bisschop 18 Augustus. Hij
klaagde, dat heel zijn diocees, Deventer en Lingen alleen uitgezonderd, een prooi
was van de opstand en de kerken en kloosters verwoest werden. Kwam er niet spoedig
ontzet, dan vreesde hij, dat alles verloren zou gaan. Bovendien waren ook de troepen,
die Alva in Deventer gelegd had, de ruiters van de hertog van Lauwenburg, zeer
onbetrouwbaar: ook zij pleegden moedwil aan priesters en kerken en terroriseerden
de verarmde burgerij.
Eerst in November 1572 heroverde Frederik van Toledo de stad Zutfen, die hij
gruwelijk strafte. Willem van den Berg trok haastig
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af en zijn uiteenspattende benden hielden daarbij op het platteland van de provincie
ergerlijk huis. Vergeleken bij Zutfen, kwamen Zwolle en Kampen er goed af. De
landvoogd, in dezen door de bisschop bewerkt, toonde zich genadig, zodra de
magistraat voor hem in het stof kroop. Begin Januari 1573 kregen beide steden een
nieuwe regering, geheel uit onverdachte katholieken gevormd. Aldus was deze tweede
stormloop van het protestantisme afgeslagen. Uitwijking van de kopstukken had de
hervormde minderheden nog aanmerkelijk doen slinken en het had alle schijn, of het
katholicisme weer voorgoed gevestigd was.
De bisschop hervatte terstond het werk. Nog in September 1573 begon hij met het
herwijden van de gevioleerde kerken te Kampen, Hasselt, Zwolle, Harderwijk en
Zutfen. Het volgende jaar had hij de handen vol met het behandelen van klachten
over een aantal pastoors te lande, die tijdens de troebelen het protestantisme in hun
kerken hadden ingevoerd. Overigens kon van een systematisch herstelwerk niets
komen, doordat op het land de oorlog niet van de lucht was. De troepenbewegingen
van weerszijden teisterden Overijsel dermate, dat de bisschop zich in 1574 tot
Requesens wendde met het dringend verzoek de euvelmoed van de koninklijke
troepen te beteugelen. Zulke beden herhaalde hij onvermoeid en de pleidooien, die
hij dan telkens hield voor de arme bevolking van het geplaagde gewest, tekenen ook
deze veelbelasterde prelaat als een man met een vaderlijk hart voor de hem
toevertrouwde kudde. Van katholieke reformatie kon onder dit alles niets komen.
Heel zijn verdere bestuursperiode is een aaneenschakeling van kwesties met op hun
rechten en voorrechten gebrande gewestelijke en stedelijke overheden en met priesters,
die zijn maatregelen uit stoffelijk eigenbelang saboteerden. Vooral met het Hof van
Gelderland, dat de steden en de recalcitrante priesters doorlopend ruggesteunde in
het verzet tegen de bisschoppelijke jurisdictie, onwettig genoemd met een beroep op
het ius de non evocando, leefde de bisschop in voortdurende onmin. Veel last en leed
berokkende hem ook de voor een groot deel corrupte clerus van de Veluwe.
Na een korte ziekte overleed Aegidius de Monte onverwacht de 26ste Mei 1577
in zijn zetelstad. Zijn persoon is aan de hand van de litteratuur nog niet zeer helder
te tekenen. In de eerste maanden
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van zijn episcopaat was hij door Alva in een brief van 19 October 1571 aan Philips
II ‘een van de beste prelaten, die er in de Nederlanden zijn’, genoemd, maar deze
karakteristiek kwam wat vroeg en heeft minder waarde, doordat de hertog een eigen
creatie prees. De aan alle nieuwe bisschoppen door de contemporaine schotschrijvers
toegeschreven gemakzucht heeft hem zeker niet gekenmerkt. Het pauselijk schrijven
van 2 Juli 1571, dat hem als al zijn Noordnederlandse collega's nalatigheid in de
betrachting van zijn plichten verwijt, is niet anders te verklaren dan uit te Rome
ondoordacht geloofde laster. Zijn bevoorrechting van familieleden en zijn tekort aan
zelfvertrouwen, blijkende uit zijn pogingen om de organisatie van de diocesane
synode geheel aan een naburige bisschop te delegeren, beletten ons een man van
talent of bestuursbekwaamheid in hem te zien. Ook schijnt hij in de kleine satisfacties
van eigen welsprekendheid en eigen oppervlakkige successen wat te zeer op te gaan.
Maar zeker was deze bisschop een goed zielenherder, die zich niet gespaard heeft
en zijn diocesanen, zelfs de hardnekkig van hem gekeerde, vaderlijke liefde toedroeg.
De dood heeft Aegidius de Monte het leed bespaard, dat de meeste andere
bisschoppen beschoren werd: de ondergang van de bestaande orde en daarmee de
vernedering van het katholicisme, de vernietiging van hun werk, te beleven. Anderhalf
jaar na zijn overlijden gaf de stad Deventer zich, na Zwolle en Kampen, aan
Rennenberg over. Dit was het begin van het einde voor de katholieke eredienst, die
met inachtneming van de gebruikelijke étappes van religievrede, gelijkstelling der
gezindten, beeldenstorm, verbod van katholieke godsdienstoefening ‘uit
veiligheidsoogpunt’, tot de ondergang gedoemd werd: 4 December 1581 werd zelfs
alle heimelijke uitoefening van het katholicisme in Deventer verboden. Nog eenmaal
zouden de rollen omgekeerd worden: het verraad van Stanley bracht de stad 30
Januari 1587 weer terug onder de Spaanse heerschappij. Herstel van het katholicisme
en verbod van het protestantisme was er het onmiddellijk gevolg van. Parma liet de
Munsterse wijbischop Govert van Mierlo ontbieden en deze de katholieke restauratie
verrichten. Onverwijld vaardigde Van Mierlo enige voorschriften uit, die zouden
leiden tot zuivering van de clerus. Er waren namelijk in Overijsel pastoors, die in de
periode 1580-1587 als protestant predikant hadden ge-
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fungeerd en zich nu haastten de katholieke ‘ceremoniën’ weer in te voeren. Op 2 Juli
consacreerde Van Mierlo de Sint Lebuinus. Tot 1591 bleef Deventer in de macht
van Spanje. Dit waande zijn macht er zo duurzaam gevestigd, dat Parma in overleg
met de toen te Keulen gevestigde nuntius Frangipani niet alleen het gehele proces
van katholieke restauratie besloot ten uitvoer te leggen - dit sprak wel vanzelf -, maar
er ook de kerkelijke hierarchie wilde herstellen. Op zijn voorstel benoemde Philips
II in 1589 de deken van het Bossche kapittel van Sint Jan, Gijsbertus Coeverincx,
tot bisschop van Deventer. Deze verklaarde zich na lange aarzeling in Maart 1590
bereid de benoeming te aanvaarden. De paus heeft hem echter niet bevestigd.
Coeverincx heeft de stad nooit betreden; heel het herstel van het bisdom bleef een
dode letter. De dagen van de Spaanse heerschappij waren geteld; in Juni 1591 gaf
Deventer zich aan Maurits over en begon de thans definitieve protestantisering. Wel
kwam nog eenmaal en zelfs voor een langere periode (1606-1626) een aanzienlijk
deel van het bisdom, n.l. een groot deel van Twente en het graafschap Lingen, in de
macht van Spanje. Gelijk wij nog nader zullen zien, is dit zelfs beslissend gebleken
voor de geloofsldeur van dit gebied, maar tot een herstel van het bisdom lieten de
aartshertogen het niet komen. Zij stonden de nu weer tot hun begeving komende, bij
de bisschoppelijke waardigheid ingelijfde proostdij van Oldenzaal af aan de
apostolische vicaris der Hollandse Zending en lieten aan deze missiebisschop de
katholieke restauratie over.

5. Groningen.
Ook de stichting van het bisdom Groningen ontmoette ernstige tegenstand; zelfs
moet deze vergroot zijn door de verder gevorderde religieuze verwording, die dit
gewest omstreeks deze jaren onderscheidde van alle andere in Noord-Nederland. Tot
de in Groningen door een traditie van eeuwen gevestigde privilegiën behoorde ook
de vrijwel complete zeggenschap der gewestelijke staten over kerk en clerus. Het is
te begrijpen, dat dit lichaam zich met te meer kracht tegen de nieuwe kerkelijke
organisatie keerde,
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naarmate de eigen privilegiën ernstiger in het gedrang kwamen. Hardnekkig bleven
de Staten zich tegen de oprichting van het bisdom verzetten en toen deze eindelijk
door Alva was doorgedreven, heeft de bisschop ook de gewestelijke overheid tot
bittere vijand gehad.
Johan Gerritszoon Knijff71., omstreeks 1513 te Utrecht uit een regentenfamilie
geboren, aan de Deventerse kapittelschool gevormd, werd in of omstreeks 1529
Minderbroeder en studeerde theologie te Leuven. In zijn orde bekleedde hij gewichtige
functies; 1555-1558 was hij provinciaal van de Nederlandse provincie. Op aanbeveling
van Granvelle werd hij tot bisschop van Groningen benoemd; 5 December 1563 werd
hij door Granvelle geconsacreerd. Onmiddellijk daarna stelde de aartsbisschop van
Utrecht hem als zijn wijbisschop aan. Voorlopig zonder uitzicht op het bezetten van
zijn eigen zetel, verwierf hij zich de belangrijke verdienste, dat hij een voornaam
programpunt van de katholieke reformatie in een deel van de Nederlanden
verwezenlijkte, n.l. de lang verwaarloosde toediening van het vormsel. In 1564 en
1565 deed hij niet veel anders dan vormen in het Hollandse deel van het aartsbisdom
en in de toen nog niet aan de jurisdictie van het domkapittel onttrokken proostdij
West-Friesland, achtereenvolgens te Hoorn, den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht
en Brielle. Na de beeldenstorm reconcilieerde hij in het aartsbisdom de meeste
geschonden kerken en altaren; ook heeft hij tal van priesters gewijd.
In zijn eigen bisdom kreeg hij voorlopig niet de minste invloed. De bisschop van
Munster erkende de afscheiding van het betrokken deel van zijn diocees niet en zond
o.a. nog in het voorjaar van 1563 een commissie naar de Ommelanden om een
onderzoek naar de clerus in te stellen. Ook na de beeldenstorm was het contact met
Munster nog ongebroken: de door Munster benoemde officiaal in Friesland, Gerhardus
Werninck, pastoor te Middelstum, rapporteerde over de beeldenstorm 4 October
1566 naar Munster en verzocht de bisschop een missive tot de clerus te richten om
orde op hun gedrag te stellen72.. Tegen de intrede van de nieuwe bisschop verzetten
zich verder ook de abten van Aduard en Bloemhof, beiden om licht te bevroeden
reden. Zij waren het, die de toon aangaven in het onverflauwde verzet der Staten.
Eerst
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Alva brak hun verzet; zijn overwinning bij Jemmingen deed alle oppositie
verstommen. De 3de October 1568 stelde hij Knijff in het bezit van zijn bisdom.
Ook aan deze bisschop had de hertog gedétailleerde instructies gezonden (25 Augustus
1568). Zij zijn gesteld in de bekende toon van de absolute vorst, hoofd van kerk en
staat, die de bisschoppen als zijn ambtenaren beveelt. Johan Knijff wordtvan 's
konings wege belast met de doorvoering van de katholieke reformatie in de geest
van Trente. Hij zal de decreten van het concilie onverwijld doen afkondigen en van
de preekstoel doen toelichten. Hij zal geregeld visiteren, alle kloosters, exempt of
niet, onder strenge contrôle houden, geen priesters aanstellen dan na examen,
leken-kerkpatroons, die van hun recht misbruik maken, dit ontnemen, magistraten,
die de plakkaten tegen de ketterij niet toepassen, bij de regering aangeven, ketterse
of verdachte geestelijken schorsen, onderzoek doen naar het gebruik der kerkelijke
goederen; daarbij kan hij van alle overheden en officieren stipte medewerking eisen
en op de onbeperkte steun van de landvoogd rekenen.
Zaterdag 2 October 1568 trok Knijff plechtig de stad binnen; de dag daarop nam
hij in de Sint Maarten bezit van zijn zetel; om de heersende pest week hij terstond
weer uit. In December 1568 vestigde hij zich eerst definitief te Groningen. Zijn
diocees trof hij in treurige staat aan. Zijn rapporten wijzen uit, dat in Groningen
diepgewortelde misbruiken bestonden. Het volk was goeddeels onwetend op het stuk
van de godsdienst, wat wijst op langdurige verwaarlozing van het
godsdienstonderricht. De sacramenten werden door zeer velen veronachtzaamd; op
tal van plaatsen heerste algemeen verzuim van de Zondagsmis. Bij de clerici was
celibaatsschennis zeer gewoon. Het schoolonderwijs werd algemeen verwaarloosd.
Een aan kerk en clerus vijandige landadel, die zich door erving kerkelijke
waardigheden had verworven, vergreep zich straffeloos aan het goed der kerk. In de
kloosters heerste vaak tuchteloosheid; ook waren vele regulieren met ketterij besmet.
Ketterse zendelingen uit Oost-Friesland trokken het gehele gewest rond. Verder viel
in de praktijk van het kerkelijk leven een geleidelijke ontwikkeling in protestante
richting te constateren: algemeen opzettelijk verzuim van het bidden voor de
overledenen, verwaarlozing van het vasten, gebruik van ketterse boeken en niet
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zelden een godsdienstoefening, die uit niets meer bestaat dan preek en psalmgezang
in het ‘Duits’; onder deze term versta men de landstaal. In deze door de bisschop
gesignaleerde verschijnselen toont Groningen de gevolgen van zijn onderhorigheid
aan Duitse bisdommen, waar de vorsten-bisschoppen, evenzeer als andere landvorsten,
door zogenaamde Kirchenordnungen bedenkelijke wijzigingen in de eredienst, soms
van heterodoxe aard, hadden voorgeschreven. Deze vroege opgang naar het
protestantisme is in ons vaderland speciaal kenmerkend voor Groningen.
De bisschop begon zijn netelige taak met ijver. In Mei 1569 hield hij een
provinciale synode, waarop de Trentse decreten werden afgekondigd. Vervolgens
scherpte hij door rondzendbrieven de clerus het verbod in van veranderingen in de
eredienst, van het gebruik van ketterse boeken en van het priesterconcubinaat. Met
de staten trad hij in overleg over het stichten van een seminarie in het hem toekomende
klooster van Wittewierum. Resultaten heeft dit overleg echter niet gehad. Hij hield
jaarlijkse visitaties, strafte enige als focaristen beruchte geestelijken, schorste priesters
op grond van ketterse prediking en richtte in 1570 een brief tot de gelovigen, die een
beeld gaf van de toestand in dit bisdom. De bisschop gelastte op strenge straffen o.a.
kinderdoop binnen drie dagen na de geboorte, onderhoud van Paasplicht,
Zondagsheiliging en vastenwet; verder schreef hij leerplicht voor alle kinderen voor
en verbood hij godsdienstige bijeenkomsten buiten de kerk en herbergbezoek op
Zondagmorgen. Ook voerde hij de kleine katechismus van Petrus Canisius in, schreef
halfjaarlijkse synoden voor en stelde het kapittel in, overeenkomstig de oprichtingsbul.
De abt van Wittewierum, Herman Corneliszoon, had hem reeds 3 October het klooster
overgegeven en werd thans proost van het kapittel. De bisschop slaagde er echter
niet in, Aduard in te lijven. De abt Arnoldus Lanth, over wiens onwaardige
levenswijze en slecht beheer Knijff zijn hart luchtte aan Viglius, bleef zich verzetten.
Eindelijk stond de bisschop zijn rechten op Aduard aftegen een jaargeld van 6000
Brabantse guldens. Paus Gregorius XIII keurde dit accoord goed bij breve van 23
April 1575.
Het slepende conflict had jarenlang de hartstochten gaande gehouden en aanleiding
gegeven tot een lastercampagne tegen de bisschop, die hem diep gegriefd en kennelijk
op den duur ook af
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gemat heeft. De Aduarder conventualen hadden in deze actie het voornaamste aandeel.
Zij zijn het vooral geweest, die deze Minderbroeder-bisschop, op wie zij blijkbaar
min of meer neerzagen, beschuldigden van volkomen breuk met zijn kloostergeloften,
van schraapzucht en werelds, ja zedeloos leven. In de pamfletten werd deze smaad
grof aangedikt. Vooral de beruchte Geldorpius, die alle kloosterorden, maar vooral
die der Minderbroeders, met giftige haat vervolgde, heeft Knijff door het slijk
gesleurd. De meeste beschuldigingen zijn a priori waardeloos, gezien het adres,
waarvan zij afkomstig zijn. Wij kunnen alleen aannemen, dat ook deze bisschop,
getoetst op zijn geschiktheid als koninklijk hoofdambtenaar en zijn volgzaamheid
jegens de regering, een weinig positieve persoonlijkheid is geweest, een zwak,
enigszins besluiteloos man, die door onvastheid van lijn zijn bestrijders vat op zich
gaf en daardoor het mikpunt werd van veler spot.
Van zijn katholieke reformatie is zeer weinig terechtgekomen; zijn voorschriften
bleven voor een groot deel dode letters. Hervorming was niet mogelijk, zolang hij
niet in staat was zijn met leerstellige en morele gebreken rijkelijk behepte clerus door
een betere te vervangen. Nu was de afschaffing van het te lande op tal van plaatsen
ingeslopen misbruik der min of meer vereenvoudigde godsdienstoefeningen een
gedwongen fraaiigheid. Onder de druk van Alva's vuist keerden de betrokken pastoors,
halverwegen gevorderd op de weg naar het protestantisme, op hun schreden terug;
met tegenzin schikten zij zich in de oude positie, om later weer tot de nieuwe
praktijken terug te keren. In zijn optreden tegen concubinarii en vooral tegen ketters
was Knijff zeker niet te gestreng. Zijn maatregelen zijn voor het grootste deel tot het
papier beperkt gebleven.
De politieke toestand in het gewest heeft zijn positie zeer bemoeilijkt. Hij stond
machteloos in de chaos van guerilla's, schermutselingen en strooptochten van troepen
van weerskanten, te midden van pestepidemieën, die stad en land teisterden. Zelf
werd hij ontijdig het slachtoffer daarvan: 1 October 1576 stierf hij te Groningen aan
de pest. Dit spaarde hem het beleven van de ontreddering, die op komst was. In de
troebelen van 1578 en daarna is alles, wat hij nog aan katholieke reformatie tot stand
gebracht mag hebben, ten gronde gegaan. De religievrede, die Rennenberg
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29 Juni 1579 in de stad proclameerde, betekende, gelijk nader uiteengezet zal worden,
de oorlog. Het kapittel, dat zich verzette, werd verbannen, waarmee de laatste rest
van de opgedrongen en gehate hierarchie uit de weg geruimd was. Sedert de dood
van de bisschop had het kapittel het bestuur sede vacante gevoerd; thans ontstond er
een toestand van regeringloosheid. Ook alle priesters, die het kapittel in zijn verzet
tegen de religievrede gesecundeerd hadden, werden uitgewezen. De enigen, die
bleven, waren de pastoors Koninck en Johan Elst, dubieuze figuren die reeds vóór
1568 de ‘zuiver-evangelische’ prediking hadden ingevoerd, maar onder Knijff weer
‘tot de oude kerkgebruiken waren teruggekeerd’. De tweede was daarop door de
bisschop tot landdeken benoemd. Hij stierf te Groningen in 1588. Zulke moeilijk te
determineren persoonlijkheden, overgangsvormen tussen een pastoor en een dominee,
maken het katholicisme te Groningen, ook toen het er sedert de afval van Rennenberg,
die de stad op 3 Maart 1580 weer in de macht van Spanje bracht, alleen heerste, in
de periode 1580-1594. van twijfelachtig allooi, al had dit voor het welslagen van de
katholieke reformatie geen afdoend beletsel behoeven te worden: zulke priestertypen
waren verschijnselen van de tijd en zijn ook daar te signaleren, waar de katholieke
reformatie voortreffelijk zou slagen, b.v. in Twente en in Lingen.
De afval van Rennenberg schiep de mogelijkheid tot herstel van de bisschoppelijke
hierarchie, waaraan sedert de dood van Knijff grote behoefte was, gezien de
ontreddering van het nooit in de jurisdictie herstelde kapittel. Wel heeft dit herstel
onmiddellijk een punt van overweging uitgemaakt bij Parma, maar dezelfde afval,
die de stad aan Spanje in handen speelde, bracht ze in een isolement, dat elke
machtsontplooiing van Spaanse zijde verijdelde. De stad telde volgens een zeker niet
te lage raming in normale tijden omstreeks 12000 communicanten en 50 priesters,
maar herbergde tussen 1580 en 1594 daarenboven veel réfugiés uit Friesland en de
Ommelanden. Daaronder waren een groot getal seculiere priesters en kloosterlingen
uit de Ommelander abdijen. Ondanks deze overvloed van geestelijken was de zielzorg
er gebrekkig. Bij het ontbreken van elk gezag teerden de meeste priesters werkeloos
op de burgerij; hun leven was niet altijd stichtelijk. Een man van ijver en invloed ten
goede was Arnold
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Nijlen, de prior van het klooster der Predikbroeders. De overlevering schrijft aan
hem - met weinig waarschijnlijkheid overigens - grote invloed op Rennenbergs
omkeer toe.
Deze Dominicaan scheen de aangewezene om in de chaos binnen Groningen enige
orde te scheppen. Ondanks herhaald overleg tussen Parma en de nuntius Frangipani
kwam het lange tijd niet tot de benoeming van een bisschop. Waarschijnlijk liet de
regering het na uit overweging van de stoffelijke nood, waarin deze bisschop zou
verkeren, daar hij verstoken zou blijven van vele uit de Ommelanden te betrekken
inkomsten. Eindelijk ging Frangipani over tot het gebruiken van de ruime
bevoegdheden, hem door de heilige stoel tep aanzien van de verweesde bisdommen
in de Nederlanden verleend: 4 Augustus 1589 benoemde hij Arnold Nijlen tot
vicaris-generaal van het te herstellen bisdom. Het deels nog bestaande, maar na zijn
verdrijving niet weer in zijn bezit herstelde kapittel protesteerde tegen deze
benoeming. Het beweerde o.a., dat de benoeming zonder 's konings placet ongeldig
was, wat Frangipani met een beroep op zijn volmacht bestreed. Herhaaldelijk riep
de nuntius ten behoeve van pater Nijlen de steun van de bevelhebber Verdugo en
van de stedelijke regering in.
Nijlen was overigens geenszins met de benoeming ingenomen en poogde tot
tweemaal toe er aan te ontkomen. Nog 25 November 1589 moest Frangipani hem
tot aanvaarding overreden73.. Zo onder de redenen van zijn verzet ook zekere tegenzin
om onder Frangipani te dienen behoord mocht hebben, heeft pater Nijlen zijn vrees
voor ongenoegens met de autocraat Frangipani spoedig verwezenlijkt gezien.
Misschien spreekt uit de weifeling ook zelfkennis, want bijzonder plooibaar of tactvol
toont hij zich bij het overigens blijkbaar onbeduidende conflict evenmin. Mogelijk
is pater Nijlen niet ingenomen geweest met de in November 1589 afkomende
benoeming van de Utrechtse kapittel-vicaris Johan van Bruhezen tot bisschop van
Groningen door Philips II. Daar vrijwel te voren vaststond, dat deze kapittel-vicaris
niets dan een figurant zou blijven, betekende Arnold Nijlens aanstelling tot
vicaris-generaal dus, dat hij het netelige werk zou doen en Bruhezen de waardigheid
zou dragen. Eerst in Januari 1590 moet Nijlen gezwicht zijn, want 5 Februari 1590
schreef Frangipani
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hem een brief van gelukwens, waarin hij tot beleid en zachtzinnigheid vermaand
wordt, maar tevens tot krachtig optreden tegen de vanouds weerspannige abt van
Aduard en de kanunniken, waarbij hij zo nodig de sterke arm van Verdugo tot steun
kan opeisen74.. In hoeverre de vicaris-generaal succes bereikt heeft in zijn bediening
valt niet te zeggen, maar veel kan het niet geweest zijn, want het verval van de
Groningse kerk was in de dertien jaren sinds Knijffs dood steeds verder gegaan. De
toestanden waren vooral in de Ommelanden ongunstiger dan ooit. Een zeer schel
gekleurde schildering van de Groningse corruptie, speciaal onder de clerus, geeft de
brief, die Frangipani 4 Augustus 1589 uit Keulen aan Arnold Nijlen schreef ten
geleide van aanstelling en volmachten om als vicaris-generaal gezag uit te oefenen.
De inhoud van deze brief is op sommige plaatsen waarlijk huiveringwekkend en niet
zonder reden schrijft Frangipani tussen zijn breed uitgemeten nuditeiten, dat zij voor
kuise oren kwetsend zijn. Hij heeft het over vrouwelijke religieuzen, die als
lichtekooien leven en over priesters, die ‘bigamisten, trigamisten’ en zelfs
‘octigamisten’ zijn, en is daarmee nog lang niet uitgepraat. Behalve die ‘octigamisten’,
die mij te machtig zijn, is er in dit schrijven nog zoveel zedelijke verwording
geétaleerd, dat het geheel een raadselachtige indruk maakt en het onverantwoordis,
de opgehoopte beschuldigingen als exacte gegevens te gebruiken. Meer gewicht valt
te hechten aan de mededeling, dat sommige priesters de private biecht hebben
vervangen door een van twee, drie of meer personen tegelijk. Dit verschijnsel lijkt
een logisch vervolg op de reeds hiervoor gesignaleerde vorderingen van de geleidelijke
inwendige ‘auto-protestantisering’. Het zou niet vreemd mogen heten, als ooit bleek,
dat alleen deze openhartige tekening van zijn arbeidsveld de benoemde al voor zijn
taak had doen terugdeinzen.
De benoeming van Johan van Bruhezen, die nooit enig contact met het diocees
heeft gehad, tot aartsbisschop van Utrecht, maakte de Groningse stoel weer open.
Thans stelde de koning 21 Maart 1593 Arnold Nijlen aan. Pauselijke bevestiging
bleef uit, zodat het tot geen consecratie kwam. De tijd voor een katholieke reformatie
liep ook snel ten einde; steeds nader kwamen de Staatse troepen en in Mei 1594 sloeg
Maurits het beleg voor de stad. In Juni 1594 verliet Arnold Nijlen met enkele andere
priesters de stad
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Groningen, die hij niet zou weerzien. Hij stierf in 1603 te Brussel. Het is enigszins
paradoxaal, dat juist in de tijd van kerkelijke regeringloosheid vóór de aanstelling
van Van Nijlen tot vicaris-generaal een veelbelovend onderdeel van de katholieke
reformatie hier de verwerkelijking nabij scheen te komen: de vestiging van een
Jezuietencollege. Zulk een stichting behoorde tot de vaste programpunten van Parma's
systeem van katholieke restauratie. Een van zijn eerste zorgen na de verovering van
een stad was de Jezuieten gelegenheid te geven tot het stichten van een college. Ook
in Groningen verloochende zicn deze voorkeur van de dopeling van Sint Ignatius
niet. Al hebben de pogingen niet tot het beoogde succes zelf geleid, toch moet de
tijdelijke vestiging van enige Jezuieten in de stad als een lichtstraal in deze donkere
tijd beschouwd worden. Reeds in 1583 drong Parma bij de Groningse regering aan
op de stichting van een college der Societeit. Deze regering voelde wel voor het
denkbeeld, vooral omdat de rector der Sint-Maartensschool juist gestorven was en
de vacature niet gemakkelijk aan te vullen viel. De uit de Ommelanden geboortige
pater Petrus Loppers, rector van het Jezuietencollege te Fulda, werd er over
aangeklampt, maar ofschoon deze zich tot de generaal wendde, kwam er voorlopig
niets tot stand. In 1588 kwam pater Henricus Samerius S.J. als aalmoezenier der
Spaanse troepen in Groningen. Deze trad met de stedelijke regenten in onderhandeling
over de oprichting van een klooster. Eindelijk in 1590 kwamen de Jezuieten Adr.
Boom (Arboreus) en Zachaeus Ribecius naar Groningen, waar zij gastvrijheid genoten
ten huize van de onderwijl tot vicaris-generaal benoemde pater Arnold Nijlen O.P..
Inmiddels drong de nuntius Frangipani, daartoe uit Rome geïnstrueerd, zowel bij
Nijlen als bij de stedelijke regering aan op onverwijlde stichting van een college. De
vicaris-generaal en de stedelijke regenten hebben daarover ook druk beraadslaagd.
Ofschoon in meerderheid voor het plan geporteerd, weigerde de regering echter de
stichting te betalen en pogingen om bepaalde conventen ten behoeve van de
Jezuietenstichting te onteigenen mislukten. Achtereenvolgens kwamen daartoe,
behalve twee vrouwenconventen in de stad zelf, het nonnenklooster Oldenklooster
(de Marne), dat van Cusemer en nog enige niet nauwkeurig genoemde in aanmerking,
maar tot resultaten hadden deze
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overwegingen nog niet geleid, toen de stad bij de reductie van 1594 voorgoed voor
Spanje verloren ging. Met de gedesigneerde bisschop Nijlen verlieten ook de paters
Jezuïeten de stad75..

6. Leeuwarden.
Friesland stond in kerkelijke zaken zozeer op zich zelf, dat het nauwelijks met enige
autoriteit buiten het gewest rekening behoefde te houden. Verder was de invloed der
leken op het kerkelijk leven er buitengewoon groot, o.a. doordat bijna alle pastoraten
te lande door de parochianen vergeven werden76., zodat dezen hun pastoors kozen.
Geen wonder, dat het verzet tegen de nieuwe hiërarchische indeling er algemener
was dan in elke andere provincie. Niet slechts de clerus en de regenten van stad en
gewest, maar ook de eenvoudige bevolking gevoelde zich door de oprichting van
het bisdom Leeuwarden te kort gedaan. Het is begrijpelijk, dat deze tegenstand en
vele er mee parallel lopende verschijnselen vaak uitgelegd zijn als bewijzen van
neiging tot het protestantisme; toch wettigt de ook in Friesland zeer trage voortgang
van het protestantiseringsproces allerminst de onderstelling, dat zulke sympathieën
bij het Friese volk algemeen waren. De bekende Friese onafhankelijkheidszin was
ook in het kerkelijke tot extremisme gevoerd: van solidariteit met heel de katholieke
wereld in een groot verband wisten de Friezen nauwelijks af; dit blijkt b.v. uit het
feit, dat de Friese clerus in 1551 weigerde mee bij te dragen in de kosten van het
concilie van Trente77..
In geen enkel gewest gedroegen de priesters zich zo onafhankelijk van alle gezag;
in geen ander deel van ons land waren de kerkelijke ambten zozeer vermolmd, zozeer
verworden tot louter bronnen van inkomsten als in Friesland. De meeste dekenale
waardigheden waren er erfelijk; de functionarissen waren dan gehuwde edelen; deze
toestanden kwamen met name voor in de aan Duitse bisdommen onderhorige streken;
zij bewijzen, hoe ontredderend deze onderhorigheid gewerkt heeft. In geen gewest
ook waren de kloosters der zogenaamde agrarische orden, die der Cisterciënsers
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en die der Praemonstratensers, zo los komen te staan van de godsdienstige
samenleving, zozeer verworden tot ‘kolchoz’-organisaties met honderden conversen
onder een als vorst regerende abt. Zelfs in die kringen, waar het niet geheel ontbrak
aan het besef der noodzakelijkheid van een katholieke reformatie, zag men de
oprichting van het bisdom, de versterking van het hiërarchisch apparaat, volstrekt
niet als het daartoe aangewezen middel. Veeleer meende men deze reformatie beter
zelfstandig in eigen kring te kunnen toepassen. De door het Hof van Friesland
getroffen maatregelen tot onderzoek van de misbruiken in sommige kloosters
bewijzen, dat er een mentaliteit van bezinning over de autoriteiten vaardig werd.
Deels is deze misschien een gevolg van de indruk, die de reeds genoemde rapporten
van de inquisiteurs Lethmate, Lindanus en Sonnius maakten, deels van de stormlopen
der volkswoede, die in 1566 de kerk van Friesland schokten. Geheel onvruchtbaar
is deze opinie niet geweest, doordat zij, reeds vóór de oppositie tegen de stichting
van het bisdom Leeuwarden overwonnen was, zekere hervormingen mogelijk maakte,
waaronder de belangrijkste moet heten de vroegtijdige vestiging der Jezuïeten in
Friesland. Ofschoon van kortstondige aard en in zijn eigenlijke opzet, de stichting
van een college, mislukt, verdient deze vestiging als symptoom gunstig genoemd te
worden. Zo niet de omwenteling en de protestantisering hem vrijwel alle werk
onmogelijk hadden gemaakt, zou de straks opgetreden bisschop van Leeuwarden,
aanknopend bij het schuchter begin van reformatie, door deze Jezuïeten-vestiging
belichaamd, in dit gewest waarschijnlijk geen minder geschikte bodem gevonden
hebben voor het goede zaad dan de in gelulkkiger omstandigheden verkerende
bisschoppen der zuidelijke diocesen in hun gebied.
De komst der Jezuïeten naar Friesland is wel in de eerste plaats het werk van
Lindanus geweest, die als koninklijk commissaris tot de zaken van het
geloofsonderzoek voor Friesland zich tot de oversten van de Sociëteit had gewend
met het verzoek een of meer Jezuïeten voor Friesland af te staan. Daarop had de Fries
Anske Bokke Bruynsma, geboren in 1531 en door Sint Ignatius in 1552 in de sociëteit
opgenomen, in 1558 een eerste verkenningstocht door het gewest gehouden. Hij
rapporteerde naar aanleiding daarvan gunstig over de mogelijkheden tot stichting
van een col-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

338
lege; blijkbaar vond hij bij de regenten zeker goed begrip van de noden des tijds. In
1564 werd hij door zijn overheden dan ook naar Leeuwarden gezonden om daar een
Latijnse school te stichten. Ondanks een aanbeveling van de landvoogdes - of
misschien, gezien de mentaliteit van de Friese regenten, wel ten gevolge van deze
aanbeveling - kon hij van de magistraat van Leeuwarden geen verlof krijgen tot de
stichting. Met medewerking van de stadhouder Arenberg en in overleg met Viglius
en Hoppers begon hij vervolgens zonder toestemming te vragen een school te Sneek,
die korte tijd groote bloei mocht beleven, maar op bevel van de stedelijke overheid
opgeheven werd. In 1565 slaagde Bruynsma er in met vier medebroeders een school
te openen te IJlst, maar reeds het volgende jaar verdreef de beeldenstorm hem. Tot
1569 zwierf hij in Friesland rond; daarna vertrok hij naar Zuid-Nederland. Tot een
stichting is het echter niet weer gekomen; wel deed de bisschop van Leeuwarden 9
Augustus 1574 een schriftelijk, beroep op de generaal der sociëteit tot stichting van
een college, dat hij blijkbaar als seminarie bedoelde, maar daartoe is het nooit
gekomen78..
Al hetgeen bij bulle Regimini universalis ten aanzien van het bisdom Leeuwarden
was voorgeschreven, bleef tot de komst van Alva een papieren regeling. De Staten
van Friesland, niet ten onrechte betogend, dat de instelling van het bisdom een inbreuk
was op de door de wereldlijke overheden in de loop der tijden geusurpeerde rechten,
waarvan de handhaving door Karel V bij de inlijving van Friesland toegezegd was,
weigerden hardnekkig de oprichting van een bisdom Leeuwarden te erkennen. Het
waren vooral de abten, die deze onverbiddelijke houding van de staten bepaalden.
Op hun verlangen werd hun door de staten zelfs verboden deel te nemen aan het
provinciaal concilie te Utrecht van 1565. Een logisch vervolg op deze gedragslijn
was de weigering van de staten om te gehoorzamen aan het bevel der landvoogdes
de decreten van Trente af te kondigen: een door de aartsbisschop Schenck van
Toutenburg met deze afkondiging belaste commissarisgeneraal werd het placet
geweigerd. Wat de landvoogdes niet gelukte, kon zelfs Alva in Friesland niet zonder
slag of stoot tot stand brengen; ook tegenover hem volhardden de staten aanvankelijk
in hun houding van verzet. Ondanks de slaafse eerbied, die
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men sedert Alva's overwinning bij Jemmingen voor hem koesterde, waagden de
Staten van Friesland het nog de hertog in een brief van 6 Juni 1569 te schrijven, dat
de landvoogdes zich bij de opvatting van de staten had neergelegd, sinds dezen haar
in een uitvoerige memorie uiteengezet hadden, dat de stichting van het bisdom en
de afkondiging van de Trentse decreten in strijd waren met de door Karel V erkende
Friese privilegiën.
Inmiddels had de landvoogd zijn maatregelen al klaar. De in 1561 benoemde
bisschop Rémi Drieux (Remigius Driutius), een Zuid-Nederlander zonder Friese
relaties, scheen vermoedelijk alte voren aan de Friezen Viglius en Hoppers een minder
geschikte persoonlijkheid voor deze, zetel. Hij is er in elk geval nooit in geslaagd
contact met zijn bisdom te krijgen. Of Alva de mogelijkheid onder het oog gezien
heeft een Fries te benoemen, blijkt niet, maar ook de man, die bij ten slotte voor de
zetel van Leeuwarden uitverkoos, was geen Fries: de koning benoemde Rémi Drieux
tot bisschop van het vacerende Brugge en in zijn plaats tot bisschop van Leeuwarden
de Zeeuw Cunerus Petri, sedert 1568 rector van de Leuvense universiteit, blijkens
verscheiden theologische en polemische tractaten van zijn hand, een man van
wetenschap en van grote beginselvastheid. Hij was in 1531 of 1532 te Brouwershaven
geboren en dus bij zijn benoeming nog geen veertig jaar oud. Volgens de pamfletten
uit deze jaren, die ook hem niet gespaard hebben, was hij van zeer lage komaf: een
daglonerskind, dat door een edelman in staat gesteld was tot studeren. Lijnrecht
daartegenover staat een andere bewering, die overigens tot dusver niet steekhoudend
gebleken is: op grond van zijn naam en een enkele zeer dubieuze aanwijzing is
ondersteld, dat hij tot de Brouwershavense regentenfamilie Cats heeft behoord.
Krachtens deze hypothese was Cunerus een neef van de minderbroeder Mathias
Felisius, alias Matthijs Cats, als provinciaal van de Minderbroeders in 1576 te Leuven
gestorven, en bijgevolg ook van diens broer, de Brouwershavense burgemeester
Adriaan Cats, van wie de dichterraadpensionaris Jacob Cats een zoon was79.. Cunerus'
afkomst zou dan niet zo onbeduidend geweest zijn.
De 16de September 1569 benoemde de paus Drieux te Brugge en Cunerus Petri
te Leeuwarden. Deze nam 11 December 1569, bijgestaan door Alva's commissaris
Laurens Mets, bezit van zijn
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zetel; 2 Februari 1570 had zijn plechtige intrede in de kathedraal plaats. Als creatuur
van de gehate landvoogd zal hij weinigen welkom geweest zijn. Ook deze bisschop
had Alva gedétailleerde instructies gezonden over zijn eerste plichten: zelf preken
en visiteren, hervorming van de clerus, schoolinspectie, streng examineren der te
benoemen pastoors, boekencensuur, kloosterhervorming en stichting van een
seminarie, alles met steun van de stadhouder en de daartoe geïnstrueerde Staten van
Friesland. Nadrukkelijk beval de landvoogd de onmiddellijke afkondiging van de
Trentse decreten, die de clerus vervolgens aan het volk had uit te leggen. Merkwaardig
voor Alva is het, dat hij de bisschop de vroeger door de staten ingebrachte bezwaren
tegen deze afkondiging meedeelt en hem in verband daarmee vermaant zeer
voorzichtig te werk te gaan.
Met het invoeren der Trentse decreten heeft Cunerus Petri zeker niet gedraald.
Reeds 26 Februari 1569 geschiedde van alle preekstoelen de afkondiging der
dogmatische beslissingen van het concilie en van de voor leken belangrijke
hervormingsdecreten, speciaal die omtrent de ongeldigheid van clandestiene
huwelijken. De pastoors werden vermaand de afkondiging geregeld te herhalen en
de decreten in preken toe te lichten. Tegelijk hield hij reeds besprekingen over de
oprichting van een seminarie en bereidde hij een diocesane synode voor. Deze had
25-28 April 1570 te Leeuwarden plaats en werd bijgewoond door twee gedelegeerden
van Alva, alle kloosteroversten en een groot getal pastoors van Oostergo, Westergo
en Zevenwouden. De Trentse decreten werden met een overigens weinigzeggende
unanimiteit aangenomen; allen onderschreven de geloofsbelijdenis; men liet het aan
de bisschop over bij de visitatie het aandeel van elke parochie in de kosten van het
seminarie te bepalen. Grote nadruk legde de bisschop op het godsdienstonderwijs,
waarvoor hij in 1566 zelf een katechismus had samengesteld80.. In Juli 1570 begon
Cunerus Petri de eerste visitatie van het bisdom. Jaarlijks heeft hij die herhaald. Aldus
zette deze bisschop de katholieke reformatie persoonlijk met toewijding in.
Deze ijver maakte hem stellig niet sympathieker bij hen, die zijn komst met lede
ogen en louter uit ontzag voor Alva geduld hadden. Hij was in de opinie van de
gewestelijke en locale potentaten de
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representant van het in dit vrijgevochten gewest zo gehate centraliserende
regeringsbestel. Ook uit de kring der op hem gebeten seculiere en vooral reguliere
geestelijkheid kwamen de gewone verdachtmakingen, die de naam van deze
volijverige prelaat door het slijk sleurden. Natuurlijk heet hij geldzuchtig81. en werelds
van leven, meer gesteld op de eer van het episcopaat dan op het werk. Zulke geruchten
vonden ook hun weg naar Rome in allerlei aanklachten van obscure herkomst; de
terugslag daarvan valt misschien te zien in de vermaning, die paus Pius V de 2de
Juli 1571 ook tot hem richtte, om met meer ijver de herderlijke bediening waar te
nemen. Tegenover Cunerus Petri was deze misplaatste vermaning een bewijs van
lichtvaardig oordeel. Meer voldoening zal hem de breve van 8 Augustus 1573 gegeven
hebben, waarin Gregorius XIII zijn apostolische ijver prees. Philips II deed hetzelfde
in een aan de bisschop gerichte brief van 2 September 1574. Zelf is Cunerus Petri,
indien wij op zijn eigen berichten afgaan, over het resultaat van zijn
hervormingsmaatregelen niet ontevreden geweest, al was hij niet blind voor de grote
ergernissen, die nog overbleven. Hij noemt in het bijzonder het priesterconcubinaat,
bij een groot deel van de clerus voorlopig onuitroeibaar. Vóór de bisschoppelijke
visitaties zonden ook hier de pastoors hun concubinen eenvoudig weg om ze na 's
bisschops vertrek weer op te nemen.
Zo zag deze bisschop zeer wel in, dat de katholieke reformatie in het bisdom
Leeuwarden een werk van lange duur zou worden; gezien zijn leeftijd, kan hij gehoopt
hebben dit in een lang episcopaat althans voor een groot deel te volbrengen. Het
kwam echter anders uit: de staatkundige omwenteling brak zijn heilzaam,
veelbelovend werk ontijdig af en hemzelf is geen lang leven beschoren geweest.
Verdriet en last gaf de houding van de proost van het kapittel van Sint Jan; deze bezat
vóór 1561 de jurisdictie over Westergo en had daarvan aanvankelijk evenmin als
een van de andere kapittelproosten afstand willen doen. Bij de intrede van Petri woog
de sterke arm van Alva echter zeer zwaar op deze landen en stellig heeft de proost
toen onder de indruk daarvan de akte van afstand van zijn jurisdictie aan de nieuwe
bisschop getekend. Nauwelijks echter was Alva uit de Nederlanden vertrokken, of
de proost meende reden te hebben op de afstand terug te komen. In
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1574 vorderde hij de jurisdictie voor de duur van zijn leven terug. Hoezeer het ook
de bisschoppen sedert het heengaan van Alva aan doelbewuste steun van de centrale
regering ontbrak, blijkt wel daaruit, dat het conflict tot een compromis leidde, waarbij
partijen 3 September 1577 de rechten op Westergo deelden in de trant als dit onder
Schenck voor Utrecht met de oude functionarissen geschied was.
Bovenal zijn het de staatkundige verwikkelingen geweest, die Petri's werk
verzwaard en ten slotte geheel uitgeschakeld hebben. Reeds in 1572 was Friesland
enige maanden het terrein van een guerilla tussen rondtrekkende Geuzenbenden en
troepen van de Spaanse bevelhebber Caspar de Robles. Eerst in November 1572 had
deze alle tegenstand neergeslagen. In 1573 werd hij stadhouder van Friesland en
Groningen; dank zij zijn krachtige leiding heerste in het gewest enige jaren rust en
kon het reformatiewerk van de bisschop voortgang hebben. In November 1576
sloegen echter zijn grotendeels uit Walen bestaande troepen, van soldij verstoken,
aan het muiten; zij liepen over naar de partij van de opstand en namen de stadhouder
gevangen. Groningen en Friesland traden nu tot de Pacificatie toe. De Staten-Generaal
benoemden George de Lalaing, graaf van Rennenberg, tot stadhouder. Deze kwam
in Maart 1577 te Leeuwarden en eiste van Cunerus Petri de eed van gehoorzaamheid.
De bisschop weigerde en werd 25 Maart 1577 gevangen genomen. Na een jaar
gevangenschap, eerst te Harlingen, daarna in het hem toebehorende klooster van de
reguliere kanunniken bij Bergum doorgebracht, mocht Cunerus Petri in April 1578
Friesland verlaten. Eer een jaar na zijn vertrek verstreken was, had het calvinisme
zich in zijn bisdom van de leiding meester gemaakt en was het katholicisme verboden.
Cunerus Petri begaf zich naar Munster, waar hij, evenals Govert van Mierlo, enige
tijd als wijbisschop gefungeerd schijnt te hebben, werd vervolgens hoogleraar in de
Schriftuur aan de universiteit van Keulen, maar overleed reeds de 15de Februari
1580 aldaar in blijkbaar vrij behoeftige omstandigheden, 48 of 49 jaar oud. Gedurende
de korte tijd van zijn werkzaamheid te Keulen nam hij in de kring van de daar
vertoevende Noordnederlandse katholieke uitgewekenen blijkbaar een vooraanstaande
plaats in. Met critische belangstelling sloeg hij de van Mei tot Juni 1579 te
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Keulen gehouden vredesonderhandelingen gade82., waarvan de tendens, staking van
de oorlog op de grondslag van de religievrede, de van verbittering jegens het
calvinisme vervulde emigranten uitermate antipathiek was. Van deze
geestesgesteldheid werd Cunerus Petri zelf de voornaamste tolk door zijn in 1580
verschenen werkje ‘De christiani principis officio’. Daarin betoogt hij met grote
nadruk, dat het de koning niet geoorloofd is, de ketters ook maar de minste vrijheid
van godsdienst toe te staan; de pest der ketterij moet worden uitgeroeid. Aan deze
onverzoenlijke stelligheid ligt het complex van verbittering ten grondslag, dat
kenmerkend is voor al zijn lotgenoten, om den gelove uit het vaderland gebannen
en merendeels in armoede levend. Cunerus Petri's eigen droeve ervaringen en de
behandeling, die hem geworden was van de zijde van een katholiek als Rennenberg,
die immers enige jaren krampachtige pogingen had gedaan om Oranje's politiek van
de religievrede in toepassing te brengen, vormen de achtergrond van het exclusivisme,
waaraan de bisschop hier op zo scherpe wijze uiting geeft83..
Tot een politieke keer, die aan de katholieke reformatie onder bescherming van
de overheid een nieuwe kans zou geven, is het in Friesland nooit gekomen: van een
herstel van het bisdom is dan ook nooit sprake geweest. Het kapittel, van welks
houding tot dusver zeer weinig bekend is, heeft blijkbaar het bestuur sede vacante
niet lang volgehouden: de meeste kanunniken zullen uitgeweken zijn. Spoedig
geraakte de katholieke kerk in dit gewest, zoals wij nader zullen zien, in de grootste
ontreddering84..
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V. Het begin van de katholieke reformatie in de Mechelse
kerkprovincie
1. Mechelen
IN DE MECHELSE, KERKPROVINCIE WAS DE VESTIging van de nieuwe
bisdommen evenmin vlot verlopen als in de Utrechtse. Terwijl hier van de zes
bisdommen het aartsbisdom en de bisdommen Haarlem en Middelburg kort na het
verschijnen van de oprichtingsbullen geconstitueerd konden worden, maar de drie
andere: Deventer, Groningen en Leeuwarden, eerst door Alva metterdaad tot stand
gebracht werden, stuitte de constitutie van de zeven bij Mechelen ondergebrachte
diocesen, n.l. Mechelen, Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Gent, Brugge, Yperen en
Roermond, op nog groter moeilijkheden. Alleen Brugge en Yperen kwamen spoedig
tot stand, terwijl de vertraging van de constitutie van Gent minder het gevolg schijnt
van intern verzet dan van moeilijkheden met de bezetting van de zetel, maar met
Mechelen, Antwerpen, Den Bosch en Roermond verliep het minder vlot. Wel namen
de aartsbisschop van Mechelen en de bisschop van Den Bosch vrij spoedig bezit van
hun zetel, maar voorlopig strekte hun jurisdictie zich niet verder uit dan tot de zetelstad
en de onmiddellijke, binnen de civiele stedelijke jurisdictie vallende omtrek1..
De oorzaak daarvan was ten minste tweeledig: ten eerste verwierpen de Staten
van Brabant en die van Gelder de wettigheid van de nieuwe instelling, die zij terecht
een inbreuk op de gewestelijke privilegiën noemden, de eersten met een beroep op
de Blijde Inkomste, de anderen met een verwijzing naar het tractaat van Venlo van
1543, en ten tweede weigerden de kerkelijke dignitarissen van Luik en Kamerijk hun
jurisdictie over het gebied in kwestie prijs te geven. De landvoogdes was er niet in
geslaagd, deze
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oppositie te breken, te minder daar zij, in dezen vaak geleid door de Raad van State,
waarin het verzet der recalcitrante staten krachtige steun vond, zich nu met deze, dan
met gene protesterende corporatie min of meer solidair had verklaard, in de haar
typerende zucht tussen de klippen door te zeilen. Zelfs had de stad Antwerpen zulk
een indruk weten te maken met de te berde gebrachte bezwaren, dat de oprichting
van het bisdom geheel op losse schroeven kwam te staan, ja in beginsel, dank zij de
stille steun van Granvelle en Sonnius, geannuleerd werd2..
Ongetwijfeld zou Granvelle, indien hij niet in Maart 1564 naar Spanje had moeten
vertrekken, wel spoedig kans gezien hebben, heel het aartsdiocees onder zijn gezag
te brengen; dit lukte thans zijn vicaris-generaal niet. Het is bijna vermakelijk te lezen,
hoe de eens almachtige kardinaal van Spanje uit de landvoogdes bij herhaling bezweert
hem toch in het bezit te stellen van het gezag, dat hem krachtens de oprichtingsbulle
toekomt3.. Alleen Sonnius, de Bossche bisschop, zag kans Margaretha van Parma tot
positief optreden te zijnen behoeve te bewegen. Hij verwierf 17 September 1565
volmacht om de grenzen van zijn bisdom af te kondigen, onder oplegging van de
last aan de gewestelijke en locale autoriteiten hem als bisschop te erkennen. Dit
ontketende heftig verzet, waarvoor Sonnius niet terugdeinsde: 22 September 1565
had de plechtige afkondiging te Den Bosch plaats. De bisschop van Luik publiceerde
daarop een verklaring, dat hij al zijn rechten op het gebied handhaafde, en de Staten
van Brabant boden de landvoogdes een verzoekschrift aan, waarin zij opschorting
van de constitutie van het nieuwe bisdom verlangden en adviseerden heel het gewest
Brabant te verenigen in één bisdom Leuven. De landvoogdes, door deze oppositie
weer geïntimideerd, weigerde daarop aan kardinaal Granvelle de door hem verlangde
overeenkomstige steun voor Mechelen.
Aldus bleef de situatie tot aan de komst van Alva. Deze liet in September 1568
eindelijk de vicaris-generaal van Granvelle officieel bezit nemen van het hele bisdom;
11 Mei 1569 volgde de inhuldiging van Lindanus te Roermond. Inmiddels had Pius
V 11 Juli 1569 de oprichting van het bisdom Antwerpen opnieuw bevolen, geheel
overeenkomstig de inzichten van Philips II en Alva. De 27ste April 1570 kon Sonnius,
die naar Antwerpen verplaatst
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werd, ten slotte deze zetel in bezit nemen. Eerst hiermede was de kerkprovincie
Mechelen geheel geconstitueerd.
Nu kon worden overgegaan tot het bijeenroepen van het eerste provinciaal concilie,
welks voornaamste taak zou zijn de decreten van het concilie van Trente aan te nemen
en aan de provincie op te leggen. De meeste bisschoppen, tenminste die van Yperen,
Brugge, Den Bosch en Roermond, hadden met dit belangrijke werk niet gewacht en
de decreten reeds voor hun diocees afgekondigd. Wij kunnen zelfs zeggen, dat de
afkondiging in heel ons tegenwoordig koninkrijk al geschied was vóór het eerste
provinciaal concilie van Mechelen. In westelijk Zeeuws-Vlaanderen was zij gedaan
door de bisschop van Brugge, in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen door de Utrechtse
aartsdiaken van de dom, die zich nog altijd voor heel zijn oud gebied daartoe bevoegd
achtte, in westelijk Noord-Brabant vanwege de bisschop van Luik, die evenmin zijn
jurisdictie had prijsgegeven.
Het was mogelijk geweest, het eerste provinciaal concilie te houden, voordat alle
bisdommen geconstitueerd waren: wat in de Utrechtse kerkprovincie geschied was,
bewijst dit. Maar het initiatief daartoe lag bij Granvelle, die in Spanje zat en zijn
redenen had om de ongelimiteerde afkondiging van het Trentse concilie, hoezeer
ook door hem gewenst, niet al te nadrukkelijk te doen geschieden: zijn voortdurende
absentie was met die voorschriften in flagrante strijd. De grote stuwkracht van de
katholieke reformatie in de Mechelse kerkprovincie was de scherpzinnige en
doortastende bisschop van Yperen, Maarten Rijthoven. Deze had al in 1564, daarbij
gesecundeerd door de hoogbejaarde bisschop van Brugge, Petrus Curtius, op het
bijeenroepen van het concilie aangedrongen, maar de onvoltooidheid van het nieuwe
instituut had de kardinaal een voorwendsel in de hand gegeven om de bijeenroeping
uit te stellen. Thans echter verviel dit motief, zodat hij van Spanje uit zijn
vicaris-generaal Morillon gelastte de voorbereidingen tot zulk een concilie te treffen.
Hij zond aan Morillon allerlei gegevens, die hem tot leidraad konden strekken, o.a.
de decreten van het door Carolus Borromaeus te Milaan gehouden concilie. In overleg
met enige vooraanstaande geestelijken uit het aartsbisdom droeg Morillon vervolgens
het ontwerpen van een program voor het Mechelse concilie aan Sonnius op. De hertog
van Alva
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zegde zijn steun toe, maar gevoelde zich, na kennis genomen te hebben van het
program der besprekingen, verplicht een afgevaardigde naar het concilie te zenden,
ten einde aan de discussies deel te nemen en aldus te voorkomen, dat de rechten van
de koning en de civiele autoriteiten in enig opzicht verkort werden. Met name schijnt
hij bezorgd geweest te zijn voor de bevoegdheden van de wereldlijke gerechtshoven
ten aanzien van de clerus. Hij wees als zijn afgevaardigde de president van de grote
raad van Mechelen, Jan van Glymes, aan. Geluldkkig was de leiding van het concilie
in zeer vaste en bekwame handen. Bij afwezigheid van Granvelle trad de oudste
bisschop der provincie, Maarten Rijthoven, als president op. Deze weigerde Jan van
Glymes de toegang tot de vergaderingen. Alva berustte, merkwaardig genoeg, daarin,
nadat hem verzekerd was, dat aan 's konings rechten in geen enkel opzicht zou geraakt
worden.
Het concilie van Mechelen duurde van 23 Juni tot 15 Juli 1570. Een van de eerste
en voornaamste vertogen was dat van Lindanus, die een demonstratie gaf van de
noodzakelijkheid de clerus te hervormen, een onderwerp, waarmee deze bisschop
door zijn ervaringen bijzonder vertrouwd was. De decreten4. bevatten de essentiële
punten van de door Trente voorgeschreven hervormingsmaatregelen, gelijk deze bij
de behandeling van de onderscheiden Utrechtse diocesen genoemd zijn. Het effect
van dit eerste Mechelse concilie was gering. Dit is een gevolg van de ongunst der
tijden: de na 1570 nog steeds toenemende troebelen van de opstand maakten in tal
van bisdommen, met name ook die, welke thans tot ons koninkrijk behoren, het
geregeld bestuur onmogelijk. Ook vonden recalcitrante kapittels en kloosters, alsmede
tal van civiele autoriteiten nog herhaaldelijk gelegenheid zich de hun door het
provinciale concilie ontzegde rechten aan te matigen, daarbij geruggegesteund door
het minst respectabele deel van de clerus, ongeneeslijk verknocht met de misbruiken
van de oude bedeling. Daarbij maakten zij nog aldoor gretig gebruik van het feit, dat
het koninklijk decreet van 30 Juli 1564 de afkondiging van de Trentse besluiten hier
te lande voorschreef met reserve ten opzichte van ‘die, welke inbreuk maakten op
de rechten van de koning en zijn onderdanen’. Ondanks de krachtige vertogen van
Rijthoven had Alva deze restrictie niet willen intrekken.
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Van 8 tot 20 Mei 1574 werd, wederom onder het presidium van Rijthoven, een tweede
provinciaal concilie voor de Mechelse kerkprovincie gehouden en wel te Leuven,
wijl Mechelen door de in de oorlog geleden schade niet tot ontvangen in staat was.
In zijn openingsrede noemde Rijthoven onder de oorzaken, die het verhoopte nuttig
effect van het eerste concilie verijdeld hadden, onverbloemd de noodlottige restrictie
van 1564. Behalve dat het alle door het eerste concilie genomen besluiten opnieuw
vaststelde5., besloot dit tweede ook zich tot de landvoogd Requesens te wenden met
het dringend verzoek, de civiele autoriteiten in het vervolg hun gestadige inbreuken
op de Trentse voorschriften in zake de jurisdictie te beletten. Ook dit tweede concilie
heeft weinig resultaat kunnen hebben. Wel scheen een betere tijd aan te breken en
konden de meeste bisschoppen in de onmiddellijk volgende jaren het heilzame werk
aanvangen of voortzetten, maar in 1577 begon in geheel Vlaanderen en bijna geheel
Brabant de ellende opnieuw. Een guerilla van calvinistische minderheden schiep een
toestand van bittere burgeroorlog en felle geloofsvervolging. Tot 1585, toen Alexander
Farnese de onderwerping der Zuidelijke Nederlanden voltooide, was vrijwel in heel
de kerkprovincie Mechelen de uitoefening van het katholicisme en alle kerkelijk
leven onmogelijk.
Eerst na het derde provinciaal concilie, van 26 Juni tot 20 Juli 1607 te Mechelen
gehouden, bijeengeroepen en gepresideerd door de derde aartsbisschop van Mechelen,
Matthias Hovius, kon het grote proces der katholieke reformatie systematisch worden
ingezet. Het was deze katholieke opleving, die de vrome aartshertogen, Albertus en
Isabella Clara Eugenia, zich tot levenstaak gesteld hadden. Dank zij hun krachtig
optreden tegenover de civiele autoriteiten, die nog altijd onder allerlei voorwendsels
de doorvoering van de Trentse reformatie beletten en daardoor aan recalcitrante
kanunniken en andere corrupte elementen onder seculiere en reguliere geestelijkheid
morele of daadwerkelijke bescherming verleenden in hun sabotage van de nuttigste
hervormingsmaatregelen, met name seminariestichting, kon eindelijk in gestadig
groeiende eensgezindheid onder de krachtige leiding van de bisschoppen het
historisch-beslissende werk verricht worden, waar-
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door het katholicisme als verjongd werd en duurzaam gevestigd in het hart van het
volk.
Het is gelukkig niet zo gesteld, dat eerst na 1607 in de tot ons huidig koninkrijk
behorende delen van de kerkprovincie Mechelen, d.i. het complex, dat later als
Generaliteitslanden werd aangeduid, de pogingen tot zuivering van kerk en clerus
enig succes gehad zouden hebben, maar ook daar is de intensiteit der beweging door
de invloed van het concilie stellig verhoogd. Het is dan ook een groot geluk, dat de
politieke ontwikkelingsgang, die het gebied ten slotte bij de Republiek zou inlijven,
traag genoeg verliep om het nog enige tientallen jaren deel te doen hebben aan het
door de burgerlijke autoriteiten beschermde hervormingsbeleid.

2. 's-Hertogenbosch
Het bisdom Den Bosch vond bij zijn geboorte de Staten van Brabant en de abdij van
Tongerlo als onverzoenlijke vijanden tegenover zich. Tongerlo diende, samen met
de andere belanghebbende abdijen, Afflighem en Sint Bernards, een plechtig protest
bij Margareta van Parma in. Pogingen van de landvoogdes om hen te doen berusten
in de incorporatie om wille van de op het spel staande belangen van de godsdienst
faalden volstrekt. Dit is niet vreemd: de abdijen konden niet inzien, dat een regeling,
die tot hun ondergang zou leiden, de zaak van de godsdienst ten goede kwam.
Inmiddels protesteerden de Staten van Brabant mede namens de abdijen rechtstreeks
bij de paus tegen de incorporatie. In overleg met de prins van Oranje werd verder
besloten een deputatie naar de koning te zenden. Deze deputatie, waarvan de secretaris
van Tongerlo deel uitmaakte, werd in Februari 1562 bij Philips II toegelaten.
Verscheiden audiënties werden haar verleend, maar de koning was niet te overtuigen,
dat de voorgeschreven incorporatie gelijk te stellen zou zijn met de door de Blijde
Inkomste verboden commende. Hij beriep zich voor de wettigheid van de bepaling
op het oordeel van de theologische faculteit van Leuven. Na de mislukking van deze
stap trachtten de abdijen de heilige stoel tot hun inzicht te bekeren. Zij poogden in
de eerste
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plaats het door Leuven uitgesproken oordeel door andere universiteiten te doen
tegenspreken. Deze poging had succes. Terwijl zowel de theologische als de juridische
faculteit van Leuven de inlijving geoorloofd noemden (al weigerden ook enige
professoren het advies te tekenen), waren alle andere adviezen, uitgebracht door de
universiteiten van Parijs, Genua, Pisa, Bologna en Keulen, van tegengestelde
strekking6..
Gevoelend, dat enige tegemoetkoming nodig zou zijn om de incorporatie te ontgaan,
boden de abdijen in Augustus 1563 een vergelijk aan: intrekking van de inlijving
tegen een jaarlijkse uitkering aan de drie Brabantse bisschoppen. Het was de
landvoogdes, die, van nature tot zulke schikkingen geneigd en daarbij ditmaal
gesteund door de loyaal-katholieke adviseurs uit haar onmiddellijke omgeving, in
dit bemiddelingsvoorstel de hand had. Vooral Hoppers gaf er zich veel moeite voor.
Hij nam namens de landvoogdes aan de besprekingen deel. Vermoedelijk wel het
meest door zijn invloed, werden de partijen het eens, zich tot de koning te wenden
met een gezamenlijk voorstel tot intrekking van de inlijving, mits de drie abdijen
samen aan de drie bisschoppen acht duizend gulden per jaar uitkeerden. Na lange
aarzeling gaf de koning zich gewonnen: 30 Juli 1564 zegde hij toe de paus voor te
stellen de incorporatie van Tongerlo bij Den Bosch, van Afflighem bij Mechelen en
van Sint Bernards bij Antwerpen ongedaan te maken. Tevens stemde hij er in toe,
dat de nog altijd vacerende abdijen Tongerlo en Sint Bernards overgingen tot de
keuze van een abt, een keuze, die echter niets dan een schijnvertoning was, daar de
koning vanouds de te kiezen abt aanwees. Daarmee was echter de zaak nog niet
geregeld, zolang de paus, die de incorporatie immers bij bulle voorgeschreven had,
het accoord niet bekrachtigde. Het bleek al spoedig, dat op deze bekrachtiging niet
veel kans was, te minder daar Philips II weinig geneigdheid toonde het vergelijk aan
de paus voor te leggen. Aldus bleef de toestand onveranderd: het bisdom Antwerpen
bestond nog niet; Afflighem negeerde Granvelle; Tongerlo weigerde Sonnius te
erkennen en betaalde hem niets uit, zolang het vergelijk niet was goedgekeurd. Zo
vond Alva de toestand. Bij het vernemen van de toedracht vroeg hij in Spanje
instructies; 31 Maart 1568 beval Philips hem het door Rome nooit goedgekeurde
vergelijk als niet bestaand
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te beschouwen, de inmiddels benoemde prelaten af te zetten en de abdijen aan de
bisschoppen over te geven. Ook thans nog ontketende dit voornemen heftig verzet
van de abdijen en de Staten van Brabant; wederom wendden zij zich gezamenlijk tot
de koning en zelfs riepen zij de hulp van Granvelle in. Vermoedelijk had deze tot
het vergelijk van 1564 meegewerkt. Toch zal hij de incorporatie, zijn eigen vondst,
slechts node prijsgegeven hebben; daarom moet hij wel min of meer genoten hebben
van het beroep, dat de abdijen thans op hem deden. Onderwijl zette Alva zijn
maatregelen voort en zodra hij het ogenblik er voor gekomen achtte, deed hij de slag
neerkomen: eerst werd Afflighem bij Mechelen ingelijfd en eindelijk 30 Augustus
1569 werd Sonnius in het bezit gesteld van Tongerlo. Noodgedwongen bogen de
Tongerlose Witheren het hoofd, maar in de nieuwe positie te berusten was hun
onmogelijk. Zij zouden niet rusten, voor zij zich van het bisdom losgemaakt hadden.
Ofschoon het vervolg van de hardnekkige strijd buiten het episcopaat van Sonnius
valt, verdient het voor het verband aanbeveling hem tot het voor de abdij gelukkige
einde te volgen.
De opstand tegen Spanje bood de abdijen gelegenheid hun grieven te voegen bij
het complex van klachten over geschonden privilegiën, dat de koning voor de voeten
geworpen werd. Sedert de Pacificatie van Gent meer dan ooit zeker van de steun van
de Staten van Brabant, betichtten de abdijen de koning te pas en te onpas van schennis
der Blijde Inkomste in hun nadeel. Vooral dat de koning een indertijd door hem zelf
goedgekeurde overeenkomst had laten annuleren, had de Tongerlose Witheren tot
het uiterste verbitterd. Willem van Oranje heeft deze stemming van de Brabantse
Praemonstratensers weten te gebruiken. Hij maakte de zaak der abdijen tot de zijne
en bracht de Staten-Generaal tot de plechtige verklaring, dat de indertijd gekozen
prelaten en niemand anders het wettig gezag toekwam. In ruil daarvoor steunde
Tongerlo de prins met alle middelen, waarover het beschikte; het stelde zich borg
voor hem met al zijn goederen. De leider van deze actie was te Tongerlo de gekozen
abt Jacob Veltacker, die met de prins van Oranje op zeer vertrouwelijke voet omging.
Hij was een gezworen voorvechter van de opstand tegen Spanje en ageerde als lid
van de Staten van Brabant en van de
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Staten-Generaal heftig voor de prins. Tegelijkertijd echter zocht hij langs de wettige
weg, door op de heilige stoel te werken, de opheffing van de incorporatie te verkrijgen.
Bij de zeer Spaansgezinde paus Gregorius XIII was hij daartoe echter aan een geheel
verkeerd kantoor, al mocht hij in nog zo heldere memories aantonen, dat de
incorporatie noodwendig moest leiden tot de ondergang der abdij. Gregorius XIII
vereenzelvigde de zaak van het geloof volkomen met die van de wettige vorst en
veroordeelde onvoorwaardelijk elke rebellie. In 1578, toen de zaken zeer kritiek
begonnen te staan, protesteerde hij bij de koning van Frankrijk tegen het optreden
van de hertog van Anjou in de Nederlanden en tegen Frankrijks morele steun aan
het verzet van de Staten-Generaal tegen de wettige vorst. Tevens richtte hij 15 Juli
1578 een openlijke vermaning tot bisschoppen en clerus der Nederlanden om de
wettige koning trouw te blijven7.. De volgende dag vaardigde hij een verbod uit aan
alle geestelijke personen, deel te nemen aan de vergaderingen van de Staten-Generaal.
De bisschoppen van Namen, Middelburg, Roermond en Den Bosch benoemde hij
tot een commissie, die overtredingen zou nagaan en, zo nodig, censuren zou toepassen.
Enkele jaren later ging dezelfde paus, waarschijnlijk onder invloed van de hertog
van Parma, nog verder: hij verleende 30 Juni 1582 volle aflaten, te verdienen op vijf
feestdagen van het jaar, aan allen, die aan de oorlog tegen de rebellen deelnamen8..
Deze houding van de heilige stoel kan in dit verband niet beoordeeld worden. Hier
kan alleen worden gewezen op het niet toevallige feit, dat de prins juist in deze jaren
verlaten wordt door vooraanstaande katholieken, die tot dusver zijn partij hadden
gehouden. Voor dezen gold het ‘Roma locuta’ ten slotte het zwaarst. Dat de een zich
eerlijker uit de impasse redde dan de ander, is zeker juist, maar het is billijk bij de
beoordeling van wat men gewoonlijk het verraad van Rennenberg noemt en
overeenkomstige feiten rekening te houden met de klare taal, die de paus had
gesproken. Zo beoordele men ook de weinig elegante sprongen, waarmee de verkoren
prelaat van Tongerlo zich in veiligheid wist te stellen. Aanvankelijk legde hij zich
niet bij het pauselijke verbod van 1578 neer, evenmin als de meeste andere prelaten
van de Zuidnederlandse abdijen. Toch begon hij zich, sedert de dood
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van Don Jan (October 1578) en de zich onder Parma snel voltrekkende wijzigingen
in de Zuidnederlandse verhoudingen, meer afzijdig te houden. Vermoedelijk drongen
ook geruchten uit het Noorden omtrent de Haarlemse Noon, de opheffing van de
satisfactie van Amsterdam en de door Sonoy bedreven gruwelen tot hem door en
zeker hebben de gebeurtenissen te Gent, waar zich een calvinistische theocratie
constitueerde, indruk op hem gemaakt. Zij moeten hem bewezen hebben, dat de
beweging aan Oranje's beheersing ontsnapte en een anti-paaps, exclusief calvinisme
zijn stempel op de opstand ging drukken. Thans kwam hij met andere geestelijke
heren voor de keus: katholiek blijven met Spanje of met de prins afvallen van het
geloof. Tussen 1578 en 1580 balanceerde Veltacker, evenals enige andere abten, nog
tussen de partijen in een allesbehalve eerlijke of consequente politiek. In 1580 liet
hij eindelijk de opstand los en trachtte hij zich te dekken voor de wraak van Parma
door een deemoedige onderwerping. Zijn fungeren als prelaat bleef hij echter wettig
noemen, omdat Philips II hem op grond van het vergelijk van 1564 benoemd had.
Daarmee speelde hij een kostelijke troef uit. Het succes bleef dan ook niet uit: namens
de koning nam Parma de rouwmoedige prelaat van Tongerlo 10 Augustus 1582 in
genade aan, waarna Gregorius XIII in edelmoedigheid niet achterbleef en hem 28
October 1582 absolutie verleende van alle kerkelijke censuren.
Te 's-Hertogenbosch trok men uit deze onderwerping met zeker recht de conclusie,
dat de abdij zich nu ook bij deincorporatieneerlegde, maar vergiste zich hierin deerlijk.
Integendeel maakte zij van het herwonnen vertrouwen van de heilige stoel en de
verworven gunst van Parma gebruik om te Brussel, te Madrid en te Rome te
demonstreren, hoezeer de incorporatie in de inmiddels verstreken periode haar reeds
benadeeld had. Een toevallige factor verstrekte daartoe het voornaamste materiaal,
dat vooral op Parma indruk maakte. De 18de September 1580 was de tweede bisschop
van Den Bosch, Laurens Mets, overleden. Zijn testament gaf aanleiding tot een
geruchtmakend rechtsgeding, waaruit voor alle belangstellenden duidelijk werd, dat
het door de bisschoppen over Tongerlo gevoerde beheer, hoe kort het nog maar
geduurd had, in vele opzichten ruineus mocht heten en de naam
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roofbouw verdiende. Uit de stukken bleek, dat Sonnius zijn loopbaan begonnen was
met uit de abdijfondsen 22 duizend gulden ten behoeve van het bisdom te
vervreemden. Mets vervreemdde vervolgens in tien jaren tijds 60 duizend gulden tot
dat doel en vermaakte bij testament de uit de abdij in bruikleen ontvangen
kostbaarheden en zelfs een op kosten der abdij gebouwd huis aan zijn familie9..
Veltacker overleed 10 Augustus 1583, maar de1 onder toezicht van enige door Parma
gezonden commissarissen uit en door de conventualen gekozen administrator Walter
van Corswarem zorgde, dat al deze bijzonderheden aan Parma, de koning en de paus
ter ore kwamen.
Toen dan eindelijk de Bossche zetel, na jarenlang opengestaan te hebben, bezet
werd door de Gentse kanunnik Clemens Crabeels, nam deze wel onmiddellijk bezit
van de abdij, maar daarna richtte hij zich, vermoedelijk wel op instigatie van Parma,
tot koning Philips met een krachtig betoog, dat het tot redding van de door wanbeheer
en oorlogsschade zwaar geteisterde abdij nodig was, de band tussen bisdom en abdij
door te snijden en een door en uit de gemeenschap zelf te kiezen abt met de
wederopbouw te belasten. Sterk door deze steun, richtte de abdij zich daarop tot
Sixtus V, om intrekking van de incorporatie te verkrijgen. Bij schrijven van 21
December 1585 gelastte de paus de nuntius Bonomi te Keulen een plan te ontwerpen
tot scheiding van bisdom en abdij, zonder dat deze ruineuze gevolgen voor het bisdom
had. Het door Bonomi gevoerde overleg duurde geruime tijd, daar het de abdij niet
gemakkelijk viel een dotatie ten behoeve van de bisschop vast te stellen en koning
Philips nog steeds weinig lust toonde de incorporatie prijs te geven. Eindelijk hechtte
hij 9 December 1588 zijn zegel aan een tussen Crabeels en Corswarem gesloten
verdrag, waarbij de goederen der abdij verdeeld werden, zodat het aan het bisdom
toegewezen deel een waarde van zesduizend gulden vertegenwoordigde. Aan dit
bedrag valt te constateren, hoe ontzettend de vermogenspositie van Tongerlo
achteruitgegaan was. Bonomi was inmiddels overleden, maar zijn opvolger Frangipani
verleende aan de gevonden oplossing te Rome alle steun. Door zijn tussenkomst
verklaarde eindelijk paus Gregorius XIV in 1590 de band tussen Tongerlo en Den
Bosch verbroken, de abdij machtigend een eigen abt te kiezen. Zo was de
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abdij er na bijna dertigjarige oorlog in geslaagd zich de gehate inlijving van de hals
te schuiven, maar niet zonder dat het haar grote offers gekost had.
Thans kunnen wij met het beschrijven van de door de Bossche bisschoppen geleide
katholieke reformatie een aanvang maken. Tot het op gang brengen van dit proces
heeft het de eerste bisschop van Den Bosch, de bekwame en geleerde
theoloog-diplomaat Sonnius, niet aan ijver ontbroken, maar hij heeft er zeer weinig
toe kunnen bijdragen. Franciscus Sonnius, de ‘vader aller nieuwe bisschoppen in de
Nederlanden’, om hem te noemen bij de hem door zijn bittere vijand Marnix gegeven
naam10., was in 1506 te Son bij Eindhoven geboren en telde dus bij zijn benoeming
op de Bossche zetel 55 jaren. Ofschoon hij zich als inquisiteur door wijze
gematigdheid had onderscheiden, was hij als polemist tegen het calvinisme, als
gunsteling van de koning en van Granvelle het mikpunt geworden van veel
verdachtmakingen. Of hij zelf voorkeur voor de zetel van Den Bosch heeft te kennen
gegeven, is niet zeker, maar vrijwel van de aanvang af heeft blijkbaar zijn bestemming
voor de in zijn eigen geboorteland op te richten stoel vastgestaan. Voor een stad als
Den Bosch, die veel meer als een nest van ketterij bekend stond dan b.v. een der
nieuwe residenties in de noordelijke gewesten, kan misschien in de keuze van deze
scherpzinnige theoloog-inquisiteur ook opzet gezien worden. Daartegenover staat
dan echter, dat diens positie er niet gemakkelijker door werd. Als alom bekend
oud-inquisiteur moet hij in het oog van allen, die te 's-Hertogenbosch min of meer
met de nieuwe denkbeelden instemden, een ongewenste en zeer gewantrouwde
persoonlijkheid geweest zijn.
De inbezitneming van de Bossche zetel door Sonnius, die op of omstreeks 1
November 1562 door Granvelle te Mechelen gewijd was, had plaats op 18 November
1562. Zij was voorafgegaan door ampele besprekingen met schepenen, gezworenen
en raden en vooral met de op het stuk der religie niet onverdachte gildedekens. De
12de November waren twee agenten van de landvoogdes in de stad gekomen om
over de aanstaande installatie van de bisschop met de stedelijke regering te
beraadslagen. Met deze werd spoedig overeenstemming bereikt, al lijdt het geen
twijfel, of de aanvaarding geschiedde zonder enige geestdrift bij schepenen,
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gezworenen en raden. Het daaropvolgende overleg met de gildedekens leidde tot
geen ander gevolg, dan dat dezen de 15de November de verklaring aflegden, tot de
installatie voorlopig niet te kunnen meewerken. Het kapittel van Sint Jan verklaarde
zich 16 November bereid, de bisschop te erkennen, mits hij beloofde de rechten en
voorrechten van het kapittel te eerbiedigen, wat neerkwam op het uit handen geven
van vrijwel alle jurisdictie voor de stad. Daarop nam Petrus van Grinsven als Sonnius'
procurator bezit van de zetel. Dit geschiedde in de kathedraal op 16 November 1562.
Sonnius logeerde toen te Vught in het klooster der Kartuizers. De 18de November
trok hij plechtig de stad binnen, ontvangen door de seculiere en reguliere clerus, de
regeringscommissarissen, de stedelijke regering en het kapittel. Over de ontvangst
verklaarde Sonnius zich niet onvoldaan; redenen om bijzonder tevreden te zijn had
hij echter zeker niet. Er was geen openlijk verzet gepleegd, maar er waren
verschijnselen, die wezen op een geest van lijdelijke obstructie. Zo hadden de gilden
hardnekkig geweigerd aan de intocht deel te nemen en roerde zich buiten de genoemde
officiële personen nauwelijks enig deel van de burgerij. De stedelijke regering toonde
duidelijk, dat zij slechts welstaanshalve aan de door Sonnius gegeven luisterrijke
maaltijd aanzat, en droeg in geen enkel opzicht tot de kosten er van of tot die van
andere plechtigheden bij. Heel deze inhuldiging wordt door een ijzige kilheid
gekenmerkt, die bewijst, hoe alle feestvertoon een gedwongen fraaiigheid was. De
stemming van de burgerij wordt misschien het best weergegeven door een cynisch
paskwil op Sonnius, een parodie op het Onze-Vader, zoals er toen meer in zwang
waren of zouden komen, dat in de dagen van de inhuldiging in Den Bosch de rondte
deed:
O bisschop Sonnius, die ten Bosch zijt,
Uwen name is zeer benijd.
Uw rijk is van geender weerden
In hemelrijk noch op eerden.
Gij eet huiden ons dagelijks brood;
Ons wijfs ende kinderen hebbent groot nood.
O Heer, Gij, die daar in den hemel zijt,
Maakt ons doch dezen bisschop met zijn inzettinge kwijt
En laat ons in egeen bekoringe vallen,
Maar verlost ons van de geschoren allen. Amen11..
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Zolang de Staten van Brabant in hun protesterende houding volhardden en de nieuwe
bisschop weigerden te erkennen, was van bisschoppelijk bestuur niet te spreken.
Inkomsten voor zijn eigen onderhoud en voor het voeren van het bestuur had Sonnius
niet. Hij moest alle gezag nog veroveren. In het besef, dat het Brabantse deel ten
minste zolang voor hem gesloten zou blijven, als de abdij van Tongerlo in haar verzet
volhardde, begon hij met pogingen om in de in Holland en Gelderland gelegen stukken
van zijn bisdom zijn gezag erkend te krijgen. Daartoe verzocht hij de bemiddeling
van Viglius bij de magistraten van Zaltbommel, Heusden, Woudrichem,
Geertruidenberg en Zevenbergen; hij wilde, naar hij zeide, daar met de bisschoppelijke
visitatie een begin maken. Van de gevraagde steun is niets gekomen en de visitatie
heeft niet plaatsgehad. Rusteloos bleef Sonnius zijn pogingen voortzetten om de
landvoogdes te bewegen tot dwangmaatregelen tegenover de Staten van Brabant,
maar zij vond in de opgeworpen vraag omtrent de intrekking van de oprichtingsbul
voor Antwerpen een reden tot uitstel, zelfs nog, toen de koning het met Tongerlo
gesloten accoord goedgekeurd had en er dus ogenschijnlijk vrede in Brabant heerste.
Na lang aanhouden gelukte het nochtans aan de volhardende en diplomatieke Sonnius
de landvoogdes tot een daad te bewegen: 17 September 1565 deed zij hem de
geloofsbrieven toekomen, op vertoon waarvan alle autoriteiten in het diocees hem
als bisschop hadden te erkennen. Gelijk wij reeds gezien hebben, wekte de
daaropvolgende plechtige vaststelling der diocesane grenzen door Sonnius desondanks
het heftig verzet van de Staten van Brabant en de bisschop van Luik. Zo bleef de
toestand als tevoren: Sonnius oefende, voorzover het kapittel het hem niet belette,
gezag uit in de stad Den Bosch en de voorsteden, de proost van Oudmunster te Utrecht
over het land van Altena, die van Tiel over de Bommelerwaard, de bisschop van
Luik over de gehele rest van het bisdom.
Niettemin besloot de bisschop van Den Bosch de katholieke reformatie onverwijld
aan te vatten. De 23ste October 1565 liet hij te 's-Hertogenbosch de decreten van het
concilie van Trente afkondigen. Het heet bij een ouder diocesaan geschiedschrijver12.,
dat deze plechtige afkondiging ‘met eene stichtende onderwerping geschiedde’. Hoe
stichtend moet deze plechtigheid inderdaad
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geweest zijn, die noodgedwongen niet in 's bisschops eigen kathedraal gehouden
werd, omdat het kapittel dit de bisschop belette, maar in de kerk van de Dominicanen
in de Hinthamerstraat. Stichtelijk was het ook ongetwijfeld, dat gedeputeerden van
de prins-bisschop van Luik luidkeels schreeuwende tegen de wettigheid van deze
afkondiging protesteerden en Sonnius zelf daarop antwoordde. Aan het volk werden
eerst de doctrinaire decreten en die omtrent het huwelijk in het Nederlands
voorgelezen, vervolgens de disciplinaire decreten aan de clerus in het Latijn. Alle
geestelijken kregen een exemplaar van de decreten met een handleiding om ze aan
het volk te verklaren. Het is al niet waarschijnlijk, dat de clerus buiten, de stad en
haar onmiddellijke omgevign in groten getale opgekomen was, maar vooral het feit,
dat het kapittel demonstratief afwezig bleef en het gebruik van de kathedraal
verijdelde, moet aan de morele betekenis der afkondiging afbreuk gedaan hebben.
De bisschop versaagde echter niet. Ofschoon stelselmatig gedwarsboomd door zijn
kapittel, waartegenover hij machteloos stond, zolang de stedelijke regering het steunde
in zijn pretenties, trof hij daarop maatregelen ter verbetering van de zielzorg in de
stad Den Bosch. Hij reorganiseerde de kerkelijke indeling door de stad in vier
parochies te verdelen: naast de Sint Jan werden de kapellen van S.S. Petrus en Paulus,
S. Jacob en S. Catharina parochiekerken. Effect heeft deze maatregel niet of
nauwelijks gehad, want in 1566 werd de stad het toneel van een verwoede
beeldenstorm. De bisschop zag zich genoodzaakt uit te wijken. De Bossche magistraat
nam tegenover de uitspattingen een zeer lankmoedige houding aan en duldde van 22
Augustus tot 11 September de heerschappij van een calvinistische terreur. Al deze
tijd bleven de kerken in de macht van een oproerige minderheid en werd het houden
van elke katholieke godsdienstoefening belet.
Te Brussel sloeg men de houding van het Bossche stadsbestuur met
verontwaardiging gade. Begin October zond de landvoogdes enige leden van de Raad
van Brabant om onderzoek naar het gebeurde te doen; daartoe hielden dezen zich
van 5 tot 12 October in de stad op. Geruchten van ophanden zijnde straffen deden
15 October nieuwe woede bij het plebs losbreken. De Sint Jan en andere kerken in
de stad hadden het reeds 22 en 23 Augustus moeten ontgelden; thans werd binnen
en buiten de stad gebeeld-
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stormd, vooral in de kloosters, o.a. te Vught bij de Kartuizers13.. Deze nieuwe
uitbarsting ontzette het stedelijk bestuur zodanig, dat sommige van zijn leden zelfs
de vlucht namen. Ook de landvoogdes ging overstag: zij zond twee afgevaardigden
om in haar naam met het calvinistisch consistorium te onderhandelen. Deze
onderhandelingen leidden in December 1566 tot een overeenkomst, krachtens welke
het consistorium de Sint Jan vrijgaf, maar de kapellen van S.S. Petrus en Paulus, S.
Jacob, S. Cornelius en S. Anna behield. De landvoogdes keurde dit vèrgaande accoord
echter niet goed, te minder daar het consistorium voortging een soort dictatuur over
de stad uit te oefenen. Op haar bevel maakte de graaf van Megen, stadhouder van
Gelderland, zich in Januari 1567 op om met zijn troepen Den Bosch te bezetten en
een eind te maken aan de calvinistische theocratie. Een Antwerps edelman, Anton
van Bombergen, organiseerde echter een krachtige tegenactie en heerste bijna
onbeperkt over Den Bosch tot April 1567. Toen trok de bekwame Noircarmes, na
Maastricht tot rede te hebben gebracht, naar Den Bosch op om er het wettig gezag
te herstellen. Dit had een sauve-qui-peut der consistorialen, o.a. der predikanten, ten
gevolge; ook Bombergen week uit. De meeste Bossche uitgewekenen zochten
toevlucht in het land van Kleef, dat door de eigenaardige sphinxhouding van de
hertogen tientallen jaren lang bijna volkomen vrijheid liet aan katholieken en
protestanten en dan ook als toevluchtsoord voor beide soorten emigranten uit de
Nederlanden in trek geweest is14..
Al die tijd, d.i. van Augustus 1566 af, dwaalde Sonnius in Brabant rond; hij vreesde
blijkbaar, dat het Bossche stadsbestuur geen kans zag hem tegen moedwil te
beschermen. Bij schrijven van 26 Mei 1567 gelastte de landvoogdes hem naar zijn
zetelstad terug te keren. Tevens beval zij het kapittel en de stedelijke overheden de
bisschop in zijn volledige jurisdictie te erkennen en hem alle steun te verlenen.
Inmiddels had de wisseling van het gouvernement plaats en won Sonnius in de hertog
van Alva een vastberaden beschermer, wiens drastische maatregelen echter te Den
Bosch evenmin als elders de zaak der katholieke reformatie sympathieker maakten.
In Juli 1568 vertoefde Alva te Den Bosch. Hier gelastte hij het kapittel binnen 24
uur een verklaring af te leggen, dat alle leden zich aan de bisschoppelijke jurisdictie
onderwierpen, het

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

363
concilie van Trente zonder enig voorbehoud aanvaardden, alle door hem aangebrachte
of nog aan te brengen hervormingen als wettig erkenden en zich voortaan door hem
zouden laten visiteren. Natuurlijk bogen de kanunniken voor de hertog in het stof en
legden zij de 20ste Juli 1568 de verlangde verklaring af.
Dank zij Alva's verdere maatregelen kon Sonnius nu ook eindelijk de jurisdictie
over het hele diocees in handen nemen. Daartoe was in de eerste plaats een indeling
in dekenaten nodig. Hij bepaalde het getal daarvan op zes: Hilvarenbeek, Woensel,
Maasland, Zaltbommel, Heusden en Geel. De eerste twee gingen als zodanig van de
oude Luikse organisatie in de nieuwe Bossche over, het derde was een deel van het
oude Luikse dekenaat Cuyck, dat voor het andere deel bij Roermond was
ondergebracht; het vierde en het vijfde omvatten samen het stuk, dat vroeger tot
Utrecht behoord had; Geel omvatte het complex van thans Belgische parochies, bij
de omschrijving van het bisdom genoemd. Onder de door Alva voorgeschreven
maatregelen behoorde ook een onmiddellijke visitatie van de uit het Utrechtse bisdom
overgekomen parochies, n.l. die in de Bommelerwaard, het land van Altena en het
land van Heusden. Zeer waarschijnlijk gaf hij deze last op dezelfde grond als waarop
hij omstreeks dezelfde tijd de aartsbisschop van Utrecht beval het land van Kuilenburg
en het eiland Voorne te visiteren, n.l. omdat hem berichten gedaan waren over daar
heersende ernstige misstanden. Aan deze last heeft Sonnius niet voldaan; wel begaf
hij zich begin November 1568 naar de Bommelerwaard, stelde er een officiaal aan
en deed er het concilie van Trente aan de vergaderde geestelijkheid afkondigen. De
spoedig volgende troebelen hebben hem blijkbaar het volgende werk, dat der visitatie,
belet.
Eerst het volgende jaar ging Sonnius over tot de canonieke visitatie van het Bossche
kapittel. Deze geschiedde 15 Juli 1569; de17de d.a.v. legde hij het nieuwe statuten
op, die voorlopig zouden gelden tot het te houden provinciaal concilie van Mechelen.
Tegelijk richtte hij definitief de vier Bossche parochies op van Sint Jan, Sint Pieter,
Sint Jacob en Sint Catharina. Thans waagde het kapittel weer enig verzet: het
raadpleegde de juridische faculteit van Leuven over de vraag, in hoeverre het zich
aan de bisschoppelijke jurisdictie en de door de bisschop opgelegde statuten te onder-
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werpen had. Sonnius vond daarin aanleiding de hertog van Alva te hulp te roepen,
die, na enige onbetekenende wijzigingen in de statuten te hebben doen aanbrengen,
de 7de October het kapittel gelastte deze te onderschrijven en stipt na te leven. Nog
in hetzelfde jaar vernieuwde Sonnius het bevel aan zijn gehele clerus de decreten
van Trente getrouw na te leven, speciaal die aangaande de verplichte residentie. Dit
waren zijn laatste daden: 27 April 1570 nam hij de zetel van Antwerpen in.
Laurens Mets, de tweede bisschop van Den Bosch, was omstreeks 1520 te
Oudenaarde geboren en had als plebaan-kapitteldeken van de Brusselse Sint Goedele
zich door tal van kerkelijk-diplo-matieke zendingen verdienstelijk gemaakt jegens
Granvelle, Morillon, Margareta van Parma en Alva, door wiens toedoen hij 16
November 1569 door de koning tot opvolger van Sonnius op de Bossche zetel
benoemd werd. De pauselijke bulle van zijn bevestiging is op 13 Maart 1570
gedateerd. Hij werd 23 April 1570 in de Sint Goedele geconsacreerd door Maximiliaan
van Bergen, de aartsbisschop van Kamerijk. De 7de Mei daarop hield hij zijn plechtige
intocht in Den Bosch. Reeds zeer kort na zijn intrede moest hij deelnemen aan het
eerste provinciaal concilie van Mechelen. In aansluiting daarop moest in elk der
diocesen een synode gehouden worden, waarop de besluiten van het concilie aan de
clerus meegedeeld zouden worden. Laurens Mets wachtte met de publicatie echter
niet zolang, maar legde ze reeds bij besluit van 9 Januari 1571 aan zijn clerus op. Op
de 8 Mei 1571 gehouden diocesane synode publiceerde hij een nieuwe indeling van
het bisdom in dekenaten; thans ontstonden er een tiental, n.l. 's-Hertogenbosch, Orten,
Hilvarenbeek, Eindhoven, Oss, Geertruidenberg, Heusden, Geel, Helmond en
Bommel. Deze indeling is tot 1865 in hoofdzaak gehandhaafd gebleven; het dekenaat
Geel alleen is, zoals wij nader zullen zien, van het bisdom losgemaakt. Bovendien
zijn in de loop der tijden enkele delen van Roermond en Luik toegevoegd.
Op de eerste provinciale synode werd ook besloten tot de stichting van een
seminarie, voor welks onderhoud alle parochies en alle beneficies een jaarlijkse cijns
hadden op te brengen. Deze medewerking werd door zeer velen slechts node verleend.
Speciaal het kathedraal kapittel bleek eer geneigd tot sabotage van het besluit
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dan tot medewerking aan deze belangrijkste van alle door Trente voorgeschreven
vernieuwingen. De bisschop liet zich door deze tegenwerking echter niet ontmoedigen,
maar sloeg de hand aan het werk. Aldus werd het door hem gestichte seminarie
vermoedelijk15. het eerste, dat in het huidige koninkrijk gesticht is; in Mei 1571 opende
hij het reeds in het fraterhuis te Den Bosch. De kanunnik Gijsbertus Coeverincx werd
tot president er van benoemd. Behalve deze president waren er twee professoren en
een econoom aan de instelling verbonden. Het was werkelijk een seminarie in de
Trentse geest: een kostschool met interne docenten. In 1576 verliet het seminarie het
fraterhuis; sedert bleef het gehuisvest in een eigen gebouw. Tot de dood van Mets
schijnt het goed beheerd te zijn. Zodra hij overleden was, haastte het kapittel zich
echter de rentmeester van het seminarie te ontslaan en de president het voor het
onderhoud onmisbare geld te onthouden. Het natuurlijk - en door deze waardige
kanunniken ongetwijfeld bedoeld - gevolg was, dat de instelling in 1582 opgeheven
werd. Verzoekschriften van gedupeerde seminaristen aan de kanselier van Brabant
leidden tot een officiële lastgeving aan het kapittel het seminarie te herstellen, maar
het legde dit bevel naast zich neer.
Laurens Mets maakte ook een begin met de visitatie van zijn bisdom; tot een
algehele visitatie heeft hij het niet kunnen brengen. De verslagen van zijn eerste
visitaties zijn uitgegeven en kunnen dus als nuttig materiaal gebezigd worden. Toch
is hun waarde niet bijzonder groot, doordat de visitatie kennelijk met te grote haast
en daardoor te oppervlakkig geschied is. Deze oppervlakkigheid is voor een eerste
bezoek niet onverklaarbaar, vooral niet in de toenmalige omstandigheden. Bij de
beoordeling van het werk van alle bisschoppen omstreeks die tijd verlieze men nooit
uit het oog, dat zij hun taak te midden van oorlogsgeweld en vervolgingen moesten
vervullen. De door Mets gehouden visitaties beperkten zich tot de oude Utrechtse
dekenaten Geertruidenberg, Heusden en Bommel. De bevindingen van dit deels door
de bisschop persoonlijk, deels door de kanunnik-seminariepresident Coeverincx
verrichte onderzoek zijn in ander verband besproken. Hier volstaat de opmerking,
dat reeds dit vluchtig onderzoek zeer ernstige wantoestanden, vooral in het zedelijk
leven van de clerus, aan het
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licht bracht. Het maakt op overtuigende wijze duidelijk, hoe de louter op het financiële
gerichte proostenjurisdictie geleid had tot een degeneratie van de clerus, die met de
naam verwildering niet te kras bestempeld wordt. Reeds op het zeer beperkte terrein
van de toediening der heilige sacramenten werden zoveel ingeslopen
onregelmatigheden ontdekt, dat de bisschop hetzelfde jaar nog een Manuale pastorum
deed samenstellen om de hoognodige eenheid daarin te herstellen.
Zo ondanks deze pogingen van de bisschop om het grote werk op gang te brengen
de toestand niet noemenswaard verbeterd is, valt dit wel in de eerste plaats, evenals
in alle andere bisdommen omstreeks deze tijd, toe te schrijven aan de onmogelijkheid
om misbruiken, die in zo langdurige, demoraliserende regeringloosheid ingeworteld
waren, op korte termijn te doen verdwijnen. De thans levende generatie van clerici
zou nooit in voldoende mate te zuiveren zijn en voor een algehele vernieuwing van
de dienstdoende geestelijkheid was ruimte van tijd nodig. Laurens Mets zal wel
hebben ingezien, dat hij eerst tegen de tijd, dat zijn pas-gesticht seminarie wijdelingen
ging afleveren, een geleidelijke grondige verbetering van de clerus tot stand brengen
kon. Zelfs verergerde de toestand van verval nog gestadig, doordat de krijgsbedrijven
veel priesters deden vluchten en menige pastorie te lande daardoor leeg kwam te
staan. Dat zelfs de gruwelen van de oorlog, de beeldenstorm en de calvinisten-terreur
een deel van de diocesane clerus nog niet tot besef van de ernst der tijden en van de
plicht tot medewerking aan de katholieke reformatie brachten, leert ons het gedrag
van de meeste kanunniken jegens de bisschop.
Het kathedraal kapittel, dat Sonnius zo gedwarsboomd en zich pas onder de dwang
van Alva aan hem onderworpen had, gedroeg zich tegenover Mets spoedig niet
minder recalcitrant. Het voerde tegen alle maatregelen van de bisschop stelselmatig
obstructie. Zo bleef het weigeren het alleenrecht van beslissing van de bisschop in
benificiale en matrimoniale zaken te erkennen. Ook wensten de kanunniken hun
exemptie ten aanzien van de rechtspraak, hun recht om alleen door mede-kanunniken
te worden geoordeeld, niet prijs te geven. Het kapittel vocht voor beide
aangelegenheden met hardnekkigheid en bracht ze voor de heilige stoel. In 1575
besliste de congregatie van het concilie ongunstig voor het
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kapittel ten opzichte van het eerste, maar gunstig ten aanzien van het tweede punt.
Behalve het kathedrale kapittel was het bisdom nog enige oude kapittels rijk en,
evenals dit in andere bisdommen het geval was, waren deze voor de bisschop een
zwaar kruis door hun obstructie en hun sabotage. Tekenend voor de geest, die deze
lichamen bezielde, is het feit, dat na de sluiting van het te Leuven gehouden tweede
provinciale concilie der Mechelse kerkprovincie bij de president Rijthoven een protest
binnenkwam van de kapittels van Oirschot, Sint-Oedenrode en Boxtel, alle drie in
het Bossche bisdom gelegen, waarin deze corporaties verklaarden, dat zij onder geen
beding bereid waren de decreten van het concilie aan te nemen, voorzover zij strijdig
waren met hun rechten of voorrechten. Het is een droevig verschijnsel, dat de leden
van de betrokken lichamen na al het gebeurde nog niets geleerd hebben, alles nog
onveranderd uit de benepenste hoek bezien en om het eigenbelang de heilige zaak
van de katholieke reformatie, ja van het behoud van het katholicisme zelf, volkomen
negéren. Nog tientallen jaren zou dit zo blijven: als 33 jaren later in Juni-Juli 1607
het derde provinciale concilie te Mechelen gehouden wordt, zullen de kapittels van
Antwerpen, Gent en Den Bosch opnieuw met hetzelfde protest voor den dag komen.
De staatkundige troebelen berokkenden ook deze tweede bisschop veel leed en
overlast en leidden eindelijk tot zijn uitwijking. Alva had indertijd in Den Bosch met
het calvinisme korte metten gemaakt. Meer dan tweehonderd Bosschenaars liet hij
als medeplichtig aan de beeldenstorm indagen; de meerderheid was echter uitgeweken.
Een twintigtal werd een jaarlang in arrest gehouden en van hen werden er elf ter
dood gebracht. Verder werden 55 Bosschenaren uit Brabant gebannen. De landvoogd
mocht menen daarmee de stad van ketterij gezuiverd te hebben; het tegendeel zou
spoedig blijken. In 1571 bestond er blijkens de synode te Emden weer een clandestiene
hervormde gemeente te 's-Hertogenbosch evenals te Breda. Ook op de synode, diein
Februari 1576 te Antwerpen gehouden werd, waren afgevaardigden uit Den Bosch
aanwezig. Zodra Don Jan van Oostenrijk in 1577 toegaf aan de aandrang van de
Bossche stedelijke regering, ondersteund door de hoofdlieden der gilden en door de
Staten van Brabant, om het Duitse garnizoen, dat bij de bevolking gehaat was om
zijn geweld-
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plegingen, terug te roepen, trad het calvinisme terstond weer met grote vrijmoedigheid
aan den dag. Kort daarop begonnen de oude geweldplegingen weer. Een zogenaamd
vrijcorps der burgerij, dat voor een belangrijk deel door calvinistische raddraaiers
beheerst werd, gaf daarbij leiding. Laurens Mets vond daarin en in de opnieuw zeer
lakse houding van de regenten aanleiding 30 October 1577 de stad te verlaten, die
hij nooit zou terugzien. Spoedig herhaalden zich de gruwelen van beeldenstorm en
vervolging.
De uitgeweken bisschop vestigde zich, na achtereenvolgens korte tijd te Kleef,
Calcar, Keulen, Trier en Luxemburg vertoefd te hebben, in 1578 te Namen. De 6de
Maart machtigde paus Gregorius XIII hem, om, zolang hij niet veilig in zijn zetelstad
kon verblijven, in het bisdom Namen en andere verweesde bisdommen in de
Nederlanden de bisschoppelijke functies uit te oefenen. Lang heeft bij dit niet kunnen
doen: 18 September 1580 overleed hij te Namen.
Het kapittel koos de kanunnik Lucas Dielen tot vicarius-capitularis. Van deze
functionaris is zo goed als niets bekend; de onderstelling is gewettigd, dat hij zich
geheel door het kapittel liet leiden. Gedurende dit vierjarig interregnum zag dit
immers de kans schoon het seminarie van Laurens Mets het voortbestaan onmogelijk
te maken. Het is niet duidelijk, waarom ditinterregnum zo lang moest duren: immers
was reeds de nadering van Parma in Juli 1579 de aanleiding geworden tot uitwijking
van de meeste hervormden. Vervolgens werd de stad door de landvoogd aan een
katholiek reformatieproces onderworpen, waarbij de aanwezigheid van een bisschop
niet alleen mogelijk, raar meer dan ooit nodig was. Op uitnodiging van Parma kwam
in 1583 de bisschop van Roermond, Lindanus, naar Den Bosch om er het heilig
vormsel toe te dienen. Er schijnen toen stemmen opgegaan te zijn hem in Den Bosch
benoemd te krijgen16.. Daartoe is het echter niet gekomen. De koning benoemde op
voordracht van Parma tot derde bisschop van Den Bosch de Gentse vicaris-generaal
Clemens Crabeels, die 3 September 1584 door de paus bevestigd werd en 13 Januari
1585 te Doornik geconsacreerd werd.
De derde bisschop van Den Bosch is niet veel meer dan een schim gebleven; zijn
ambtstijd lijkt een vacuum in de geschiedenis, waarover de litteratuur tot dusver niets
weet mee te delen.
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Clemens Crabeels was, naar zijn opleiding te oordelen, minder theoloog dan jurist;
zijn benoeming draagt hoogstwaarschijnlijk geheel het oude karakter: men had
gezocht naar een bekwaam ambtenaar. Dat hij als zodanig gold, valt ook af te leiden
uit zijn uitverkiezing voor de in 1579 te Keulen gevoerde vredesonderhandelingen.
Dat hij diplomatieke talenten bezat, zouden wij ook kunnen opmaken uit zijn zeer
merkwaardige houding tegenover de abdij van Tongerlo, waarover in het voorafgaande
reeds gesproken is. Deze houding schijnt echter vooral door Alexander van Parma
gedicteerd te zijn. Ofschoon hij nog maar ongeveer vijftig jaren telde bij de
aanvaarding van het episcopaat, schijnt zijn gezondheid toch al vrij zwak geweest
te zijn. De 22ste October 1592 overleed hij te 's-Hertogenbosch aan een beroerte.
Opbouwend werk heeft hij niet kunnen verrichten. Ook moet hij niet tegen het
arrogante kapittel opgekund hebben. Hij herstelde het seminarie niet en toonde door
geen enkele maatregel zijn activiteit. Daarbij valt echter terdege te bedenken, dat hij
vrijwel in zijn stad opgesloten was; de Meierij werd in de jaren 1580-1609 zwaar
geteisterd door doortrekkende troepen, door schermutselingen en allerlei oorlogslast,
ook geldelijke. Kort na zijn ambtsaanvaarding had Clemens Crabeels zich tot de
hertog van Parma gewend om diens bescherming in te roepen voor de Meierij. Het
resultaat daarvan kon natuurlijk niet groot zijn.
Na Crabeels' plotselinge dood nam de kanunnik Gijsbertus Coeverincx als
kapittel-vicaris het bestuur waar. Dit is een gunstig teken, een bewijs, dat thans een
betere stroming in het kapittel de overhand begon te krijgen, want in Coeverincx
mogen wij een der voornaamste vernieuwers van het bisdom zien. Hij is een van de
eerste kanunniken, die door Sonnius' toedoen in het kathedraal kapittel benoemd
zijn, en werd de rechterhand van Mets bij diens begin der katholieke reformatie. Met
de bisschop hield hij de eerste visitaties; hij beldeedde bovendien het dekenaat van
Oss en was de enige president van het door Mets gestichte seminarie. In 1585 werd
hij gekozen tot deken van het kathedraal kapittel, wat, gezien de houding van dit
lichaam tegenover het seminarie, wel een merkwaardigheid moet heten. Benoemd
tot bisschop van Deventer, maakte hij zich gereed dit ambt te aanvaarden, toen de
stad Deventer weer in de macht der Staten-Generaal geraakte en dientengevolge
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de inbezitneming van de zetel uitgesloten was; de pauselijke institutie bleef dan ook
achterwege. Ook als historicus heeft Coeverincx enige verdiensten: hij schreef voor
Havensius het verslag over het Bossche bisdom, dat voorkomt in diens werk
‘Commentarius de erectione novortum in Belgio episcopatuum’ en legde een
verzameling van oorkonden en aantekeningen over de geschiedenis van het bisdom
aan, die in 1905-1907 als Analecta Gijsberti Coeverincx uitgegeven is.
De 25ste October 1593 verleende de heilige stoel de institutie aan de door de
koning benoemde vierde bisschop van Den Bosch, Gijsbertus Maas, die 7 Maart
1594 te Brussel geconsacreerd werd door Petrus Simons, bisschop van Yperen,
geassisteerd door Johan van Strijen, bisschop van Middelburg, en Laevinus Torrentius
(van der Beken), bisschop van Antwerpen. De 18de Maart nam hij bij procuratie
bezit van zijn zetel en 25 Maart 1594 hield hij zijn intocht in Den Bosch. Gijsbertus
Maas was de eerste bisschop, die uit de Bossche kapittelkring zelf voortkwam. In
1545 of 1546 was hij te Zaltbommel geboren, in 1579 werd hij kanunnik van Sint
Jan en kort daarop plebaan. Zowel aan het optreden van Coeverincx als kapittelvicaris
als aan deze benoeming van Maas valt te zien, dat tussen de bisschoppelijke stoel en
het kapittel gaandeweg meer normale verhoudingen ontstonden.
Met Gijsbertus Maas vangt eerst het geregelde proces van katholieke reformatie
in het bisdom 's-Hertogenbosch aan. Dit is waarschijnlijk niet alleen een gevolg van
de verbeterde omstandigheden, die nu bij betrekkelijke rust de leiding en het toezicht,
vroeger zo uiterst bezwaarlijk, op meer normale wijze mogelijk maakten, maar ook
van persoonlijke kwaliteiten, die de bisschop onderscheidden van zijn drie
voorgangers. Sonnius, Mets en Crabeels waren, de een meer, de ander minder,
bisschoppen van het politieke slag, hoofdambtenaren van een
caesaropapistisch-ingesteld absoluut régiem, in hun militante orthodoxie sterker in
de negatieve strijd tegen de als misdaad door de staat vervolgde ketterij, dan in de
opbouw van het katholicisme.
Met Gijsbertus Maas treedt trouwens de nieuwe tijd zelf naar voren. Omstreeks
1570 gewijd, is hij al begonnen als priester der nieuwe bedeling; hij behoort tot de
generatie van Sasbout Vosmeer en men kan dan ook zeggen, dat met hem eerst de
Trentse
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koers vastberaden wordtingeslagen en gevolgd. Zijn episcopaat kan dus, wat het
karakter betreft, geheel gelijkgesteld worden met de werkzaamheid van Sasbout in
de Hollandse Zending. Het enige, maar zeer belangrijke verschil is, dat zijn
reformatorenwerk de krachtige steun genoot van de overheid, terwijl dat van Sasbout
geschiedde onder straffe vervolging en de van overheidswege met allerlei
dwangmaatregelen opgelegde protestantisering had te trotseren. Dat de resultaten
dus niet voor vergelijking vatbaar zijn, is duidelijk. Het was het Bossche bisdom
beschoren, dit intensieve katholieke reformatieproces te ondergaan van de
ambtsaanvaarding van Gijsbertus Maas in 1594 tot aan de inneming van Den Bosch
door Frederik Hendrik in, 1629. Op het krachtige episcopaat van Gijsbertus Maas,
dat tot 1614 duurde, volgde dat van Nicolaas van Zoes, een man van hetzelfde slag
en een even positieve persoonlijkheid. Hij stierf in 1625 en werd opgevolgd door de
Predikbroeder Michael Ophovius.
De twee voor Den Bosch beslissende episcopaten zijn geweest die van Maas en
Zoes, samen de periode van 1594-1625 omvattend. Zo aan de aanvang van dit tijdvak
de stad Den Bosch reeds definitief in Staatse handen was gekomen, zouden stad en
Meierij vandaag hoogstwaarschijnlijk dezelfde confessionele kleur vertonen als
Groningen en de Ommelanden. Nu het politieke lot van het bisdom Den Bosch nog
een uitstel van 35 jaren onderging en de overgang eerst na de beslissende periode
viel, stuitten alle protestan-tiseringspogingen af op de door Maas en Zoes opgetrokken
muur. Het past in de compositie van dit werk deze episcopaten te behandelen parallel
aan het werk van Sasbout en Rovenius in de Hollandse Zending.

3. Roermond
De oprichting van het bisdom Roermond mishaagde ten zeerste aan de Staten van
Gelderland en aan de bisschop van Luik. Ook was hier, als in 's-Hertogenbosch, de
tegenstand zeer fel in de zetelstad van de bisschop. De stedelijke overheden van
Roermond waren niet te bewegen een bisschop te erkennen en uitten hun
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afkeer zelfs in bewoordingen, die in hoge mate kwetsend voor de functionaris waren.
Het lijdt geen twijfel, of hier was als in Den Bosch, de gewone regentenafkeer van
inquisiteurs en alle kerkelijke ambtenaren der centrale regering in het spel. Ook was
in de Roermondse regentenkringen, zij het minder dan in de Bossche de sympathie
voor zekere heterodoxe gevoelens wel zo sterk als in dezelfde kringen in de Hollandse
steden.
Overziet men deze verschijnselen, die Roermond samen een lastige en met
omzichtigheid te behandelen stad maakten, dan moet men erkennen, dat de persoon
van de nieuwe bisschop de moeilijkheden zeker vergroot en de tegenstand
geaccentueerd heeft. Immers Willem Damasz. van der Lindt, gewoonlijk aangeduid
met zijn in de wereld bekende schrijversnaam Lindanus, was een man van onstuimig
temperament met sterke voorliefde voor hyperbolische, in drastische termen vervatte
critiek, zozeer zelfs, dat sommige overkiese pennen geweigerd hebben zijn vele
invectieven weer te geven17.. Hij was een figuur van internationale betekenis, die,
zonder van hoge geboorte te zijn - hij was een Dordtse burgemeesterszoon; de
mededeling, dat hij van adel geweest zou zijn, klinkt onbetrouwbaar -, in de hoogste
kringen van kerk en staat zijn stem liet klinken met grote stelligheid en gezag. Zowel
op Alva, Requesens, Don Jan en Parma als op Philips II zelf heeft hij persoonlijke
invloed geoefend en de politiek van paus Gregorius XIII ten opzichte van de
Nederlanden is mede door hem bepaald. Ook is zijn advies waarschijnlijk van
betekenis geweest voor de benoeming van Sasbout Vosmeer tot hoofd van de
Hollandse Zending. Op Sasbout zelf heeft hij trouwens zeer sterke invloed geoefend.
Verder was hij een vruchtbaar apologeet en een scherp polemicus; het aantal van
zijn geschriften bedraagt omstreeks tachtig18..
Van alle in het huidige koninkrijk benoemde bisschoppen uit de zestiende eeuw
was hij ongetwijfeld de grootste; het is min of meer beschamend, dat van hem tot
dusver wel een karakteristiek uit zijn Friese jaren19., maar geen behoorlijke biografie
is verschenen en dat de Duitse studie over hem, die in 1926 verscheen, onvoltooid
is gebleven20.. Onder de koninklijke bisschoppen de meest gezaghebbende, de strengste
criticus van de heersende corruptie, zelf van zulk een soberheid van leven, dat zijn
heldhaftige
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deugdbeoefening op de tijdgenoten diepe indruk gemaakt heeft, gold hij in de ogen
van velen, die hem in zijn dagelijks doen en laten kenden, blijkbaar als een heilige.
Zo echter beminnelijke zachtmoedigheid, angstvallige behoedzaamheid om het
gekrookte riet niet te breken, heilig geduld en voorzichtig oordeel behoorden tot de
strikte voorwaarden voor de canonisatie, zou Lindanus er weinig aanspraak op hebben.
Om een echte bisschop van de katholieke reformatie te zijn, ontbraken hem die
eigenschappen, welke Sint Franciscus van Sales daarvan het model gemaakt hebben.
Tussen de hoofse en milde bisschop van Genève en de meedogenloze bisschop van
Roermond bestaat een scherp karakterverschil. Zij representeren dap ook twee op
elkaar volgende generaties en die plegen scherpe contrasten te vertonen. De generatie
van Lindanus en Sonnius leeft meer in de of- en defensieve mentaliteit dan in de
opbouwende, verzoenende, die zo kenmerkend is voor Franciscus van Sales en zijn
verwanten. Wat Lindanus aangaat, is het treffend, dat hij, ofschoon met Petrus
Canisius bevriend, van deze de opmerking te vernemen kreeg, dat hij door zijn
onbarmhartige scherpte de afgedwaalden eer afstootte dan terugvoerde21.. Deze
karaktertrek van de Roermondse bisschop trok ook de aandacht van Brusselse
regeringspersonen en gaf in hun kring herhaaldelijk tot bedenkingen aanleiding, maar
heeft toch nooit het grote prestige, dat Lindanus daar genoot, kunnen verminderen.
Bij de beoordeling van deze weinig soepele figuur verlieze men niet uit het oog, dat
hij de jongste was van alle in 1561 benoemde bisschoppen: hij was in 1525 geboren
en telde dus bij zijn bevestiging door de paus op de Roermondse stoel nauwelijks 36
jaren.
De 4de April 1562 werd Lindanus door Granvelle te Mechelen geconsacreerd.
Reeds enige maanden te voren was de landvoogdes begonnen met pogingen hem
door de locale en gewestelijke autoriteiten te doen erkennen. Deze pogingen waren
mislukt: de Staten van Gelderland klampten zich vast aan het befaamde tractaat van
Venlo en weigerden, overeenkomstig heel hun politiek jegens de centrale regering,
deze inbreuk op hun gewestelijke souvereiniteit te erkennen. De 23ste Februari 1563
gelastte Margareta van Parma stadhouder, kanselier en raden van Gelderland de
nodige maatregelen te treffen, die tot de plechtige installatie van de bisschop nodig
waren. De kanselier Nicolai maakte ernst met de op-
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dracht en begaf zich naar Roermond om de magistraat te bewegen Lindanus als
bisschop in de stad toe te laten. De magistraat weigerde echter onder het voorwendsel
dit niet eigenmachtig te kunnen doen, daar deze aangelegenheid het hele landschap
aanging. Dat dit een uitvlucht was, begreep de kanselier wel: slechts een klein deel
van het gewest zou onder het nieuwe bisdom komen; het kon dus kwalijk een zaak
zijn, die de hele landdag aanging. Besprekingen van stadhouder, kanselier en raden
en briefwisseling met de landvoogdes en haar adviseurs Hoppers en Viglius leidden
tot de overweging, dat het bijeenroepen van de Staten afgekeurd moest worden,
omdat een afwijzende beschikking - die vrij stellig te voorspellen viel - een klap in
het gezicht van de regering zou zijn en de goede zaak definitief zou bederven. Viglius
en Hoppers adviseerden, dat de bisschop zonder enig vertoon in de stad zou komen
en aldus de locale en evenzeer de gewestelijke autoriteiten zou stellen voor een
voldongen feit. De kanselier Nicolai helde ook tot dit denkbeeld over, maar de
stadhouder, Charles de Brimeu, voorzag, dat de Staten zich in dit geval niet bij het
feit zouden neerleggen, doch eigenmachtig in vergadering zouden bijeenkomen en
een protest indienen. De stadhouder had blijkbaar van de gedachtengang van de
regenten en vooral van de stad Roermond een heldere voorstelling; de stad schreef
hem in deze dagen ronduit, dat zij niet bereid was een bisdom Roermond noch ‘einen
genannt Wilhelmus Lindanus’ als bisschop te erkennen. Daarom adviseerde Brimeu
de regering te wachten, tot de tijden gunstiger werden. De landvoogdes, vermoedelijk
ook tot deze opvatting gekomen, werd echter na een groot jaar door de koning
aangespoord de installatie van de bisschop van Roermond door te zetten. In December
1565 bracht zij het uitdrukkelijk bevel van de koning aan stadhouder, kanselier en
raden over. Dezen waren inmiddels tot geen ander inzicht bekeerd; integendeel
volhardden zij bij het vroeger ingenomen standpunt en gaven de landvoogdes
onverbloemd de raad haar pogingen te staken, daar een plechtige intocht van de
bisschop door de houding van de staten uitgesloten was en een heimelijke vestiging
het prestige van regering en bisschop zou schaden. Dit advies deed de deur toe:
Margareta van Parma liet de zaak rusten22..
Lindanus bleef als deken te 's-Gravenhage fungeren en in deze
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hoedanigheid zekere invloed oefenen op het reformatieproces in het aartsbisdom,
speciaal op de aandrang tot het onverkort afkondigen van de decreten van Trente;
ook woonde hij het provinciaal concilie van Utrecht bij. Tevoren had hij trouwens
reeds dat van Kamlerijk bijgewoond, dat van 24 Juni tot 25 Juli 1565 gehouden werd.
Op welke titel hij hier aanwezig was, schijnt niet bekend; het is zeer wel mogelijk,
dat hij een opzettelijke uitnodiging ontvangen had. Zo bleef Roermond zonder
bisschop en duurde de jurisdictie van de Keulse en de Luikse kerkelijke autoriteiten
voort. Zij waren het ook, die kort na 1565 het concilie van Trente lieten afkondigen.
Merkwaardigerwijze vernemen wij niet, dat de civiele autoriteiten daartegen in verzet
kwamen, ofschoon zij op een aanschrijving van Margareta van Parma antwoordden
tegen de afkondiging grote bezwaren te hebben, wijl de decreten in vele opzichten
inbreuk maakten op de rechten van gewestelijke en plaatselijke autoriteiten en
particulieren. Charles de Brimeu sloot zich bij deze verklaring aan, gelijk hij trouwens
de indruk maakt, ook de bezwaren tegen de installatie van Lindanus gedeeld te
hebben23..
Zo was ook in Roermond bij de komst van Alva nog niets tot stand gebracht van
wat de koninklijke besluiten en de pauselijke bullen aangaande het nieuwe bisdom
voorschreven. De hertog wist het verzet van de civiele autoriteiten te breken. In
tegenstelling met de situatie in andere bisdommen was hier blijkbaar het verzet uit
clericale kring minder krachtig en hardnekkig; de deken van het Roermondse kapittel
schijnt zelfs tot de komst van de bisschop con amore te hebben meegewerkt24.. Eerst
11 Mei 1569 was alles zover vereffend, dat de plechtige installatie van Lindanus
eindelijk kon geschieden. Hij werd door commissarissen van Alva, afgevaardigden
van de magistraat, de leden van het kapittel en de geestelijkheid de stad binnengeleid.
Reeds drie dagen na deze intocht liet de bisschop de geestelijkheid convoceren tot
een diocesane synode. Deze had 24 Mei 1569 te Roermond plaats; bij deze
gelegenheid verdeelde de bisschop het bisdom in de negen reeds genoemde dekenaten.
Omstreeks deze tijd moeten ook de benoemingen van zijn voornaamste medehelpers
hebben plaatsgevonden. Hoe lastig het bestuur over dit verbrokkelde bisdom zou
zijn, bleek reeds uit de noodzakelijkheid drie officialen te benoemen,
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d.z. 's bisschops vervangers in justitionele aangelegenheden. Het befaamde ius de
non evocando, waarop de civiele autoriteiten tegenover de geestelijke altijd hardnekkig
vasthielden, dwong tot de aanstelling van een afzonderlijke officiaal in elk der drie
politieke territoria, waarin het bisdom uiteenviel: een Gelders deel, een Brabants
deel en het onder een eigen heer staande land van Valkenburg. Zo zag Lindanus zich
genoodzaakt officialen aan te stellen te Roermond, Cuyck en Valkenburg25..
De kennismaking van de nieuwe bisschop met zijn clerus ter gelegenheid van de
eerste synode schijnt niet tot wederzijdse tevredenheid te zijn afgelopen; de bisschop
ten minste toonde zich allerminst met zijn medehelpers ingenomen, toen hij getuigde
geconstateerd te hebben, dat van de 200 pastoors er maar zes de gelofte van kuisheid
in acht namen. ‘Nauwelijks geloofwaardig’ is dit bericht terecht genoemd26.; het is,
dunkt mij, een van die uitingen, welke voor Lindanus kenmerkend zijn: er waren in
zijn hele bisdom, dat immers maar ruim 140 parochies telde, geen 200 pastoors;
gezien de alom-verbreide, door de oorlogstoestand nog verergerde priesternood,
kunnen er nauwelijks 100 geweest zijn. Hoe hij bovendien op de synode zulk een
exacte kennis kon opdoen van hun levensgedrag, is moeilijk te bevroeden.
Overigens kon ook deze eerste synode, waarvan de besluiten niet gedrukt schijnen
te zijn, slechts als een voorspel gelden. Van meer betekenis was de tweede, die begin
September 1570 gehouden werd. De statuten van deze tweede synode zijn 6 September
1570 door de bisschop afgekondigd27.. Zij behelzen de gewone, bij de andere
provinciale conciliën en diocesane synoden reeds genoemde bepalingen, behorende
tot het geheel der Trentse decreten. Vooreerst werden strenge voorschriften gegeven
in zake de administratie van dopen en trouwen. Verder werden de bepalingen omtrent
de huwelijkssluiting en het verbod van clandestiene huwelijken nadrukkelijk ter
inscherping aan de gelovigen aanbevolen. De buiten de Zondagen voorgeschreven
kerkelijke feestdagen werden vastgesteld; het Mechelse concilie van 1570 had er een
veertigtal aangenomen; niet tevreden daarmee, voegde Lindanus er voor Roermond
nog vijf aan toe. Omtrent de Zondagspreek bevatten de statuten verder practische
voorschriften, vooral ter verkrijging van de nodige bevattelijkheid; speciaal moeten
die leerstuk-
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ken worden toegelicht, welke door de protestanten van allerlei schakering in twijfel
worden getrokken. Ter bekering van de afgedwaalden beveelt de bisschop
merkwaardigerwijze grote zachtmoedigheid aan. Zeer sterk is de nadruk, die gelegd
wordt op het bestrijden van bijgelovige praktijken, en strenge straffen worden
vastgesteld voor pastoors, die deze praktijken voet geven: waarzeggerij, handel in
briefjes of amuletten, bezweringen van mens en dier enz.; wie zich met deze praktijken
inlaat, moeten de sacramenten worden geweigerd28.. Omtrent het leven der geestelijken
worden de bekende verbodsbepalingen aangaande het concubinaat, het drukke
herbergbezoek, de wereldse kleding enz. afgekondigd. De vooral op dit punt met de
heersende practijken maar al te goed bekende Lindanus zal zich wel niet verbeeld
hebben, spoedig een belangrijke keer ten goede te beleven. Zelfs moet het vernieuwen
van de clerus hier bijzondere bezwaren ondervonden hebben, doordat machtige
adellijke of vorstelijke kerkpatronen, die veelal de benoemingen der pastoors in
handen hadden, zich niets aan de strenge bisschoppelijke voorschriften gelegen lieten
liggen. De ontzettende priesterschaarste in zijn diocees, die o.a. blijkt uit Lindanus'
klacht op de derde door hem gehouden Roermondse synode van 1574, dat zijn bisdom
in 18 jaren geen enkele priester had voortgebracht, moet die beoogde zuivering ook
niet weinig vertraagd hebben. Ten slotte zullen wij zien, dat de politieke troebelen
dit gewest gedurende heel de ambtstijd van Lindanus bij herhaling zozeer teisterden,
dat alle opbouwend werk er verijdeld werd.
Tot de maatregelen, die de bisschop nam ter voortzetting van het op de synode
verhandelde, behoren zijn voorschriften aangaande de te gebruiken liturgische boeken.
De tot dusver door de geestelijken gebruikte brevieren en missalen der oude
bisdommen Luik en Keulen werden vervangen door het Romeinse brevier en missaal.
Voor het met grote nadruk voorgeschreven godsdienstonderricht zal hij ongetwijfeld
de door hem in 1566 te Antwerpen uitgegeven katechismus (D e c l e y n e
catechismus, d.i. het Christelijk onderwijs der kinderen)
voorgeschreven hebben. In 1571 verscheen bovendien van zijn hand een
‘C a t e c h i s m u s s c h o l a s t i c u s ’, d.i. een beknopte bewerking van de
katechismus, die Pius V in opdracht van het Trentse concilie ten behoeve van
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de pastoors en dus niet voor het volk samengesteld en uitgegeven had. Deze schreef
Lindanus zijn clerus ten gebruike voor. Merkwaardig is het, dat ook hij het decreet
van 1557 negeerde, waarbij Philips II in alle Nederlanden het gebruik van de
katechismus van Petrus Canisius had voorgeschreven ‘op de zwaarste straf met
uitsluiting van alle andere leerboeken’29.. Een vervolg op al deze maatregelen der
katholieke reformatie is de oplegging van statuten aan het kathedraal kapittel, dat ze
3 Mei 1573 onder protest van een der leden aannam30..
Onmiddellijk na het houden van de eerste diocesane synode, in de zomer van 1569,
begon Lindanus de visitatie van zijn bisdom. Zijn eerste visitatie gold de parochies
langs de route Venlo, Geldern, Stralen, Wachtendonk, Nijmegen, Grave en Batenburg.
In de genoemde steden hield de bisschop zich enige weken op; hij diende er het
vormsel toe, hield visitatie en preekte er verscheiden malen. In het begin van het
volgende jaar visiteerde hij het dekenaat Weert, waar hij veel wantoestanden vond:
nawerking van de protestantisering, ingezet door de vrouwen van Weert, Anna van
Egmond en haar schoondochter, Walburga van de Nieuwenaer, de vrouw van de
bekende Philips de Montmorency, graaf van Hoorne. Weliswaar had de graaf zelf,
zeker ook ten dele met het oog op zijn positie in de Raad van State, de door zijn
vrouw genomen of gedulde maatregelen tenietgedaan, maar een haard van
onrechtzinnigheid was het door een veile clerus bediende graafschap toch gebleven31..
Zelfs waren de in 1566 onder protectie van de gravinnen deerlijk gebeeldstormde
kerken nog geenszins gerestaureerd. Lindanus reconcilieerde ze, zette vervolgens
pastoor Petrus Mosanus, die onder de gravinnen-dictatuur het protestantisme had
ingevoerd, maar inmiddels weer ‘tot de oude gebruiken teruggekeerd’ was, en enige
andere priesters van hetzelfde allooi af, deed op de markt een auto-da-fé van ketterse
geschriften aanrichten, begon met preken en vormseltoediening en wekte de bevolking
op tot een verjongd geloof. Genoodzaakt dit werk te onderbreken om het provinciaal
concilie te Mechelen te gaan bijwonen, keerde hij na afloop hiervan naar Weert terug
en zette het afgebroken werk voort.
In 1571 visiteerde hij het land van Valkenburg en diende er het heilig vormsel toe.
Het volgende jaar kwam zijn heilzaam werk
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voorlopig tot een droevig einde. Willem van Oranje, die er eindelijk in geslaagd was,
weer een leger bijeen te brengen, stak daarmee 8 Juli 1572 bij Duisburg de Rijn over,
rukte het Overkwartier van Gelre binnen, bezette 17 Juli het zich bij capitulatie
overgevende Geldern en trok over Straelen en Wachtendonk naar Roermond, dat
hem weigerde in te laten, maar na het doorstaan van enige bestormingen genoodzaakt
was zich over te geven. De troepen hielden er verschrikkelijk huis, vooral onder de
clerus. Lindanus wist te ontvluchten, maar zijn huis, het oude S.-Hierony-musklooster,
werd geplunderd, waarbij zijn rijke bibliotheek vernield werd. Hij stak de Maas over,
trok door het land van Weert naar Maastricht, vandaar over Luik, Leuven en Gent
naar Douai, waar hij enige tijd vertoefde om zich vervolgens in Antwerpen te vestigen,
in afwachting van een keer in de politieke ontwikkeling, die hem naar zijn bisdom
zou terugvoeren. De troepen van de prins vermoordden te Roermond tal van burgers,
waaronder 23 priesters. Vooral het bloedbad, dat zij in het Kartuizer klooster
aanrichtten, heeft's prinsen naam geschandvlekt. Van de 23 conventualen der kartuize
Bethlehem werden er twaalf op de wreedste wijze van het leven beroofd. In het
klooster van de Minderbroeders in de Neerstraat werden ten minste drie priesters
vermoord; andere slachtoffers waren de secretaris van de bisschop, Paulus van
Waelwijck, en een drietal reguliere kanunniken van het voormalige S.
-Hieronymusklooster32.. In Augustus verliet het grootste deel der tuchteloze horden
de stad om Bergen in Henegouwen te ontzetten. Deze onderneming mislukte, waarop
de prins alle troepen begin October afdankte. De 12de October trok een Spaanse
bezetting de stad binnen; eind October was ook Lindanus weer terug. Zijn huis was
nagenoeg verwoest. Hij geraakte er spoedig in heftig conflict met de regenten en
ambtenaren, die beslag gelegd hadden op tal van kerk- en armenfondsen en deze niet
wensten te restitueren.
Het werk van de bisschop werd in de eerstvolgende jaren ten zeerste belemmerd
door het gestadig dreigende oorlogsgeweld. Heel het gewest werd door troepen
afgestroopt en nu door deze, dan door gene bende gebrandschat. Eerst de slag op de
Mokerheide in het voorjaar van 1574 bracht het Overkwartier enige verademing.
Door het provinciaal concilie, dat in de zomer van 1574
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te Leuven gehouden werd, was Lindanus echter verhinderd van deze gunstige
gelegenheid gebruik te maken. In 1576 moest hij zijn stad opnieuw metterhaast
verlaten: het Spaanse garnizoen sloeg aan het muiten en plunderde tal van particuliere
huizen en kloosters. Lindanus vluchtte naar Meerssen en hield vandaar uit een
visitatie-reis door het land van Valkenburg. Daar het ook te Maastricht onder de
slecht betaalde troepen onrustig werd, week de bisschop vervolgens naar Luik uit.
Omstreeks Pasen 1577 lieten de toestanden in Roermond pas zijn terugkeer toe. Na
in zijn kathedraal Pasen te hebben gevierd, begon hij een visitatiereis, maar de
nadering van de Staatse troepen, die, naar het gerucht liep, zicht van hem wilden
meester maken, noopte hem opnieuw tot vluchten. Hij vertrok naar Keulen, waar hij
van October 1577 tot Januari 1578 samen met de eveneens uitgeweken bisschop van
Middelburg, Johan van Strijen, in een Carmelietenklooster vertoefde. Daarop vertrok
hij naar Brussel. Hier had hij een bespreking met Don Jan van Oostenrijk, wie hij
kort daarna een gepeperde uiteenzetting van de bestaande wantoestanden in de
Nederlandse kerk toezond33.. Vermoedelijk was het ook een uitvloeisel van dit
onderhoud, dat hij zich vervolgens naar Rome en Madrid begaf.
Te Rome verbleef hij drie maanden. Gedurende deze tijd werd hij vaak bij
Gregorius XIII toegelaten, die zijn advies over tal van aangelegenheden van
theologische, disciplinaire en politieke aard vroeg. De omstreeks deze tijd door de
paus vastgestelde bepalingen omtrent de houding, die de priesters tegenover de
opstand hadden in te nemen, betekenden een positief ingrijpen ten gunste van Philips
II en zijn zeker ten dele door Lindanus geïnspireerd. Deze had de paus gewezen op
de medewerking van vele katholieken, en daaronder verscheiden Zuidnederlandse
abten en enige bisschoppen, aan een opstandsbeweging, die tot ernstige vervolging
van het katholicisme en tot verbreiding van het calvinisme strekte.
Heel zijn reis van Brussel over Rome naar Madrid wettigt de onderstelling, dat
Lindanus hier een schakel tussen paus en koning was. Zeker was het ingrijpen van
Gregorius XII ten gunste van de Spaanse zaak uit godsdienstig en kerkelijk-politiek
oogpunt niet geheel onbedenkelijk; deze politiek is dan ook door de heilige stoel
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niet lang voortgezet. Het bedenkelijkst schijnen de voorschriften, die het geweten
betreffen; deze gingen zelfs zover, dat aan soldaten in het leger van Maurits straks
in stervensgevaar de heilige sacramenten moesten geweigerd worden. Overigens is
dit onpauselijk rigorisme typerend voor Lindanus; zijn invloed op de paus zou dan
ook in dezen misschien ongunstig genoemd noeten worden. In Lindanus school in
dit opzicht te veel van de fan aticus. Dit is al verldaarbaar uit zijn karakter, maar
bovendien door de ervaring, die hij aangaande Oranje's optreden ten gunste van de
religievrede opdeed.
Vermoedelijk heeft hij ook de Middelburgse bisschop Johan van Strijen en de
latere apostolische vicaris Sasbout Vosmeer in rigoristische richting beïnvloed. Vooral
de laatste, die, ofschoon veel minder begaafd, sterke overeenkomst met Lindanus
vertoont, heeft door zijn onpractisch vasthouden aan de Spaanse pretenties zijn eigen
positie verzwaard en de missie misschien enigszins geschaad. In dit opzicht toonde
zelfs een zo nauw aan de Brusselse regering geliëerd bisschop als Sonnius een wat
onafhankelijker kijk op de politieke verhoudingen. Een ander onderwerp, dat tussen
Gregorius XIII en Lindanus besproken werd, is de verzorging der verweesde
Noordnederlandse bisdommen geweest. Het is nog altijd niet bekend, langs welke
weg de paus het eerst op Sasbout Vosmeer gewezen is en wie hem het denkbeeld
heeft ingegeven van diens aanstelling ad interim, d.i. zolang de vacante zetels niet
bezet konden worden. Het is wel niet al te gewaagd, ook aan Lindanus als
tussenpersoon te denken.
Van het tussen de koning en hem besprokene is tot dusver te weinig bekend; het
enige, dat wij er van vernemen is, dat de bisschop aan Philips II de nood
gedemonstreerd heeft, waarin de kerk der Noordelijke Nederlanden binnen zeer korte
tijd zou komen te verkeren bij gebrek aan priestertoevoer. Van alle Nederlandse
bisschoppen heeft Lindanus het dreigende vacuum waarschijnlijk het scherpst gezien.
Er zou zelfs reden tot verwondering gevonden kunnen worden in het feit, dat deze
ondernemende en volhardende bisschop niet of nauwelijks aan de stichting van een
diocesaan seminarie is toegekomen, indien er niet zekere redenen waren om aan te
nemen, dat Lindanus jegens het seminarie in Trentse geest zekere reserves had. Uit
zijn daden
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valt wel ongeveer op te maken, dat hij de universitaire opleiding prefereerde, al kon
deze voorkeur een man van zijn karakter niet van maatregelen ten behoeve van een
diocesane priesterschool terughouden. Het is echter een hardnekkig misverstand, te
menen, dat het concilie van Trente de priesteropleiding tot een monopolie van de
seminaries wilde maken. Wel schreef het34. voor, dat bij alle kathedrale kerken een
seminarie gesticht zou worden, d.i. een kweekschool met louter interne leerlingen,
bij voorkeur onbemiddelden. Het verplichtte hiermee de bisschoppen en de kathedrale
kapittels tot het scheppen van een college, dat vooral onbemiddelde jongens zou
opvoeden en voor de kerkdienst opleiden. Daarmee beoogde het waarschijnlijk een
uit sociaal oogpunt zeer gewenste hervorming van de bestaande kapittelscholen, die
voor een deel nauwelijks een andere taak hadden dan de kathedrale of collegiale
eredienst mogelijk te maken, en vervolgens opende het voor de in de lagere klassen
sluimerende roepingen de weg naar het priesterschap, die voor meervermogenden
door de theologische faculteiten van de universiteiten liep. Het concilie bepaalde
geenszins, dat men om priester te worden zulk een diocesaan seminarie moest
doorlopen; de voor onbemiddelde jongelieden moeilijk te volgen weg door de
universiteit bleef evenzeer open35.. Heel de in de 23ste zitting van het concilie
vastgestelde regeling moet begrepen worden uit het oogpunt van de schrikkelijke
priesternood en de onder de clerus gevonden corruptie. Vandaar deze mobilisatie
van beschikbare krachten uit alle klassen, gecombineerd met maatregelen tot
bescherming van de roeping door intieme geestelijke leiding van ervaren zielzorgers
en voortdurend contact met de bisschop van het diocees.
Lindanus gevoelde blijkens zijn daden het meest voor een combinatie van de
laatstbedoelde maatregelen met de universitaire opleiding36.. Als groot theoloog en
oud-hoogleraar was hij zeer sterk geporteerd voor een opleiding in de
wetenschappelijke centra. Zo zien wij hem aan de koning ter gelegenheid van zijn
bezoek in het voorjaar van 1580 het voorstel doen aan de Leuvense universiteit een
college te stichten, waaraan onbemiddelde jongelieden uit de verweesde Nederlandse
bisdommen kost en inwoning onder geestelijke leiding en practisch-spiritualistische
scholing zouden
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vinden, terwijl zij voor de eigenlijke theologische studiën op de theologische faculteit
werden aangewezen. De beoogde stichting was dus een convict. De koning voldeed
aan het verzoek, nadat Lindanus hem de dreigende ramp der priesterloosheid had
uiteengezet, en stichtte hetzelfde jaar het Collegium Regium37.. Dat de voortvluchtige
bisschop van Middelburg, Johan van Strijen, tot eerste rector van het nieuwe instituut
benoemd werd, is stellig ook op voordracht van Lindanus geschied. Voor zijn eigen
bisdom heeft hij dit Collegium Regium wel niet bepaald bedoeld.
Voor de aanstaande priesters uit het Roermondse kwam de Keulse universiteit
vanouds eer in aanmerking dan de Leuvense. Zo hij al pogingen mocht aangewend
hebben ook te Keulen, waar al sinds 1438 een convict voor studenten uit de stad
Roermond bestond, voor de theologische studenten uit zijn diocees een bepaald
instituut te scheppen, hebben de weinig verkwikkelijke toestanden, die daar omstreeks
deze tijd heersten, de verwezenlijking wel belet. Wat de seminariestichting in het
bisdom zelf aangaat, wel was op de tweede diocesane synode van 1570 in beginsel
daartoe besloten, maar tot volledige uitvoering van het besluit is het onder Lindanus
nooit gekomen, al had de synode ook een heffing van ½ % op alle beneficiën tot zijn
onderhoud vastgesteld. Wel heeft hij in 1572 vlak na zijn terugkomst in de stad de
rector van het college der Jezuieten te Keulen aangeschreven om een viertal paters,
die te Roermond een college zouden moeten openen, dat ongetwijfeld bestemd was
het diocesane seminarie te worden. Lindanus was als krachtig kampioen van de
Trentse hervorming voor de Societeit zeer geporteerd, ten minste toen nog - later
schijnt hij enige moeilijkheden met leden van de S.J. gehad te hebben, die zijn
voorkeur tijdelijk wel bekoelden -; reeds in 1558 had hij vestiging van Jezuieten in
Friesland tot herstel van het vervallen kerkelijk leven aanbevolen. Het in 1572 gedane
verzoek bleef zonder resultaat. In 1580 herhaalde Lindanus het, zodra hij weer in
zijn stad terugkwam. Hij riep de hulp van de paus en van Alexander van Parma er
toe in en betoogde de noodzakelijkheid van een stichting als hij bedoelde, door te
wijzen op het droevige feit, dat zijn bisdom in de periode 1560-1580 maar één priester
had opgeleverd. Ook ditmaal slaagden zijn ijverige pogingen niet. Vergeefs trachtte
hij van de koning enige subsidie
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te verwerven voor de stichting van het Roermondse college. Ook tijdens zijn verblijf
te Rome legde hij het semninarieprobleem aan de paus voor. Hij poogde Gregorius
XII te bewegen tot medewerking aan de stichting van een seminarie te Den Bosch,
bestemd ter opleiding van priesters voor alle Noordnederlandse bisdommen, maar
de dood van deze paus, die zijn grote belangstelling voor de recrutering van priesters
door tal van initiatieven, o.a. door zijn stichting van de Gregoriana, bewezen had,
verijdelde al zijn plannen38.. Teruggekeerd te Roermond, ging Lindanus er eindelijk
toe over in een door hem gekocht voormalig klooster der Begaarden, dat voor het
college der Jezuieten bestemd was, een seminarie te stichten. Hij benoemde in 1587
de scholaster van de kathedraal tot regent, maar schijnt de opening van de stichting
niet meer beleefd te hebben.
Sinds de inneming van Maastricht door Parma in Juni 1580 was het Lindanus weer
mogelijk zijn herderlijk werk te volbrengen. Kerstmis 1580 was hij reeds terug.
Ofschoon hem in het door de oorlog en de protestantiseringspogingen zeer ontredderde
Roermondse bisdom genoeg werk wachtte, ging hij in 1581, nadat Parma Breda had
ingenomen, op verlangen van de veldheer naar deze stad om er de leiding te nemen
van de katholieke restauratie. Het was hier, dat hij het plan van de hertog om in de
stad een Jezuietencollege te doen stichten, afkeurde. Ook in Den Bosch werd hij door
Parma in 1583 belast met de leiding der restauratie. In de tussenliggende tijd had hij
verscheiden delen van zijn bisdom gevisiteerd. Van eind 1584 tot eind 1585 vertoefde
hij andermaal te Rome, vermoedelijk daarheen ontboden om van advies te dienen
over de ten aanzien van de verweesde bisdommen te nemen maatregelen. Bitter
klaagde hij bij zijn terugkomst in November 1585 in een brief aan Caesar Baronius,
die voor de Nederlanden zeer veel belangstelling had en ook met Sasbout
correspondeerde, over de toestand, waarin hij zijn bisdom gevonden had: nog steeds
was het ten prooi aan allerlei strooptochten van ongedisciplineerde horden; tal van
pastorieën stonden leeg, doordat de pastoors vermoord of verdreven waren39..
In 1586 restaureerde hij het katholicisme in Grave en Venlo, pas tot de Spaanse
zijde teruggekeerd; vervolgens bezocht hij Nijmegen, dat, bij verdrag van 15 April
1585 tot de zijde van Par-
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ma overgegaan, dringende voorziening in zake de katholieke godsdienst behoefde.
In deze jaren werd de bisschop op zijn vormen visitatiereizen in den regel
veiligheidshalve vergezeld van een door Parma tot zijn beschikking gesteld militair
escorte.
Inmiddels liep het episcopaat van Lindanus te Roermond ten einde. In de loop van
1588 werd hij tot bisschop van Gent benoemd, dat sedert de dood van Cornelius
Jansenius de Oudere in April 1576 vacant was. De benoeming was stellig geschied
in de overtuiging, dat het zwaar geteisterde en door een calvinistische terreur van
1576 tot 1584 volkomen ontredderde bisdom een bij uitstek krachtige hand nodig
had om er de katholieke restauratie te leiden. Alexander van Parma, die Lindanus
door zijn werk in het bisdom Roermond en zijn incidentele diensten voor de restauratie
in Breda en Den Bosch had leren kennen, moet hem daartoe aanbevolen hebben.
Aldus maakte de thans 63-jarige, na 19 jaren zijn volle kracht gegeven te hebben aan
het werk in Roermond en inmiddels door zijn adviezen en bemoeiingen ook
meermalen leiding te hebben gegeven aan de katholieke reformatie in de andere
Noordnederlandse bisdommen, zich voor een niet minder zware taak op.
Het was hem echter niet gegeven deze te volbrengen. In Juli vertrok hij uit
Roermond; in Augustus hield hij zijn plechtige intocht te Gent, maar kort daarop
werd hij ernstig ziek. De 2de November 1588 overleed hij aldaar. In de Sint Bavo
werd deze onvermoeide strijder voor de grote zaak van de katholieke reformatie,
deze Hollander, die voor het behoud van het katholicisme in alle delen van de
Nederlanden meer gedaan heeft dan een van de andere door Philips II benoemde
bisschoppen, naast zijn voorganger begraven. Zonder zichzelf te ontzien had hij zijn
krachten verteerd. Prekende, vormende en visiterende heeft hij het hem toevertrouwde
bisdom van dorp tot dorp doortrokken, meermalen daarbij in gevaar verkerend voor
het eigen leven. Gevreesd en gehaat bij velen, die hij zonder aanzien van persoon of
waardigheid streng berispte, strafte, ontsloeg of aan de wereldlijke rechter overleverde,
onverzettelijk in zijn vele conflicten met civiele bestuurders, heeft hij nooit geweifeld
zijn harde plicht te doen. Er was maar weinig rhetorica in, toen hij in 1574 aan de
landvoogd Requesens schreef, zijn bisdom zo stelselmatig te heb-
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ben verkend, dat hij met Ezechiël kon getuigen, de gezichten van al zijn schapen te
kennen40..
Ook wie niet blind is voor de schaduwen op zijn beeld en erkent, dat zijn hardheid,
zijn ongetemde critiek, zijn vlijmende pen zijn onderhorigen belet moeten hebben
in hem de vaderlijke zielenherder te zien, kan instemmen met de verzuchting, dat
zulke figuren aan het hoofd van de door Philips II in 1559 gestichte organisatie al te
zeer gemist werden. Er is enige grond voor de onderstelling, dat Lindanus, als hij
reeds in het jaar van zijn wijding, 1562, dus op 37-jarige leeftijd, zijn zending in het
bisdom Roermond had kunnen beginnen, door zijn voorbeeld, zijn werkkracht en
zijn scherpzinnigheid de andere bisschoppen had meegesleept en daardoor het thans
tot schamele resultaten beperkt gebleven proces der katholieke reformatie, d.i. in de
eerste plaats der regeneratie van de clerus, vaste voet had doen verkrijgen, toen de
protestantisering de Noordnederlandse kerk overrompelde41.. ‘Een der grootste mannen
van onze eeuw’ heeft kardinaal Baronius hem genoemd42.; voor de Nederlanden was
deze uit een veelszins door corruptie aangetaste, gedegenereerde clerus afkomstige
priester een man der Voorzienigheid, wiens verstorven leven van onvermoeide arbeid
ondanks alle beletselen van tijd en omstandigheden zijn volk tot heil geweest is.
Het kapittel koos bij het vertrek van Lindanus de deken van het kathedrale kapittel,
Gregorius Gherinx, tot vicarius-capitularis, welke functie deze van 1588 tot 1596
bekleedde. Van hemzelf geeft de litteratuur tot dusver geen duidelijke voorstelling.
Hij was te Sint Truyen geboren en stierf 16 Augustus 1601 te Roermond. Sinds 28
Juni 1580 was hij kanunnik te Roermond, sedert 1586 deken van het kapittel. Volgens
Havensius, de tijdgenootgeschiedschrijver van de stichting der nieuwe bisdommen
en hun vroegste functionarissen, was Gherinx, die hem vele inlichtingen omtrent
Lindanus verstrekt heeft, een ‘onberispelijk, oprecht en volijverig’ priester. Er zijn
enige aanwijzingen, dat hij zich door visitatiereizen zoveel mogelijk op de hoogte
trachtte te houden van de toestand in het bisdom. Hij legde een dagboek aan, waarvan
een gedeelte bewaard gebleven is; het berust onuitgegeven in het bisdomsarchief te
Roermond. Ofschoon wij verder van de ambtstijd van Gherinx niets weten mogen
wij op grond van deze
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vage aanwijzingen misschien aannemen, dat dit bestuur sede vacante het diocees
niet al te zeer geschaad heeft. In deze jaren was namelijk in de meeste gevallen de
overgang van de jurisdictie en het gezag aan het kapittel een terugval in een toestand
van corruptie, daar deze lichamen op dit tijdstip merendeels nog niet gezuiverd waren
en de katholieke reformatie eer dwarsboomden dan bevorderden. Men bedenke, hoe
het Bossche kapittel sede vacante het bisschoppelijk seminarie om hals wist te
brengen. De bestuursperiode van Gherinx was door de politieke veranderingen voor
het bisdom zeer ongelukkig. Sedert het zegevierend opdringen van Alexander van
Parma was het in steeds betere conditie gekomen: in 1579 was Maastricht veroverd,
in 1585 Nijmegen en in 1586 Grave, waardoor heel het bisdom aan het eind van
Lindanus' episcopaat weer in de macht van Spanje was gekomen. Kort na de
ambtsaanvaarding van Gherinx begon de kans echter te keren en zette Maurits zijn
reeks veroveringen in, waardoor hij voet voor voet de zeven provinciën aan Parma
onttrok; in 1591 viel Nijmegen alin zijn macht. In 1597 veroverden zijn troepen
Rijnberg en Meurs, zodat het bisdom Roermond gedeeltelijk tussen Staatse territoria
ingesloten werd met alle gevolgen van herhaalde troepenbewegingen en
schermutselingen43.. Ook was een gedeelte van het bisdom sedert de val van Nijmegen
niet meer te bereiken voor de vicaris. In een opgaaf van de parochies van 1592, door
Gherinx in zijn dagboek opgenomen, ontbreekt dan ook heel het dekenaat Nijmegen44..
Als een onbeschroomd beoordelaar van Parma's staatkundig en militair optreden, als
een kloek pleitbezorger voor het geplaagde volk en als een zielzorger met sterk
verantwoordelijkheidsbesef treedt Gherinx naar voren in de memorie, die hij in 1592
uit naam van de Roermondse clerus aan de koning zond45..
De bezetting van de Roermondse zetel kostte veel moeite. Zoals Lindanus al
herhaaldelijk uiteengezet had, was het inkomen van de bisschop geheel onvoldoende
om hem te doen bestaan; de bij de oprichtingsbul vastgelegde fundatie was weinig
meer dan een hersenschim gebleken. Ook voor de diocesane administratie, voor het
kapittel en voor het seminarie waren de fondsen ontoereikend. Vervolgens was de
bevolking, gelijk wij al gezien hebben, over het algemeen zeer weinig welgesteld en
ten slotte dwong de staat-
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kundige verbrokkeldheid van het gebied de bisschop tot een duur en ingewikkeld
bestuursapparaat, dat bovendien geenszins herhaalde moeilijkheden met de betrokken
civiele autoriteiten kon voorkomen. Voor het speciaal in deze oorlogstijd allesbehalve
aanlokkelijke ambt van bisschop van Roermond waren de liefhebbers blijkbaar niet
talrijk. Misschien had een behoorlijke dotatie van 's konings wege daarin verandering
kunnen brengen, maar Philips II had aan Lindanus zelf de herhaaldelijk aangevraagde
geldelijke steun geweigerd; het werd hem trouwens op den duur meer en meer
onmogelijk. Nadat enige Zuidnederlandse kanunniken vergeefs aangezocht waren,
liet Parma in 1590 de zetel aan Hendrik Cuyck aanbieden. Deze werd, naar het schijnt,
zonder zich stellig beschikbaar te hebben gesteld, nog hetzelfde jaar door de koning
benoemd, maar zou eerst na een bedenktijd van zes jaren de benoeming aanvaard
hebben46.. De aanvaarding betekende dan ook geen gering financieel offer, daar zij
de betrokkene dwong de door hem gecumuleerde functies van hoogleraar aan de
universiteit van Leuven, vicaris van de aartsbisschop van Mechelen, officiaal van
het aartsbisdom, deken en kanunnik van Sint Pieter te Leuven en kanselier der
universiteit neer te leggen. Clemens VIII bekrachtigde de benoeming; de consecratie
had te Leuven plaats 30 Juli 1596 en werd door de aartsbisschop Hovius verricht.
De 9de Augustus hield de 50-jarige Geldersman zijn intocht te Roermond.
Ofschoon de tweede bisschop van Roermond waarschijnlijk met de eerste niet
zulk een scherp contrast vormt als in Den Bosch Gijsbertus Maas met zijn
voorgangers, is er enige reden ook zijn opbouwende en voorlopig niet weer door
politieke veranderingen van betekenis onderbroken reformatorische arbeid
synchronistisch samen te vatten met de wederopluiking in de Noordelijke gewesten.

4. Antwerpen
In het niet bij Den Bosch ondergebrachte deel van Noord-Brabant, de baronie van
Breda en het markiezaat van Bergen-op-Zoom, valt in de eerste jaren na de oprichting
der nieuwe bis-
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dommen niet van katholieke reformatie te spreken. Het bisdom Antwerpen, waartoe
dit gebied behoorde, kwam, gelijk wij al uiteenzetten, het laatst van alle nieuwe
diocesen tot stand; eerst onder Alva werd de opgeworpen vraag, of de stichtingsbul
te niet gedaan moest worden, in ontkennende zin beantwoord. Daarna kon pas de
benoeming van een bisschop plaatshebben. De 27ste April 1570 deed Sonnius door
gevolmachtigden bezit nemen van zijn zetel; de Iste Mei had zijn plechtige intocht
plaats. De thans 64-jarige bisschop zette zich met onverflauwde ijver aan de taak,
die een da capo werd van wat hij onder zoveel bezwaren te 's-Hertogenbosch eindelijk
tot stand had gebracht. Zelfs wachtte hem hier een zelfde strijd met de abdij van Sint
Bernards als hij te Den Bosch tegen Tongerlo had moeten voeren. Ofschoon de
voorbereidingen van het provinciaal concilie te Mechelen, dat van 23 Juni tot 15 Juli
1570 gehouden werd, Sonnius, zoals wij gezien hebben, zeer veel werk gaven, zag
hij toch kans tussen zijn intrede en de opening van het concilie een begin te maken
met de visitatie van zijn nieuw diocees en de voornaamste plaatsen er van te bezoeken.
Zo kwam hij reeds 9 Juni 1570 te Breda; hij diende er het vormsel toe en predikte
er. Vermoedelijk heeft hij toen ook Bergen-op-Zoom bezocht. Na afloop van het
concilie hervatte hij terstond de verkenningsarbeid. In Februari 1571 vertoefde hij
weer te Breda; hij wijdde er toen enige altaren. In Augustus van hetzelfde jaar was
hij er opnieuw; hij hield er visitatie en preekte er. In Bergen-op-Zoom is hij stellig
eveneens herhaaldelijk geweest; o.a. was hij er in October 157247..
Onder dit alles door nam hij andere maatregelen. De iste Februari 1571 hield hij
de eerste diocesane synode. Hierop legde hij de clerus de besluiten van het eerste
concilie van Mechelen en die van het Trentse concilie op. Tevens kondigde hij de
verdeling van het bisdom in vier dekenaten af: Herenthals, Lier, Bergen-op-Zoom
en Breda48.. Of de clerus gemakkelijk bereid gevonden werd tot de onderschrijving
van de opgelegde decreten en de erkenning van de getroffen maatregelen, blijkt niet,
maar het valt op, dat Sonnius de verzekering gaf ze desnoods door tussenkomst van
de wereldlijke macht te zullen doorzetten. Formeel was overigens alles stipt in orde;
de Antwerpse magistraat liet zich ter synode vertegenwoordigen en het kapittel was
in zijn geheel aanwezig.
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Het toonde zich echter niet minder weerspannig dan de kapittels uit Sonnius' vorig
diocees. Het legde de verklaring af, dat het al zijn rechten handhaafde, met name dat
van exemptie van de bisschoppelijke jurisdictie, dat van volledige jurisdictie over
de gehele clerus der stad Antwerpen en dat van te absolveren in aan de bisschop
gereserveerde gevallen. De kapittels van Lier en Turnhout sloten zich bij dit stichtelijk
protest aan. Vermoedelijk heeft Sonnius ook hier de steun van Alva ingeroepen,
gelijk hij in Den Bosch gedaan had. De hertog zal met zijn interventie niet gedraald
hebben en zijn besluit is voor geen twijfel vatbaar. Veel heeft het op den duur echter
niet gebaat; gelijk wij al gezien hebben, behoorde het Antwerpse kathedrale kapittel
nog op het provinciaal concilie van Mechelen in 1607 tot het drietal, dat verklaarde
alle exempties en privilegies als vanouds te handhaven. Wat van zulk een kathedraal
kapittel voor medewerking tot de katholieke reformatie is uitgegaan, laat zich denken.
Behalve hierdoor werden Sonnius' handen ook weldra gebonden door de politieke
ontwikkeling.
Sedert 1572 was het bisdom aan woelingen en troepenbotsingen ten prooi. Op het
platteland werd de toestand spoedig onhoudbaar; de meeste pastoors vluchtten voor
de rondtrekkende legerbenden en hielden zich jaren achtereen in de steden op. Het
was de bisschop in al deze tijd onmogelijk zijn bisdom te visiteren. Zo was de ijverige
man tot werkloosheid gedoemd; ook waren de financiën van het bisdom in deze
omstandigheden zeer in het ongerede geraakt met het gevolg, dat ook van
seminariestichting niets kon komen. Sonnius had dit programpunt der katholieke
reformatie nooit uit het oog verloren, ofschoon ook ten opzichte van deze
onverbeterlijke Leuvenaar zekere twijfel geopperd kan worden, of hij voor het Trentse
seminarie bepaald warm liep49.. Op het eerste provinciale concilie te Mechelen had
hij gepoogd de bisdommen tot dit doel te doen samenwerken, opdat niet iedere
bisschop een eigen seminarie zou stichten; dit kwam hem overbodig voor. Van de
beraamde samenwerking kwam niets en zo zag Sonnius zich genoopt zelf de
oprichting van een seminarie te overwegen. Hij trachtte in de eerste plaats de oversten
der Sociëteit van Jezus er voor te interesseren, maar slaagde daarin niet. Aan deze
mislukking heeft misschien zijn eigen, vrij
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onvriendelijke houding jegens de Jezuïeten schuld50.. Daarna zocht hij contact met
de ex-Jezuïet Theodorus Tillemans, een onbetrouwbaar en in vele opzichten
bedenkelijk man, die zichzelf voor de functie van seminarie-president aanbood en
door Sonnius aanvaard werd. Toen achteraf bleek, dat de gedesigneerde praeses diep
in schulden stak en andere redenen tot wantrouwen had gegeven, werd de bisschop
daardoor geblameerd en de zaak van het seminarie ernstig geschaad.
Na afloop van het tweede provinciaal concilie slaagde Sonnius er eerst 22 Mei
1576, d.i. bijna twee jaar later, in een nieuwe synode te houden. De toestand in het
uitgeputte bisdom was verschrikkelijk. Machteloos tegenover de misbruiken, die
zich nog hardnekkig handhaafden, vooral in de collatie van beneficiën, berooid en
zowel door de sabotage van de clerus als door de financiële ontreddering tot geen
positief werk in staat, sleet Sonnius zijn laatste levensperiode. Reeds 29 Juni 1576
overleed hij; hij heeft te Antwerpen niets van betekenis tot stand kunnen brengen.
Op Sonnius' dood is een tijdvak vol rampen voor het bisdom gevolgd. Reeds jaren
werd het onveilig gemaakt door muitende Spaanse troepen, die de bevolking teisterden
en de grofste moedwil bedreven. Ook het stuk, dat ons bijzonder aangaat, had daaraan
zijn deel: zo werd de streek rondom Roosendaal bij herhaling gebrandschat. De stad
Antwerpen zelf was tot zetel van het kerkelijk bestuur weinig geschikt in deze roerige
tijd. Dit was een van de motieven geweest, waarop de stedelijke regering het verzet
tegen de vestiging van een bisschop had gebaseerd, en waarlijk was dit motief niet
uit de lucht gegrepen. Antwerpen, het grote handelscentrum van de Nederlanden, de
meest cosmopolitische stad van het Westeuropese continent, was een centrum van
allerlei anti-katholieke agitatie. Ook nog tijdens Sonnius' verblijf waren de onlusten
niet van de lucht; vooral de herhaalde bloedige botsingen tussen de burgerij en de
bezettingstroepen maakten het verblijf vrijwel doorlopend riskant. Aan het eind van
Sonnius' sterfjaar bereikte deze ellende het hoogtepunt in de Spaanse Furie van
November 1576. In 1577 werd de stad door een Staats leger bezet en begon de
geleidelijke protestantisering. Het vanouds zeer roerige niet-katholieke deel der
burgerij, thans vooral uit calvinisten bestaande, matigde zich met de dag meer
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aan en greep elke botsing met de katholieken aan als een middel om maatregelen
door te drijven, die de vrijheid der katholieken steeds meer inperkten. In 1578 werden
de Jezuïeten en de Minderbroeders uitgedreven; kort daarop werd de religievrede
ingevoerd, de strohalm, waaraan Willem van Oranje zich vastklampte om de
calvinistische theocratie te voorkomen. In elke stad, waar honderd gezinnen het
verlangden, zou de openbare uitoefening van de calvinistische godsdienst worden
toegestaan. Het systeem werd onder het oog van de prins het eerst van alle
Nederlandse steden in Antwerpen toegepast51.. Ook hier ontaardde echter dit
schoonschijnende compromis in een middel om de volkomen heerschappij van het
calvinisme voor te bereiden, de brug naar de minderheidsterreur, die de meerderheid
van haar eerste rechten beroofde. In het volgende jaar trad de stad tot de Unie van
Utrecht toe; kort daarop werd om een voorgewende reden - door calvinisten gewekte
wanordelijkheden bij een openbare processie - de openbare uitoefening van de
katholieke eredienst verboden uit het oogpunt der burgerlijke veiligheid. Vervolgens
werden alle katholieke geestelijken uit de stad gebannen; daarmee was het
calvinistisch monopolie gevestigd. Het bisdom was in feite vernietigd, al bleef het
in naam voortbestaan. Het onophoudelijk door bandeloze troepen geteisterde platteland
leefde, voorzover de katholieke eredienst er nog gecontinueerd werd, in vrijwel
algehele regeringloosheid. Deze toestand duurde tot de inneming van Antwerpen
door Alexander van Parma in Augustus 1585. De overwinnaar stond aan de
protestanten een termijn van vier jaren toe, waarbinnen zij òf met medeneming van
al het hunne de stad moesten verlaten òf tot het katholicisme moesten terugkeren.
Eerst na de overgang tot de Spaanse zijde kon gevoeglijk tot de benoeming van een
nieuwe bisschop worden overgegaan. Deze benoeming maakte dan ook een
integrerend deel uit van de katholieke restauratie, die door Parma steeds met het hem
typerende methodische beleid en met wijze matiging werd doorgevoerd. Een van de
gelukkigste feiten uit het interregnum is de inneming van Breda door Alexander van
Parma. De stad was in October 1577 door de prins genomen52. en had sedert het
gewone protestantiseringsproces ondergaan. Ten gevolge van de vermeestering der
stad door Haultepenne op 28 Juni 1581 geraakte Breda
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weer in de macht van Parma. Met welk een ernst de hertog de katholieke restauratie
in het teruggewonnen gebied ter hand nam, blijkt hieruit, dat hij onmiddellijk de
bisschop van Roermond, Lindanus, als koninklijk commissaris naar Breda zond om
er het herstelproces te leiden. De bisschop arriveerde reeds 23 Juli 1581 in de stad.
In drie brieven aan Parma heeft Lindanus verslag gegeven van zijn verrichtingen te
Breda. Blijkens deze brieven had de bisschop 25 Juli 1581 de Lieve-Vrouwenkerk
gereconcilieerd. Daarna had hij alle kanunniken bijeengeroepen en hun gelast het
geestelijk kleed weer te dragen en hun concubinen binnen vier en twintig uur weg
te zenden. Aan de leken was medegedeeld, dat allen, die excommunicatie wegens
ketterij belopen hadden, zich met de kerk hadden te verzoenen.
Op verlangen van Parma had Lindanus daarop met verscheiden geestelijke en
wereldlijke autoriteiten overlegd over de mogelijkheid tot stichting van een Jezuieten
college, maar het was hem niet gelukt er fondsen voor te vinden. Daarom adviseerde
hij de hertog liever twee of drie Minderbroeders met deze taak te belasten. Dezen
konden ondergebracht worden in het leegstaande terminarishuis, dat de Dordtse
Augustijnen te Breda bezaten. Uit een tweede brief blijkt, dat hij naar de bekende
humanist Simon Verepaeus te 's-Hertogenbosch geschreven had in de hoop, dat deze
zich met de stichting van een school te Breda zou willen belasten. In de derde brief
meldde hij, dat Verepaeus niet bereid was en dat hij daarom naar een ander had
uitgezien; hij had nu een geschikte rector gevonden te Bergen-op-Zoom. Ook blijkt
uit deze brieven, dat Lindanus orde stelde op de administratie van de doopsels. Hij
schreef voor, dat elke Zaterdag gecontroleerd zou worden aan de hand van de lijsten
van de geboorten, die de vroedvrouwen moesten inleveren, of sommige ouders hun
kind het doopsel onthielden. De 16de Augustus 1581 hield de bisschop een openbare
preek over het vormsel; daarna diende hij dit sacrament toe aan zes- á zevenhonderd
kinderen en enkele volwassenen. Ten slotte herstelde hij de tucht in twee
vrouwenkloosters en stichtte hij een Zondagsschool, waarop jongens en meisjes
katechismusonderwijs ontvingen. Met grote gestrengheid moet hij ook opgetreden
zijn tegen plichtvergeten en verdachte priesters en tegen religieuzen, die in de verlopen
vier jaren buiten hun kloosters geleefd hadden
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en thans weinig lust toonden er in terug te keren. Na aldus vier maanden met
voortvarendheid aan de restauratie van het katholicisme te hebben gewerkt, verzocht
hij de hertog van Parma van zijn last te worden ontheven, daar zijn eigen bisdom
zijn tegenwoordigheid eiste. Hij gaf de landvoogd de raad in zijn plaats een der
andere bisschoppen, b.v. die van Middelburg, Haarlem of Yperen, naar Breda te
zenden; dezen waren allen door de opstand uit hun diocees verdreven.
Alexander van Parma gaf gehoor aan deze raad; in Mei 1582 vertoefde Johan van
Strijen, de bisschop van Middelburg, als koninklijk commissaris te Breda. Hij had
in opdracht de stichting van het door Parma gewilde college der S.J. door te zetten.
Het bleek dus, dat Lindanus' advies de hertog tot geen ander inzicht had gebracht.
De Middelburgse bisschop rapporteerde aan de landvoogd, dat hij met verscheiden
loyaal-katholieke overheidspersonen overleg had gepleegd, maar er niet in geslaagd
was enig fonds voor de stichting af te zonderen. Hij raadt daarom aan een deel van
de ter beschikking van de koning staande tienden van Steenbergen, Kruisland,
Zonzeele en Groot-Zundert er voor te bestemmen. Verder adviseert hij, dat onverwijld
twee of drie Jezuieten naar Breda zullen worden gezonden. Zij kunnen dan in de
kerken preken en aldus de burgerij voor zich zien te winnen. De woning van de
ex-burgemeester Goert Montens, die voortvluchtig en van het door Parma
afgekondigde algemene pardon uitgesloten is, kan hun tot verblijf dienen, terwijl de
kapel van de Zwarte zusters (wier klooster bijna uitgestorven is), welke vlak achter
het bedoelde huis ligt, hun kerk kan worden. Ondanks deze ijver van Van Strijen is
het toen niet tot de stichting van een college gekomen53..
Sedert deze restauratie was het katholicisme in Breda dus weer alleenheersend.
Toch wijzen de mededelingen van Lindanus wel uit, dat wij ons van het gehalte van
dit katholicisme geen te grootse voorstelling mogen vormen. Het is duidelijk te zien,
dat de clerus nog voor een belangrijk deel met de oude gebreken van concubinaat
en simonie behept en met de oude misbruiken vergroeid was. Ook behoorde het
Bredase kapittel tot de weerspannigste van het bisdom; nog in 1607 protesteerde het
op het derde concilie van Mechelen tegen de schennis van zijn oude rechten. Bij het
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ontbreken van alle leiding sinds het vertrek van Johan van Strijen kan er van grondige
katholieke reformatie dus vrijwel niets terechtgekomen zijn. Zo is er dan ook alle
grond om te onderstellen, dat de periode 1581-1590 tot de innerlijke versterking van
het katholicisme minder heeft bijgedragen, dan ogenschijnlijk lijkt. Na het overlijden
van Sonnius had het kathedrale kapittel zijn deken Rutger de Tassis tot
vicarius-capitularis aangesteld. Deze edelman van Italiaanse afkomst behoorde tot
de bekende familie, welker leden sedert Maximiliaan (c. 1501) het generale
postmeesterschap in het Duitse rijk bekleedden. Hij was in 1513 te Mechelen geboren,
had als bijzonder gunsteling van Karel V reeds jong allerlei beneficiën verworven
en was sinds 1545 deken van het Antwerpse kapittel. In deze functie was hij bij de
oprichting van het bisdom Antwerpen bij koninklijk besluit en pauselijke breve
bevestigd en dienovereenkomstig door Sonnius - vermoedelijk slechts noodgedwongen
- erkend. Hij is te beschouwen als de belichaming van de oude kapittelpretenties en
is tot zijn dood op 16 Maart 1593 de grote opposant van de bisschoppen geweest.
Hoe Sonnius over hem gedacht heeft, laat zich alleen gissen; met de nader te noemen
tweede bisschop van Antwerpen lag hij tot zijn dood toe overhoop. De overgang van
het bisdomsbestuur aan deze geborneerde representant van de felste oppositie
betekende dan ook, dat al het werk der katholieke reformatie met lamheid geslagen
werd. In 1579 werd de Tassis met alle andere katholieke geestelijken gevangen
genomen; na enige weken vrijgelaten, week hij uit naar Leuven, waar hij tot na de
inneming der stad Antwerpen door Parma is blijven wonen. Na de inneming der stad
in 1585 schijnt hij met zijn terugkeer te lang gedraald te hebben. Het kapittel koos
toen - niet onmogelijk op verlangen van Parma - de kanunnik Silvester Pardo tot
vicaris. Deze bestuurde het bisdom tot aan de intrede van de tweede bisschop,
Laevinus Torrentius. Hoe droevig de toestand van het bisdom was, blijkt wel daaruit,
dat bij Torrentius' intrede bijna driekwart der parochies herderloos waren.
Laevinus Torrentius (van der Beken) was omstreeks 1525 te Gent geboren; hij
was een bekend kerkelijk politicus en genoot grote naam als geschiedschrijver en
Latijns dichter54.. Geboren uit een zeer vermogende familie, had hij in zijn studiejaren
een groot
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deel van Europa gezien en aan verscheiden universiteiten gestudeerd. Hij stond
daardoor met de grootste geesten van zijn tijd in correspondentie en was een
gunsteling van onderscheiden kardinalen en van paus Gregorius XIII. Door
verscheiden prelaten werd hij met gunsten en waardigheden vereerd; hij bezat tal
van lucratieve beneficiën. Bij de landvoogd Don Jan genoot hij blijkens enige
opdrachten veel vertrouwen; als politicus in dienst van de Spaanse autoriteiten nam
hij ook deel aan de Keulse vredehandel van 1579. Door Parma in 1585 aangezocht
voor de Antwerpse zetel, bedankte hij, maar een tweede aanzoek leidde tot zijn
benoeming in 1586; 15 December 1586 nam hij door een procurator bezit van zijn
zetel; 7 Januari 1587 had zijn intrede plaats. Toch werd hij pas 10 September 1587
te Vilvoorde geconsacreerd door Jean Hauchin, aartsbisschop van Mechelen55..
Torrentius bestuurde het bisdom tot zijn dood op 25 April 1595; kort voor zijn dood
was hij tot aartsbisschop van Mechelen benoemd, maar hij heeft deze waardigheid
niet meer kunnen aanvaarden. Het is moeilijk te zeggen, of deze brillante bibliophiel
voor het bisdom een goed zielenherder was. Hij heeft niet veel gelegenheid gekregen
het te doen blijken, zeker niet voor het Noordbrabantse deel van zijn diocees; dit
heeft hij nooit kunnen bezoeken, doordat Bergen-op-Zoom sinds 1577 onafgebroken
Staats was en Breda tussen 1590 en 1625. Zijn episcopaat begon met het eerste
herstelwerk: de reconciliatie van de vaak ernstig geschonden kerken, de benoeming
van pastoors voor verweesde parochies, maatregelen om te komen tot restitutie van
verduisterde geestelijke en kerkelijke goederen, herstel van gesupprimeerde kloosters
en vooral ook onderzoek naar leer en leven van clerici van verdacht allooi. Daarop
is de rest van zijn ambtstijd vrijwel in beslag genomen door twistgedingen en
onderhandelingen met het nog steeds recalcitrante kathedraal kapittel en met de
wederopluikende, maar door de oorlog grondig ontredderde abdij van Sint Bernards,
die bij de bisschoppelijke tafel was ingelijfd, doch zich daarbij nooit had willen
neerleggen en, aangespoord door het succes van Tongerlo's verzet, onder Torrentius
begon met de strijd voor het herkrijgen der zelfstandigheid, een strijd, die eerst in
1649 zou eindigen met de zegepraal der abdij56.. Gunstiger verloop had zijn geschil
met het kapittel, dat onder leiding van
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zijn deken, de genoemde de Tassis, met de uiterste felheid voor zijn exemptie opkwam
en de algehele jurisdictie over de stad Antwerpen bleef opeisen. Torrentius riep de
bemiddeling van de pauselijke nuntius Frangipani in, die het geschil aan de heilige
stoel voorlegde. Sixtus V besliste in 1588 ten gunste van de bisschop. Het kapittel
ging in hoger beroep, maar kreeg ook ditmaal nul op het rekwest. Bij breve van 20
Juli 1591 verklaarde Gregorius XIV de oude rechten vervallen; hij legde het kapittel
gehoorzaamheid aan de bisschop op. Daaraan heeft ten minste een deel der kanunniken
zich niet gehouden. De bisschop beklaagde zich nog jaren daarna over deze
recalcitrante groep, aan welker hoofd de deken stond.
Een andere bemoeienis van Torrentius, die hem in het geregeld bestier van zijn
bisdom belemmerd zal hebben, was zijn lidmaatschap van de Raad van State, waartoe
hij zijn residentie althans tijdelijk naar Brussel overbracht. Al deze factoren te zamen
genomen, kan van een systematisch proces van katholieke reformatie onder deze
bisschop niet of nauwelijks gesproken worden.
In 1591 bracht hij aan Gregorius XIV verslag uit over de toestand van zijn bisdom57..
Ingevolge de bulle Romanus Pontifex van Sixtus V van zo December 1585 waren
de bisschoppen verplicht aan de congregatie van het concilie op geregelde tijden een
verslag toe te zenden van de toestand van hun diocees58.. Het eerste omtrent Antwerpen
bewaarde verslag dateert van 1591. Het is blijkbaar samengesteld uit de door de
dekens uitgebrachte verslagen.
Omtrent het dekenaat Breda wordt vermeld, dat een visitatie van 1590 de
aanwezigheid van verscheiden met ketterij besmette personen onder clerus en leken
had aangetoond, maar dat er inmiddels verbetering is ingetreden. Er heerst groot
priestergebrek; van de 200 priesterplaatsen zijn er maar veertig bezet. Op de meeste
dorpen wordt de toestand nog treurig genoemd. Dit slaat kennelijk op de gestadige
oorlogslast. Deze was juist in het jaar der genoemde visitatie zeer vergroot ten gevolge
van de verrassing van Breda door Héraugière. Daarmee begon voor de stad een
positief protestantiseringsproces, waarvan de baronie echter door de vrijzinnige
houding van prins Maurits voorlopig niet de rechtstreekse gevolgen ondervond. Het
bisschoppelijk verslag is overi-
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gens van weinig concrete waarde; het heeft de neiging de religieuze situatie wat te
gunstig voor te stellen, een eigenaardigheid, die aan de meeste verslagen eigen is,
welke uitgingen van lieden, die zelf zekere reden hadden hun verwaarloosd
ambtsgebied niet te zwart te tekenen. De dekens, die hier aan het woord zijn,
behoorden tot het slag van dignitarissen, waarvan de Antwerpse kanunniken
kenmerkende representanten zijn. Ook de dekens van Breda en Bergen-op-Zoom
hebben nog lang op grond van onder de oude bedeling toegekende rechten bestuur
en jurisdictie van de Antwerpse bisschop door vasthouden aan een gepretendeerde
exemptie verzwaard. Omtrent Bergen-op-Zoom doet het verslag louter negatieve
mededelingen: de stad is in handen van de vijand; de kloosters en kerken zijn aan de
katholieke bestemming onttrokken en er vertoeven slechts vier priesters; dezen
kunnen geen bediening uitoefenen.
Na het overlijden van Torrentius koos het kapittel de kanunniken Silvester Pardo
en Karel Maas, later bisschop van Yperen, tot vicarii sede vacante. Zij hebben het
bisdom bestuurd tot aan de intrede van de derde bisschop van Antwerpen, Willem
van Bergen, die 29 Maart 1598 door de Mechelse aartsbisschop Hovius te Antwerpen
geconsacreerd werd. Deze edelman was een zoon uit het bekende geslacht van de
Van Glymes, heren van Bergen-op-Zoom, waarvan vele leden door Philips II of diens
landvoogden tot het episcopaat bevorderd zijn. Zijn loopbaan tot aan zijn verheffing
tot het episcopaat is geheel die van een clericus-diplomaat, groot cumulant van
beneficiën, en er is dan ook zekere reden om te betwijfelen, of hij tot de taak van
hervormer in het verarmde en geestelijk-verkommerde bisdom de meest gewenste
gaven bezat. Hij heeft voor het bisdom ook weinig kunnen doen, want reeds in 1601
werd de toen vijftigjarige benoemd tot aartsbisschop van Kamerijk. Zijn voornaamste
werk voor Antwerpen was de fundatie van het seminarie in 1600; het werd eerst na
zijn vertrek geopend, n.l. in December 1602. Van belang was vervolgens de invoering
van het Romeins brevier en het Romeins missaal ter vervanging van de tot dusver
gebruikte eigen liturgische boeken en de samenstelling van de Officia propria voor
het bisdom, die nog in het huidige proprium van het bisdom Breda hun sporen hebben
nagelaten. Verder zijn zijn drie bestuursjaren goeddeels
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gevuld met de voortzetting van de strijd tegen het weerspannige kapittel en tegen de
Sint-Bernardsabdij. Met deze laatste werd in beginsel een compromis bereikt, waarvan
scheiding der abdij van het bisdom het gevolg geweest zou zijn; de aartshertogen
wensten er echter hun goedkeuring niet aan te schenken en zo bleef het geschil
voortduren.
De 20ste October 1600 zond deze bisschop een verslag naar Rome over de toestand
van zijn diocees59.. Hierin wordt de toestand van het dekenaat Breda zeer somber
weergegeven. Toch ontbreken de lichtpunten niet: in de stad toont de grote
meerderheid van de bevolking zich nog steeds zeer ongeneigd het opgelegde
protestantisme te aanvaarden; de meeste inwoners trekken geregeld naar de dorpen
in de omgeving, waar de pastoors nog merendeels kerk en pastorie behouden hebben.
In het hele dekenaat werken omstreeks veertig priesters. In de stad wordt alleen in
stilte dienst gedaan door pastoor Cornelis Gobbincx. Deze priester was een
veelbesproken figuur, die bij Willem van Oranje en later bij Maurits in de gunst
stond. Door vele tijdgenoten werd zijn rechtzinnigheid in twijfel getrokken; ook was
hij waarschijnlijk concubinarius, gelijk een verslag van 1607 te vermoeden geeft.
Het is mogelijk, dat Willem van Oranje in hem een geestverwant van de door de
prins als hervormer hooggeachte Hubertus Duifhuis zag en hem een geschikte
verbindingsschakel tussen het katholicisme en het protestantisme vond. Van 1578
af, toen hij bij collatie van de prins benoemd was, heeft hij de parochie Breda bediend
en zijn houding tussen 1578 en 1581 schijnt wel zekere neiging tot schipperen te
verraden. Na de verovering der stad door Haultepenne werd hij door de Spanjaarden
mishandeld en werd zijn houding gedurende de voorafgaande jaren een voorwerp
van onderzoek. Lindanus vond blijkbaar geen reden hem te verwijderen, maar Van
Strijen dacht minder gunstig over hem. Toch is hij in functie gebleven. Na de
verrassing van Breda door Héraugière was hij de enige geestelijke, die in de stad
mocht blijven; Maurits had hem speciaal daartoe verlof gegeven. Ook dit is wel voor
een bewijs van heterodoxie aangezien, doch m.i. zonder grond, daar het geheel
overeenkomstig Maurits' gewone gedragslijn was. Zowel Willem van Oranje als zijn
beide zoons Maurits en Frederik Hendrik hebben steeds geweigerd een bij collatie
van de
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Nassau's benoemde pastoor uit te wijzen. De 10de Augustus 1597 werd hem door
de stedelijke overheid alle bediening verboden; aanvankelijk schijnt hij de stad te
hebben willen verlaten, maar volgens zijn biograaf zou hij op aandrang van bisschop
Torrentius gebleven zijn. Deze bisschop was echter al ruim twee jaar dood en een
nieuwe bisschop was er nog altijd niet. Gobbincx is in elk geval op zijn post gebleven
en stierf eerst in November 1616 te Breda. Hoe zijn houding in de overgangsjaren
dan geweest mag zijn, in het tijdvak der protestantisering moet zijn aanwezigheid in
de stad en zijn continuatie van het katholicisme een bijdrage tot het behoud van het
katholieke geloof onder de burgerij geweest zijn. Het geval is ook kenmerkend voor
de politiek van de prinsen van Oranje, die in rekkelijkheid die van vrijwel alle
tijdgenoten te boven gaat en waaraan niet alleen de baronie, maar tot op zekere hoogte
ook de stad het behoud van het katholicisme te danken heeft.
Aangaande het dekenaat Bergen-op-Zoom wordt evenmin iets opwekkends verteld.
In de stad en in het Markiezaat is de toestand treurig. Er vertoeven maar weinig
geestelijken en dezen lijden vervolging. De kerken zijn in het bezit van de protestanten
en de kerkelijke en geestelijke goederen zijn allerwegen ontvreemd.
Na het vertrek van Willem van Bergen bestuurde Silvester Pardo het bisdom tot
de intrede van de vierde bisschop, Joannes Miraeus. Deze was in 1560 te Brussel
geboren, werd te Douai opgeleid en was pastoor en kanunnik te Brussel. In Juli 1603
benoemden Albertus en Isabella hem op aanbeveling van de aartsbisschop Hovius
tot bisschop van Antwerpen; de 30ste Mei 1604 werd hij door Hovius te Antwerpen
geconsacreerd. Eerst het episcopaat van deze bisschop kan beschouwd worden als
het tijdvak van de gezette katholieke reformatie. Daarom zal het in ander verband
behandeld worden.
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5. Gent
Thans rest nog het begin van de katholieke reformatie in Zeeuws-Vlaanderen te
bespreken. Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, het land van Axel en Hulst, dat tot Gent
behoorde, kan van de nieuwe bestuurlijke toestand tot 1568 toe nauwelijks iets
bemerkt hebben. De Trentse decreten waren er door de aartsdiaken van de Utrechtse
dom afgekondigd, die zich ten aanzien van de Quatuor Officia in het volle bezit van
zijn jurisdictie bleef verheugen, al werd hem die op den duur betwist door de
vicaris-generaal van de aartsbisschop van Mechelen, die bij de komst van Alva er
toe overging, vicarissen te benoemen voor al het tot de Mechelse kerkprovincie
behorende gebied, voorzover het nog niet onder een eigen bisschop stond. Zo dit
voor het land van Hulst metterdaad al enig verschil mag hebben gemaakt, heeft deze
overgangspositie niet lang geduurd: 8 September 1568 nam Cornelius Jansenius de
Oudere de Gentse zetel in60..
Deze eerste bisschop van Gent was toevallig juist uit Hulst geboortig; hij was de
zoon van een aldaar gevestigde chirurgijn. Hij was een groot kenner van de H. Schrift
en schreef verscheiden wetenschappelijke werken over zijn studievak. Ofschoon
vaak door de regering op eervolle wijze onderscheiden en onder vleiende aandrang
voor het bisdom Gent aangezocht, toonde hij toch een opmerkelijke mate van
zelfstandigheid tegenover de landvoogdes en later zelfs tegenover Alva. Zo weigerde
hij standvastig zich te verenigen met de voorgeschreven incorporatie van de
Sint-Pietersabdij; hij veroordeelde de incorporatie principiëel en wenste er dus geen
deel aan te hebben. Eerst toen de dotatie op andere wijze geregeld was, aanvaardde
hij de benoeming. Anders stond het geschapen met de sinds 1539 geseculariseerde
Sint-Baafsabdij, die tot een seculier kapittel geworden was en waarvan de proostdij
aan de nieuwe bisschop toegekend was. Deze proostdij was een lucratieve sinecure,
die in 1562 was toegekend aan de bekende staatsman Viglius, nadat deze zich als
weduwnaar priester had laten wijden. De nieuwe bisschop eiste deze proosdij met
nadruk voor zich op. In Jansenius zien wij een van de kloekste figuren der hierarchie
van 1559, waarschijnlijk alleen door Rijthoven en Lindanus overtroffen. Hij schijnt
door een wat te grote mate van na-
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tuurlijke goedheid voor de felle tijd, waarin hij leefde, soms wat zwak. Dat uit deze
zelfde zwakheid kracht kon voortkomen, blijkt daaruit, dat Jansenius zich in Januari
1572 met Rijthoven van Yperen en Drieux van Gent naar Alva begaf, een pleit hield
voor de meedogenloos verdrukte Nederlanders en de intrekking van de tiende penning
verzocht, wat de hertog zeer kwalijk nam. Alva verweet de bisschoppen, dat zij door
deze houding het volk nog in zijn verzet stijfden. Daarmee bracht hij hen zo weinig
tot een ander inzicht, dat zij zich in Maart 1572 rechtstreeks tot de koning wendden
met hetzelfde verzoek.
Het eerste werk, waarmee deze bisschop zich bezighield, was het stoffelijk herstel
van kerken en altaren, die nog altijd in zeer gehavende staat verkeerden na de
beeldenstorm. Bijna onmiddellijk richtte hij vervolgens een seminarie op. Het
fraterhuis van de broeders van het gemene leven te Gent, dat in financiële
moeilijkheden geraakt was en nog maar zes fraters telde, werd aangekocht en tot
seminarie ingericht. Reeds de 8ste Januari 1570 deelde Jansenius de opening van dit
seminarie aan zijn gelovigen mee, hun verzoekend er giften voor af te staan. Dit
instituut heeft geen fortuinlijk leven geleid. Ook na de restauratie onder Parma schijnt
het als theologicum met twee Jezuieten als professoren niet tot bloei gekomen te zijn.
In 1623 degradeerde bisschop Ant. Triest het tot Latijnse school; de theologanten
gingen voortaan naar Leuven of Douai61.. Inmiddels was hij er ook in geslaagd de
monniken van de Sint-Pietersabdij de Trentse decreten te doen aanvaarden en zijn
recht van visitatie te doen erkennen. Hij nam verder enige maatregelen ter verbetering
van de tucht in dit klooster. Het kapittel erkende tot op zekere hoogte het
bisschoppelijk recht van visitatie, maar wenste zich niet neer te leggen bij het verlies
van zijn zeer omvangrijke en ingrijpende jurisdictie-rechten. Na het eerste provinciaal
concilie zette de bisschop zich tot de voorbereiding van de eerste diocesane synode,
die in Februari 1571 te Gent plaatsvond. Op deze synode toonde het kapittel zich
ongeneigd tot afstand van enig voorrecht; het protesteerde tegen de decreten, die met
deze rechten in strijd waren. Ondanks deze tegenstand werden de Trentse en de
Mechelse decreten vastgesteld en in de statuten der synode opgenomen62.. Dezelfde
synode stelde de cijns vast, welke elk beneficie ten bate van het
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seminarie had op te brengen. Na afloop van de synode stelde Jansenius een rituale
voor zijn clerus samen, Liber ecclesiae Gandavensis, dat nog in 1571 te Gent gedrukt
werd en aan de geestelijken ten gebruike werd voorgeschreven. Ook dit zie men als
een fase van de katholieke reformatie. Vooral in streken, waar het protestantisme
enige tijd geheerst had, waren in de eredienst en vooral in de toediening der heilige
sacramenten dikwijls grove fouten geslopen, die soms uit arglist, soms uit louter
onkunde van de meest zeer karig ontwikkelde pastoors te lande voortkwamen. Het
rituale van Jansenius werd op het tweede provinciaal concilie van Mechelen algemeen
geprezen; de schrijver kreeg de opdracht het om te werken ten dienste van de hele
provincie. Daartoe is het echter nooit gekomen.
Sedert 1570 was het in zijn bisdom zeer onrustig. Vooral na April 1572, toen de
watergeuzen zich in Vlissingen genesteld hadden, begonnen hun strooptochten in
het Vlaamse land. In Eecloo, Oudenaarde, Biervliet, Sas-van-Gent, Assenede, vooral
in het Zeeuws-Vlaamse gebied, hielden woeste benden herhaaldelijk gruwelijk huis.
Tal van priesters stierven de marteldood en vele kerken werden ontheiligd. In de
daaropvolgende jaren werd de bevolking ook herhaaldelijk door de benden van
Mondragon geteisterd. Sommige plaatsen in het bisdom, o.a. Dendermonde, werden
door de koninklijke troepen nagenoeg verwoest. Onder deze omstandigheden was
het de bisschop niet mogelijk het werk van visitatie en vormseltoediening zo intensief
ter hand te nemen, als hij dat wenste. Toch is het verwonderlijk, dat hij nog zo
herhaaldelijk de meeste plaatsen bezocht heeft. Het land van Hulst had zeker niet te
klagen. Reeds in Februari 1569 bezocht hij zijn geboortestad en diende er het vormsel
toe. Daarna lezen wij nog van bezoeken aan Hulsterambacht in Augustus 1570, Juli
1574 en Augustus 1575. Al deze ijver heeft niet kunnen beletten, dat het calvinisme
zich opmaakte om zijn theocratie in de bisschopsstad te vestigen. Hij heeft het zelf
niet meer behoeven te beleven: aan de vooravond van deze verschrikkingen overleed
hij aan een ziekte, die hem al een jaarlang gekweld had: 11 April 1576. Wat zijn
ijver tot stand gebracht heeft, kan niet gering zijn63., maar het is alles door de
noodlottige gebeurtenissen, die nu volgden, te niet gedaan.
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Op de dood van Jansenius volgde het vacuum voor Gent: de zetel bleef onbezet tot
1588, toen Lindanus zich belast zag met de wederopbouw van wat in een periode
van twaalf verschrikkingsjaren ten gronde was gegaan. De 8 November 1576 gesloten
Pacificatie van Gent, het vredesverdrag tussen de ‘gewesten van de Staten-Generaal’
en Holland en Zeeland, allereerst een verbond tot wering van de Spaanse soldaten64.,
was het begin van deze tijd van gruwelen, al staat het vast, dat deze Pacificatie door
geen der ondertekenaars uit het zuiden bedoeld is als een breuk met het katholicisme.
Toch gaf de Pacificatie, die de regeling van de religieuze aangelegenheden aan een
bijzondere vergadering van de Staten-Generaal opdroeg, aan het calvinisme in
Vlaanderen en Brabant geen geringe morele steun door de bepaling, dat voorlopig
alle plakkaten tegen de ketters buiten werking gesteld werden. Dit bood aan tal van
uitgeweken calvinisten de gelegenheid tot terugkeer naar hun steden, waar hun
agressiviteit het ferment van een dagelijks-wassende anti-katholieke agitatie werd.
Naarmate vervolgens de Staten-Generaal zich nauwer bij Don Jan aansloten, die
in Februari 1577 bij Eeuwig Edict de Pacificatie erkende en de Spaanse troepen deed
aftrekken, groeide onder het volk de door Oranje's satellieten gevoede bezorgdheid
voor de politiek van de landvoogd. De verrassing van de citadel van Namen door
Don Jans lijfwacht in Juli 157765. deed allerwegen de volkswoede oplaaien. In Brussel
kwam het tot heroprichting van de door Karel V vernietigde, op gilden-grondslag
gebaseerde democratische stadsregering. In Gent wierpen twee leden der stedelijke
aristocratie, Hembyze en Rijhove, zich tot volkstribunen op. Aangemoedigd door
Marnix, lieten zij met machtiging van Oranje66. de voornaamste leden van de staten
van Vlaanderen, ook Maarten Rijthoven en Remi Drieux, de bisschoppen van Yperen
en Brugge, te Gent gevangen zetten. Vervolgens verenigden zij een driehonderdtal
landlopers tot een weercorps, dat elke reactie met geweld voorkwam67.. Begin
November 1577 werd onder leiding van een door Hembyze gepresideerd comité van
achttienmannen, allen felle anti-katholieken, de oude stedelijke democratie op
gilden-grondslag hersteld. In December 1577 kwam Oranje te Gent; zijn komst was
een triomftocht. In Januari 1578 bevestigde hij de regering van Hembyze op meer
officiële grond-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

405
slag door de kopstukken tot schepenen te benoemen. Aldus hoopte hij orde te stellen
op de zaken en excessen te voorkomen. Maar nauwelijks was de prins vertrokken,
of Hembyze ontpopte zich als de organisator van een calvinistische terreur. In Februari
lieten de achttienmannen de kloosters bezetten en de kerken plunderen; spoedig
begonnen om en in de stad de calvinistische predikatiën68.. Van Gent uit trokken
scharen gewapende calvinisten onder leiding van Rijhove de Vlaamse steden af;
achtereenvolgens werden Oudenaarde, Kortrijk, Hulst, Brugge en Yperen vermeesterd;
de kerken werden geplunderd en de priesters mishandeld.
In April 1578 werd het calvinisme tot de officiële godsdienst van Gent verklaard
en in het bezit van alle kerken gesteld. De terreur tegen het katholicisme begon. In
Mei 1578 had in de stad een tweede beeldenstorm plaats onder aanhitsing van de
calvinistische predikanten en onder leiding van de overheid. Molestaties van priesters
en religieuzen werden spoedig gevolgd door mishandelingen; in Juni 1578 werden
zelfs op grond van gefingeerde betichtingen van ontucht een Augustijn en vier
Minderbroeders na een schijnproces in het openbaar verbrand. Het seminarie van
Jansenius werd in een calvinistische hogeschool veranderd69. en alle uitoefening van
het katholicisme werd verboden. Van Gent uit verbreidde de terreur zich over andere
steden: heel Vlaanderen werd in het najaar van 1578 onder het bedrijven van de
grofste moedwil aan gewijde personen en gebouwen onderworpen aan de Gentse
hegemonie70.. Oranje's protesten verklonken machteloos: een niets ontziende
minderheid voerde onder de opzwepende taal van calvinistische zeloten als Petrus
Datheen en Herman Moded de terreur tot waanzin op. Oranje's opportunisch palliatief,
de religievrede, werd verworpen en vooral in Moded's demagogische preken werd
de prins, die ‘even gemakkelijk van geloof als van hemd verwisselde’71., aan de
publieke verachting prijsgegeven.
Toch vervulden de uitspattingen van de door Hembyze gesanctionneerde theocratie
de meer gematigde leden van de democratie met angst en afschuw. Zij riepen Oranje
te hulp, bij wiens komst naar Gent in begin December 1578 Datheen en Moded de
vlucht namen. Hembyze onderwierp zich noodgedwongen aan 's prinsen invoering
van de religievrede. De kerken werden onder katho-
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lieken en protestanten verdeeld; de religieuzen kregen hun kloosters terug en een uit
katholieken en protestanten samengestelde regering zou zich beijveren tot het uit de
weg ruimen van alle geschillen. Op I Januari 1579 werd de katholieke godsdienst te
Gent weer officieel erkend en toegelaten. Nauwelijks was Oranje vertrokken, of
Datheen en Moded keerden terug en Hembyze liet een groot aantal vooraanstaande
katholieken arresteren; de kerken werden weer aan de katholieke eredienst onttrokken,
de priesters verbannen. Door een staatsgreep vestigde Hembyze thans de volkomen
dictatuur. Hij liet Gent door nieuwe vestingwerken versterken en wierf troepen aan,
die allerlei moedwil op het platteland van Vlaanderen bedreven. In de dorpen werden
de katholieke ambtenaren door calvinisten vervangen en alle verzet werd neergeslagen.
Zijn tot steeds bloediger excessen overslaande dictatuur leidde echter tot hernieuwd
contact met Oranje. Deze kwam in Augustus weer naar Gent. Hembyze vluchtte,
maar werd gegrepen en teruggeleid. Onder Oranje's leiding begon een onderzoek
naar zijn gedragingen. Hij wist echter 29 Augustus 1579 weer te ontvluchten, week
uit naar Duitsland en vestigde zich met de eveneens ontkomen Datheen in de Palts.
Ook ditmaal stak na Oranje's vertrek de extremistisch-calvinistische partij weer
het hoofd op. Zij knoopte betrekkingen aan met Datheen en Hembyze in de Palts en
trachtte door het aanstellen van verspieders elk verzet tegen de terreur in de kiem te
smoren. Het is in deze tijd, dat de stuiptrekkingen der theocratie tot waanzin naderden.
Er werden inquisiteurs aangesteld om huisdopen en clandestiene huwelijkssluitingen
op te sporen. Compagnieën soldaten werden bij katholieke notabelen ingekwartierd,
die voor een groot deel de ballingschap verkozen boven hun mishandelingen72.. Het
was het laatste middel om datgene te bereiken, wat acht jaar calvinistisch monopolie
niet tot stand hadden gebracht: de afval van de kern der bevolking van het
katholicisme. Het is boven twijfel verheven, dat de gezeten autochtone burgerij
katholiek was en bleef: de meeste grote en kleine kooplieden, het patriciaat, de adel.
Met uitzondering van een twintigtal kopstukken, die uit de betere kringen geboortig
waren, bestond heel de calvinistische minderheid uit vertegenwoordigers van de
klassen van proletariërs en paupers. De Gentse theocratie is een klassiek model
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van die ‘dominations factices’ van misbruikte misleide minderheden, die voor het
nuchter verstand van in rustiger tijden levende latere geslachten lange rijd raadsels
bleven. In andere Vlaamse steden was het niet anders. In 1584, d.i. na vijf jaar
calvinistische theocratie, was de bevolking van Brugge voor 15% protestant en dit
bijzonder hoge percentage is een gevolg van uitwijking elders: in Brugge hadden de
calvinisten zich bepaald opgehoopt73..
Intussen was de bekwame Alexander van Parma zijn methodische herovering van
de zuidelijke gewesten begonnen, die zou leiden tot het isolement der stad en daarmee
een eind zou maken aan de tot paroxisme verworden terreur. In November 1581
veroverde hij Doornik, in Juli 1582 Oudenaarde. In de loop van 1583 sloot hij Gent
steeds meer in. Achtereenvolgens vielen Hulst, Sas-van-Gent, heel het land van Waas,
Duinkerken, Eecloo, Aalst en Yperen in zijn macht. In deze benauwenis riepen de
kopstukken der theocratie om Hembyze, die in Augustus 1583 terugkeerde en zich
thans als alleenheerser vestigde. Hij begon met bloedige vervolging van katholieken,
maar koos spoedig een andere koers. De onhoudbaarheid van de positie der stad
inziende en tevens niets zo vurig wensend als zich te wreken op Oranje, knoopte hij
in het geheim onderhandelingen met Parma aan. De ontdekking van dit door Datheen
gesanctionneerde verraad werd zijn ondergang. Hij werd overrompeld en in Augustus
1584 in het openbaar terechtgesteld. De toestand van de thans volkomen geïsoleerde
stad werd inmiddels ondraaglijk. De burgerij, vermeerderd met scharen plattelanders,
die voor Parma's steeds meer opdringende troepen gevlucht waren en nu in kerken,
kelders en stallen gelegerd waren, leed honger. Uitgeput gaf Gent zich 17 September
1584 aan Parma over.
Geheel overeenkomstig zijn gewone tactiek trad de landvoogd met de grootste
matiging tegen de ongelukkige stad op. Hij constateerde nadrukkelijk, dat dit
schrikbewind was uitgeoefend door een kleine groep demagogen, waarvan vele geen
Gentenaren waren. Hij kondigde amnestie af, verbood alle uitoefening van het
protestantisme, maar stond de belijders twee jaren respijt toe om te beslissen over
heengaan of terugkeer tot het katholicisme. De 25ste September verlieten alle
calvinistische predikanten de stad, waarin spoedig met de Spaanse bezetting de meeste
katholieke
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geestelijken terugkeerden. Reeds de 2de October 1584 deed de door Parma ontboden
aartsbisschop Jean Hauchin van Mechelen zijn intrede in de stad en begon het herstel
van het katholicisme met de reconciliatie van de kerken. In het voorjaar kwamen
honderden uitgeweken katholieke gezinnen in de stad terug. Deze verkeerde nog
lang in een ellendige staat. Ook het Vlaamse land was in deze schrikkelijke acht
jaren tot een woestenij geworden, waarin wolven rondzwierven en de in hutten
weggescholen bevolking van honger omkwam. Het zou jaren duren, voor het eens
zo welvarende Vlaamse land weer tot opleving kwam. Het is onder deze
omstandigheden heel begrijpelijk, dat het niet zo spoedig, als Parma dit gewenst had,
kon komen tot een herstel van het bisdom. Eerst in 1588 werd Willem Lindanus tot
bisschop van Gent benoemd; in Augustus 1588 deed hij zijn intrede, maar, zoals wij
gezien hebben, overleed hij reeds 2 November daarna. Aan de katholieke restauratie
in het ontredderde bisdom heeft deze beproefde kracht zich dus niet meer kunnen
wijden. Het duurde tot 1590, voor de derde bisschop zijn intrede te Gent deed, de in
1530 te Mechelen geboren Pierre Damant. Deze bestuurde het bisdom tot zijn dood
in 1609. Hij en zijn naaste opvolger, Karel Maas, oud-aalmoezenier van de
aartshertogen en oud-bisschop van Yperen, van 1610 tot zijn ontijdig overlijden in
1612 bisschop van Gent, hebben, nog steeds onder herhaalde oorlogslast, belangrijke
vorderingen van het proces der katholieke reformatie mogen beleven.
Het land van Hulst had aan de beschreven ellende zijn deel gehad. De drie
vestingen, die dit oostelijke Zeeuws-Vlaanderen beheersten, waren Sas-van-Gent,
Axel en Hulst. Parma nam alle drie deze steden in 1583 in en was daarmee meester
van het gehele gebied. Wat Axel aangaat, was de Spaanse heerschappij van korte
duur; de vermeestering van deze sterkte behoorde tot Maurits' eerste successen; de
17de Juli 1586 maakte hij zich, samen met de Engelse luitenant Sidney, van Axel
meester. Parma gaf onverwijld bevel de door haar ligging belangrijke stad te
heroveren, waarom Maurits de dijken liet doorsteken. Hiervan was het gevolg, dat
de omtrek grotendeels onder water kwam te staan. Pas zestig jaar later is het hieraan
ontweldigd (1649-1653)74.. Dit onbewoonbare deel valt dus buiten elke beschouwing,
als het gaat om de katholieke
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reformatie. Daaraan konden alleen Sas-van-Gent benevens Hulst en de ten noorden
daarvan gelegen dorpen profiteren. Sas-van-Gent bleef tot 1644 onafgebroken Spaans
en heeft dus sedert 1583 de alleenheerschappij van het katholicisme gekend. Bij het
ontbreken van alle leiding zal ten minste tot 1590 van katholieke reformatie hier wel
niet te spreken zijn. De lotgevallen van Hulst in deze tijd zijn nog droeviger. In
September 1591 viel het Maurits in handen. Het heeft dus wel een tijdelijk katholiek
herstel tussen 1583 en 1591, maar geen katholieke reformatie beleefd. Daarmee zou
het lot van de stad en de ten noorden er van gelegen streek naar het religieuze beslist
zijn geweest, indien Albertus van Oostenrijk het niet in Augustus 1596 na een zwaar
beleg veroverd had. Daardoor nam het land van Hulst deel aan het door de
aartshertogen krachtig bevorderde en van Gent uit geleide reformatieproces. De
behandeling daarvan geschiedt in het twaalfde hoofdstuk.

6. Brugge
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen maakte deel uit van het bisdom Brugge, dat reeds
vroegtijdig tot stand kwam. De bisschop deed in Februari 1562 zijn intrede. De reeds
zeventigjarige Petrus Curtius, wie het minder aan ijver dan aan doortastendheid
mangelde, liep aanvankelijk te angstvallig aan de leiband van de Brusselse regering
om zelfstandig maatregelen tot hervorming in zijn bisdom te durven nemen. Ook
verstrikte hij zich te zeer in onderhandelingen met zijn kathedraal kapittel, dat zijn
oude rechten en voorrechten natuurlijk met hand en tand verdedigde75.. Toch besloot
hij vrij spoedig, misschien wel na overleg met de bisschop van Yperen, de krachtige
Rijthoven, met wie hij zeer drukke betrekkingen aanhield, zich zowel van de regering
als van het kapittel, zoveel nodig was, te emanciperen. Tijdelijk verblijf houdend te
Sluis in Zeeuws-Vlaanderen, liet hij hier op 1 Augustus 1565 het concilie van Trente
afkondigen. Ondanks de protesten van het kapittel herhaalde hij deze afkondiging
op plechtige wijze te Brugge op 11 Augustus 1565.

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

410
Grote moeilijkheden baarde hem de zorg voor het onderhoud van zijn clerus. De
positie van de pastoors te lande was zo droevig, dat tal van parochies al jaren zonder
bediening waren. Van opheffing der kerk uit haar verval en van regeneratie van het
godsdienstig leven der massa kon geen sprake zijn, zolang geen verbetering in deze
staat van zaken gebracht was. In deze aangelegenheid kon de bisschop echter
voorlopig geen weg vinden. De parochies waren bezwaard met allerlei retributiën,
gewoonlijk geheven door de patroons der kerken, vaak ook door het kapittel van
Brugge, dat van zijn inkomsten echter niets wilde missen. Het was een bijna
bovenmenselijke taak de landedelen, die ook in Vlaanderen, reeds lang vóór de dagen
van beeldenstorm en opstand, de positie van de kerk vaak ondermijnd hadden door
haar inkomsten of haar goederen te verduisteren, thans te bewegen tot medewerking
aan het herstel van de deerlijk verminderde stoffelijke positie der kerken; ook van
het kapittel was geen medewerking te verwachten. Zekere handreiking kwam alleen
van de kant van de locale civiele autoriteiten. Dezen wendden zich zelfs bij herhaling
tot de landvoogdes met het betoog, dat een radicale herziening van de materiële
positie der pastoors een eerste voorwaarde was voor het slagen van de katholieke
reformatie. Dat zij dit achter de bisschop om deden, wettigt misschien de onderstelling,
dat deze hun niet bekwaam of actief genoeg voorkwam. Margareta van Parma
vermaande de bisschop bij herhaling een plan te ontwerpen tot afschaffing van een
deel der gewraakte retributiën en tot opheffing van voor de zielzorg waardeloze
beneficiën, maar de goede grijsaard zag daartoe blijkbaar geen kans. Hij beleefde
nog de beeldenstorm, die ook in zijn bisdom woedde, al bleef zijn zetelstad, dank
zij de eendrachtige waakzaamheid der burgerij, gelukkig geheel gespaard76.. Curtius
stierf 17 October 1567, zonder dat hij erin geslaagd was in de wantoestanden
verbetering te brengen. Zijn kapittel heeft hem de handen gebonden en zelfs belet,
dat zijn hartewens, de stichting van een seminarie, vervuld werd. Het had in 1565
zelfs geweigerd een door Curtius ingediend ontwerp van stichting in studie te nemen77..
Tot het houden van een diocesane synode is hij evenmin gekomen78..
Zo stond de tweede bisschop van Brugge voor de taak de katho-
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lieke reformatie van meet af aan ter hand te nemen. Het was de in 1519 te
Merckeghem geboren clericus-jurist Remi Drieux (Remigius Driutius), oomzegger
van de kanselier der Leuvense universiteit Michael Driutius, die behoord had tot
Philips' eerste adviseurs bij het ontwerpen van de nieuwe hierarcbie. Deze oom dankte
hij in de eerste plaats zijn Leuvens professoraat en eindelijk ook de benoeming tot
bisschop van Leeuwarden. Hij heeft, gelijk wij zagen, deze waardigheid nooit bekleed
en is pas na zijn benoeming op de zetel van Brugge geconsacreerd op 13 November
1567, waarna hij terstond het ambt aanvaard heeft79..
Ofschoon in heel zijn carrière voor en na zijn benoeming te Brugge een creatie
van de regering en aan de koning zeer verknocht, ofschoon als diplomaat in zijn
correspondentie met Viglius en andere vooraanstaanden uit de regeringskringen
aanvankelijk geheel de satelliet en steunpilaar van het absolute vorstenrégiem, bleek
Driutius toch te zeer een zelfstandige figuur om zich onder de dynamische bewegingen
van zijn tijd niet te evolueren tot critisch beoordelaar van de houding der regering
sedert het vertrek van Granvelle. Reeds nam hij als lid van de Staten-Generaal van
harte deel aan het verzet tegen Alva's belastingplannen, wat ook hem het misnoegen
van de hertog op de hals haalde, maar vooral toen de kritieke troebelen van 1576 het
verzet tegen de koninklijke politiek nationaal maakten en de Staten-Generaal zonder
machtiging van Philips, dus naar diens opvatting onwettig, vergaderden, werd de
positie van alle geestelijke leden van Staten-Generaal en gewestelijke staten précair.
Men ziet dan vrij spoedig een scheiding tussen de onwrikbaar aan de koning en zijn
politiek getrouwe prelaten en de veel talrijker groep van meer
opportunistisch-gezinden, die het belang van het volk, zo nodig, boven dat van de
koning stelden.
Tot de eerste groep behoorden b.v. Lindanus, voor wie de zaak zelfs geen probleem
kon zijn, en de weinig minder doctrinaire theoreticus Johan van Strijen, de bisschop
van Middelburg. Tot de ruim-denkenden, de meer casuistisch-redenerenden, die in
de eerste plaats het belang van het volk en de godsdienst beoogden, behoorden
Maarten Rijthoven van Yperen en Remi Drieux van Brugge80.. Iets minder stellig,
maar toch in dezelfde geest dacht en handelde Laurens Mets, de bisschop van Den
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Bosch. Gezien de evolutie van zijn laatste jaren, is er enige reden ook Sonnius deze
zienswijze toe te kennen, al belette de dood hem in hetzelfde jaar 1576 dit stellig te
doen blijken. De betrokken prelaten gaven door hun houding een bewijs van critisch
oordeel en van medeleven met het volk. Dat Rijthoven en Drieux min of meer het
slachtoffer geworden zijn van hun politiek du juste milieu pleit niet zozeer tegen hen
als tegen de fanatici, die de steun der prelaten slechts aanvaard hadden om zich met
behulp daarvan de weg te banen tot het vestigen van een calvinistische
minderheidsdictatuur.
Zoals wij reeds gezien hebben, werd Drieux gelijk met Rijthoven in October 1577
door de Gentse rebellen gevangen gezet. Dit betekende, voor hen persoonlijk niet
alleen, maar voor alle bisschoppen, straks gevolgd door de meeste abten, tot dan toe
bijna zonder uitzondering overtuigde bevorderaars van de opstand, het eind van de
weifelingen: het tafellaken werd doorgesneden en de zaak van het geloof
vereenzelvigd met die van de koning81.. Na twee jaar gevangen te hebben gezeten,
wisten de beide bisschoppen te ontvluchten. Er was echter voor Drieux geen denken
aan terugkeer naar zijn zetelstad, daar deze geheel in de macht van de calvinisten
was en het katholicisme er niet kon worden uitgeoefend. Achtereenvolgens verbleef
hij te Doornik, Kortrijk en Oudenaarde, herhaaldelijk opnieuw genoodzaakt te wijken
voor de calvinistische furie. Het kapittel had zich te Sint-Omaars gevestigd. Eerst
na Parma's successen in Vlaanderen, met name nadat Brugge en het Vrije in Mei
1584 door het zogenaamde verraad van Chimay tot de Spaanse zijde waren
teruggekeerd en het calvinisme onttroond was, kon de bisschop zijn zetel weer
innemen. Hij begaf zich ijlings naar Brugge en begon het herstel met de reconciliatie
van de kerken. Het was hem gegeven zich nog tien jaar aan de katholieke reformatie
te wijden.
Vóór zijn uitwijken had hij na het deelnemen aan het eerste provinciaal concilie
te Mechelen zijn eerste diocesane synode te Brugge gehouden op 13 Februari 157182..
In tegenwoordigheid van de burgerlijke autoriteiten van de stad en van het Vrije
werden de decreten van Trente en die van Mechelen afgekondigd. Met nadruk
verklaarde de bisschop het door zijn kathedraal kapittel ingediende protest tegen de
decreten, die in strijd waren met de
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door dit lichaam vanouds genoten rechten, te verwerpen als ongepast, ontijdig en
geschikt om anderen in hun weerspannigheid te stijven. Ook aangaande de stichting
en het onderhoud van het seminarie werden ter synode de vereiste bepalingen gemaakt.
Dit seminarie werd de 23ste Juni 1571 geopend te Brugge83..
Van het begin af is Drieux doende geweest met pogingen om het aan Jezuieten
toe te vertrouwen, maar hij is daarin niet geslaagd. De gruwelen van 1578 leidden
tot het ontijdig eind van het instituut. In Juni 1591 werd het eerst heropend. Het was
een internaat, waar de humaniora onderwezen werden, en werd eerst door bisschop
Charles Philippe de Rodoan omstreeks 1604 uitgebreid tot een seminarie door de
stichting van twee theologische leerstoelen, die aan Dominicanen toevertrouwd
werden. De kanunnik Denis Christophori (Stoffels) werd de eerste president van het
hervormde instituut. De betekenis van dit Brugse seminarie voor de katholieke
reformatie kan voorlopig niet groot geweest zijn. Sedert 1607 stond het onder de
leiding van een president, Christiaan van den Berghe, die tevens allerlei andere
functies in het bisdom vervulde en de interne zorg voor het seminarie verwaarloosde.
In 1628 telde dit 18 leerlingen, van wie blijkbaar de meesten geen serieuze plannen
hadden zich te laten wijden. Alle tucht ontbrak; het onderwijs stond nagenoeg stil
en scheen vervangen door wandelingen en andere ontspanningen, ook druk
herbergbezoek. Na een grondige visitatie gaf bisschop Servaas de Quinckere in 1632
last tot sluiting van de nutteloze inrichting84..
De tweede Brugse synode had plaats in aansluiting op het tweede concilie van
Mechelen en kwam 31 Augustus 1574 bijeen85.. Tussen de twee synoden heeft de
bisschop op vorm- en visitatiereizen door het bisdom veel opbouwend werk verricht.
Het Zeeuws-Vlaamse deel van het diocees heeft daaraan ook deel gehad: in September
1571 bezocht hij het. In het verslag van deze reis toont Drieux zich over de toestanden
in dit gebied niet onverdeeld tevreden. Hij constateert o.a., dat de kerken niet
betamelijk verzorgd zijn86.. Van de verovering van Vlissingen in April 1572 tot aan
het sluiten van de Pacificatie van Gent heeft het westen van Zeeuws-Vlaanderen
opengelegen voor de strooptochten van de Geuzen en straks van de Spaanse muiters.
De geuzenbenden hebben er niet veel geringer wreedheden bedreven dan de troepen
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van Sonoy in Noord-Holland en vooral aan kerken en priesters hun haat gekoeld.
Dit land werd bewoond door een rustige bevolking, die met de protestante stromingen
in de Nederlanden niet of nauwelijks kennisgemaakt had. Het jaar 1566 was in
westelijk Zeeuws-Vlaanderen ongestoord verlopen: er was ‘geen beeld vernield,
geen geuzenpreek gehouden’87.. Bij hun eerste bezoeken vonden de Watergeuzen in
de dorpen geen minderheden, die zich met behulp van hun geweld van de kerken
wensten meester te maken. De exploiten van de geuzen bepaalden zich dan ook hier
tot strooptochten en wrede mishandelingen van leken en vooral priesters. In Juli 1572
waren bijna alle priesters uit dit land op de vlucht; de weinige achtergeblevene
verkeerden gestadig in levensgevaar: in 1573 werd o.a. de pastoor van Cadzand
vermoord. In 1573 rapporteerde Drieux aan Requesens, wiens krachtige hulp hij
inriep, dat de priesters in dit gebied niet dan met het grootste levensgevaar konden
vertoeven. Toch keerden zij na afloop van elk der geuzen-expedities terug, zodat van
staking van de katholieke zielzorg niet mag gesproken worden. In 1576 werd te Sluis
een Minderbroeder tijdens het opdragen van de heilige Mis gegrepen en meegevoerd
om later tegen hoge losprijs te worden vrijgelaten. Er is zelfs geen sprake van, dat
de geuzen hier het protestantisme in de kerken zouden hebben geïnstalleerd. Behalve
in de stad Sluis en in het tot het Committimus behorende Biervliet is er in heel dit
westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen geen hervormde gemeente gevestigd en geen
spoor van protestante eredienst te ontdekken. Ook waren het niet alleen de
geuzenhorden, die kwamen stropen: de muitende Spanjaarden hielden niet minder
huis in dit land, zij het dan, dat de katholieke eredienst van hen niet rechtstreeks te
lijden had. Het werd nog erger, toen na de Pacificatie van Gent de calvinistische
terreur over Vlaanderen ging en het land van Sluis met heel het Vrije van Brugge in
de diepste ellende dompelde88.. In 1580 tekende het Vrije van Brugge de Unie van
Utrecht. Sluis was de zetel van de partij van de opstand in het Vrije en werd thans
een centrum van calvinistische conspiratie; dientengevolge was de uitoefening van
het katholicisme er geheel onmogelijk. Eerst de 7de Augustus 1587 ging Sluis aan
Parma over, waardoor heel westelijk Zeeuws-Vlaanderen, op het reeds in 1572 door
de geuzen veroverde Biervliet na, dat nooit
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tot de Spaanse zijde teruggekomen is, de restauratie van het katholicisme beleefde.
Deze kon er ongestoord voltrokken worden, totdat Maurits in 1604 Sluis heroverde
en daarmee het hele gebied weer aan Spanje onttrok.
Men wacbte er zich echter voor het tijdvak 1587-1604 te beschouwen als de
gunstige tijd voor een intensieve katholieke reformatie. Deze kan ten hoogste in Sluis
en zijn onmiddellijke omgeving gewerkt hebben. De rest van het land was zo goed
als onbewoonbaar. Toen Maurits in 1604 westelijk Zeeuws-Vlaanderen onder het
gezag van de Staten-Generaal bracht, lag het grotendeels onder water. Sinds 1583
was het ten gevolge van de oorlogsgruwelen zo onveilig, dat het platteland verlaten
was en de bevolking zich geconcentreerd had binnen Sluis, Brugge en Vlissingen.
De dijken werden niet langer onderhouden. Het gevolg was, dat het land blank kwam
te staan. Sedert 1583 vormden Breskens, Groede, Schoondijke, nagenoeg heel
Oostburg en voor een deel ook de omstreken van Sluis, Heille, Aardenburg en Sint
Kruis samen met het al eeuwen verdronken land van IJzendijke een wereld van
onbegaanbare slikken en schorren, waaruit alleen de bouwvallen van kerken en torens
opstaken. Het door de krijgsbedrijven verwoeste Aardenburg was door pest en
hongersnood ontvolkt; Oostburg, platgebrand door de Spanjaarden, verkeerde in
hetzelfde geval en was nagenoeg verlaten. Het is daardoor wel duidelijk, dat deze
streek voor de beschouwing van de katholieke reformatie moet worden uitgeschakeld.
Zij is straks, d.i. na het inpolderen van de verdronken polders, door een geheel nieuwe
bevolking betrokken89..
Remi Drieux stierf 12 Mei 1594. Zijn naaste opvolgers, Mathias Lambert
(1596-1602), een ijverig zielzorger, schrijver van populaire ascetische en historische
werkjes in het Vlaams, en Charles Philippe de Rodoan a Berlinghem, te voren
gedesigneerd bisschop van Middelburg, die Brugge van 1603 tot 1616 bestuurde,
hebben een nieuwe tijd van rampen doorgemaakt. De troepenconcentratie voor het
langdurige beleg van Oostende en de slag bij Nieuwpoort maakten de eerste jaren
van de zeventiende eeuw voor het bisdom Brugge tot een hel. Omstreeks 1604 moet
bijna het gehele platteland ontvolkt geweest zijn. In het hele bisdom stonden nog
maar zeven of acht pastoors ten plattelande. Alles moest opnieuw ge-
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sticht worden. Bij de verschrikkelijke priesternood was de uitbouw van het seminarie
in 1604 een maatregel van de hoogste urgentie. Eindelijk in 1609 bracht het Bestand
verademing en gelegenheid tot opbouwend werk te lande, waaraan De Rodoan zich
met toewijding heeft gegeven. Het land van Sluis heeft daaraan echter ten gevolge
van de inneming der stad door Maurits in 1604 geen deel kunnen hebben.
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VI. Methodiek der protestantisering
1. Europa
NOCH DE PERSOONLIJKE ZIELESTRIJD VAN Luther noch de ernst, waarmee
hij gestreefd heeft naar een oplossing in het brandende vraagstuk van de
heilszekerheid1., wordt tekortgedaan, als wij vaststellen, dat eerst het loslaten van
zijn exclusief-religieuze richtsnoeren door en na de Boerenopstand, zijn
aansluiting-zoeken bij de wereldlijke overheden hem tot het organiseren van een
eigen kerk in staat gesteld heeft. Zonder deze evolutie uit een radicaal a-politiek
apostelschap tot een hechte en veelszins onderworpen verbondenheid met de
wereldlijke macht, is het succes van het lutheranisme ondenkbaar. Door de Duitse
vorsten, niet zonder bedenkelijke concessies, voor zich te winnen, schiep Luther de
mogelijkheid van de organisatie van lutherse landskerken. Dit succes was zijn
nederlaag tevens, daar het zijn religieuze organisatie aan de staat uitleverde, de nieuwe
kerk de gevangene van de staat maakte, volstrekter dan de oude dat ooit geweest
was, en zijn verkondiging van de vrijheid omboog, tot het beginsel in zijn tegendeel
veranderd bleek. Aan het systeem van het landsheerlijk oppergezag over de kerk
dankt het lutheranisme zijn expansie, d.i. zijn groei door middel van gelijkschakeling,
van oplegging van boven af. Maar de landskerk, vrijgemaakt van alle banden met
het pauselijk gezag, brak ook volkomen met Luthers beginsel van het vrije onderzoek.
In de landskerk werd de vorst geacht in vrijheid onderzocht te hebben en hadden de
onderdanen zijn resultaat te aanvaarden. Dat de hervormer zich bij deze evolutie
neerlegde, bewijst, dat de Luther van de middag een andere was geworden dan die
van de morgen2.. De landskerk werd dwangkerk. In haar structuur de voortzetting
van een bestaande
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kerkelijke organisatie, behield zij niet alleen gebouwen en fondsen, maar in het
algemeen ook heel de staf van bedienaren. Zij vulde een bestaande godsdienstige
instelling met een andere leerinhoud en deed dit zelfs behoedzaam, langs lijnen van
geleidelijkheid, vaak in étappes en, althans aanvankelijk, met behoud van de grote
trekken van de uitwendige eredienst.
Aan het Duitse volk is in geen enkele van de vele staten gevraagd, zich uit de
katholieke kerkelijke eenheid los te maken; zijn vorsten hebben het gedrongen in het
door Luther getrokken spoor. Zo bereikte de nieuwe organisatie in de meeste staten
binnen een kort tijdsbestek een algemeen gezag, dat zij nooit door de prediking en
de practijk van de vrijheid zou hebben verworven. Ook wie niet de geringste neiging
gevoelt om de scharen van hen, die Luthers roep tot hervorming gevolgd en met hem
de stap buiten de eenheid van Rome gezet hadden, te verkleinen, hun eerlijkheid te
betwijfelen of hun ernst te smaden, zal aan de aandachtige beschouwing van dit
Duitse expansie-proces de begripsverheldering danken, die hem het wortel-schieten
van on-katholieke denkbeelden doet onderscheiden van het massale expansie-proces,
dat de meeste kleine Duitse staten zo goed als absoluut geprotestantiseerd heeft
volgens het recept cuius regio eius religio. Wat van Duitsland geldt, is niet minder
volstrekt toepasselijk op Scandinavië en op Engeland. Ook te Zürich, uitgangs- en
brandpunt van het Zwingliaans protestantisme, en te Genève, door politieke factoren
gepredestineerd om actie-centrum van Calvijn en spoedig zetel van zijn theocratie
te worden, hebben staatkundige invloeden het protestante expansie-proces mogelijk
gemaakt en er richting en omvang van gedetermineerd. Aldus blijkt het overal de
politiek geweest te zijn, die de godsdienstige kleur van de bevolking in de zestiende
eeuw bepaalde. Zonder deze politieke dwang zou het protestantisme zeker in al de
betrokken staten doorgedrongen zijn en minderheden, hier kleine, daar grote, door
eigen werfkracht gewonnen hebben, maar nergens tot massale, soms absolute inlijving
van hele volken gekomen zijn.
Er is geen twijfel aan, of bij Luther en zijn vroege volgelingen is het uitgangspunt
der hervorming zuiver religieus geweest en de hartstocht, waarmee de Zwitserse
hervormer Zwingli zich tot politiek leider ontwikkelde, mag ons, evenmin als Calvijns
Ge-
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neefse theocratie, verleiden tot twijfel aan de onvertroebeld-godsdienstige drijfveer
van hun oorspronkelijk optreden. Hebben dus louter-religieuze motieven geleid tot
het ontstáán van het protestantisme, tot zijn expansie hebben zij minder bijgedragen
dan politieke. Is het protestantisme, het lutheranisme in Duitsland, het calvinisme in
Frankrijk, uit religieuze motieven ontstaan, o.a. uit gevoelens van onvoldaanheid
met wat een veelszins gedegenereerde kerkelijke organisatie kon bieden aan waarlijk
godsdienstige zielen, uit droefheid en verontwaardiging over zoveel bederf in hoofd
en leden van de christenkerk - en het valt allerminst te ontkennen -, dan geldt dit
alleen voor de zeer kleine bevolkingsgroepen, die met Luther, Zwingli of Calvijn op
deze gronden meegingen, maar welk een miniem percentage van het Duitse, het
Zwitserse en het Franse volk hebben dezen gevormd.
Dat ooit in Europa een bevolkingsmeerderheid het katholicisme verworpen heeft
om het protestantisme te gaan aanhangen, moet nog altijd bewezen worden. Men
kan boekdelen vullen met de stelligste uitingen van protestante gezindheid in bepaalde
landen in de eerste helft van de zestiende eeuw. Het is herhaaldelijk gedaan, voor
hele staten, voor afzonderlijke streken, voor bepaalde steden en strijk en zet is op
het exposé van deze zo sprekende, ondubbelzinnige blijken de conclusie gevolgd,
dat de bevolking voor de hervorming partij gekozen en het katholicisme de rug
toegewend had, gereed om het protestantisme te kiezen. Er is gezichtsbedrog in het
spel, als van algemeen misnoegen gesproken wordt, wanneer een minderheid van
malcontenten een hoog woord voert en de meerderheid zwijgt of moet zwijgen.
Opgegroeid in de pariteitsstaat, waarin de vrijheid van denken en geloven niet
slechts in de geschreven wetten, maar in het hart van alle onderdanen opgenomen
scheen, hebben de meeste Europeanen van alle godsdienstige en staatkundige
gevoelens ten minste sedert de dagen van de Verlichting als aan een soort van
levensaxioma vastgehouden aan de mening, dat het onmogelijk was een volk een
overtuiging op te dringen, die slechts door een minderheid gedragen werd. Het begrip
van gelijkschakeling van boven af was deze generaties vreemd. Ten aanzien van het
zo tere en persoonlijke vraagstuk der geloofsovertuiging heeft een hedendaags
Nederlands geschiedschrijver dit als volgt geformu-
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leerd: ‘De stelling, dat zo iets innigs als het godsdienstig geloof bepaald zou zijn niet
door de keuze van het voorgeslacht, maar door de dwang of drang, toegepast door
het wereldlijk gezag, stuit de gelovige tegen de borst’3.. En toch was dit procédé de
methode, waarmee te allen tijde de omwentelingen tot stand gekomen zijn. Vrijwel
altijd waren het minderheden, door een staatsgreep aan het roer gekomen, die door
geweld en gewetensdwang de massa naar eigen model fatsoeneerden. Weliswaar
zijn de mogelijkheden van een blijvend welslagen door verscheiden factoren begrensd,
in de eerste plaats door de meerdere of mindere vastheid van de beginselen der
dictatoriale minderheid, in de tweede plaats door de grotere of kleinere latente
krachten van de onderdrukte ideologieën. Dientengevolge is de duurzaamheid van
deze gelijkschakelingen niet altijd zeer groot en in ieder geval zijn haar kansen aan
een bepaalde tijd gebonden: groepen, die niet binnen deze tijd aan het proces
onderworpen hebben kunnen worden en zich integendeel hebben kunnen schrap
zetten in de eigen overtuiging, ontkomen meestal aan het proces, doordat de nieuwe
ideologie middelerwijl de eigen krachten in een politiek van terreur of in het
vereffenen van interne spanningen verbruikt heeft. Ook van dit laatste verschijnsel
geeft de expansie van het protestantisme in Europa meer dan één duidelijk voorbeeld.
Overal in Europa hebben de vorsten in de zestiende eeuw de godsdienstige
belijdenis van hun onderdanen bepaald en dit steeds zonder hun opinie te vragen.
Waar thans het protestantisme overheerst, is dit een gevolg van oplegging van boven
af. En ook geldt: waar vandaag een volk - ten minste in Noord-, West- en
Centraal-Europa - zo goed als in zijn geheel het katholicisme belijdt, is er vrijwel
steeds een kleine, min of meer spontaan-gegroeide minderheid van protestanten van
overheidswege gerecatholiseerd of anders uitgeroeid of verbannen. Frankrijk heeft
zijn hugenoten, Zuid-Nederland, dat omstreeks 1570 veel meer protestanten rijk was
dan Noord-Nederland, zijn calvinisten uitgedreven. Slechts bij uitzondering werd de
keuze van de vorsten tussen oud en nieuw door godsdienstige motieven bepaald.
Bijna steeds deed belustheid op der kerken goed, op de rijkdommen van kloosters,
vicarieën, kapittels, pastorieën en armenkassen hen overgaan tot de secularisatie van
kerkelijk en geestelijk goed, de eerste,
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meestal beslissende, stap op de weg van de protestantisering. Wie dit in het oog
houdt, zal sceptisch blijven staan tegenover de nog herhaaldelijk ondernomen
pogingen om de genetische verklaring van de Europese religiekaart langs
psychologische weg te vinden. Zonder aandacht voor het met zulk een psychologische
globalisering strijdige verschijnsel van de overtalrijke katholieke en protestante
enclaves, tonen deze pogingen louter oog voor de éne synthese, die meer schijn dan
wezen is: de Romanen en de Kelten zijn katholiek, de Germanen protestant. De
oppervlakkige verklaring ligt dan voor de hand: het is een raskwestie. In de geest
van Romaan en Kelt, zo is nog onlangs beweerd4., moet sterke affiniteit voor het
katholicisme bestaan. In zuiver Romaanse landen en Keltische gebieden heet het
protestantisme immers nooit voet gekregen te hebben. Als ten bewijze daarvan op
Ierland gewezen wordt, waar eeuwenlange economische en politieke druk het
katholicisme niet hebben kunnen uitroeien, mogen wij ons echter afvragen, hoe de
Schotten en de Wallisers, evenzeer Kelten, dan zo radicaal geprotestantiseerd komen.
Het blijkt met uitspraken van deze strekking welhaast overal zo gesteld, dat ze ten
hoogste met globale indrukken te rijmen zijn, maar telkenmale met de uitkomsten
van détail-onderzoek in botsing komen. Van nature kozen, zo is de populaire
voorstelling, de koel-verstandelijke Germanen het eenvoudige, heldere, ingetogen
protestantisme, dat immers alle effectbejag en alle massa-suggestie door de
zinnenbekorende schoonheid der kunsten weloverwogen versmaadt om des te beter
in geest en waarheid de Heer te dienen, maar de warmbloedige, lichtgeroerde,
hartstochtelijke gevoelsmensen, die de Romanen waren, hielden vast aan het
katholicisme met zijn weidse eredienst vol praal van plastische en muzikale kunst.
Vragen, die een vorser stelt5., komen bij zulke synthesen niet ter sprake, al werd het
de moeite waard genoemd te overwegen, hoe het calvinisme zoveel te danken heeft
aan wat men ‘l'esprit francais’ noemt, hoe de zo onzuiver Germaanse bevolking van
het oostelijke Duitsland zo unaniem luthers is, hoe de zo zuiver Germaanse
Westfalingen en Rijnlanders in zo grote meerderheid katholiek gebleven zijn, hoe
ten slotte de Nederlandse Germanen zo verdeeld zijn.
Als wij ons bepalen tot dat deel van Europa, dat tot aan de her-
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vorming rooms-katholiek was, en lutheranen, calvinisten en anglicanen samenvatten
als protestanten, constateren wij, dat heel dit gebied nog altijd katholiek is met de
volgende belangrijke uitzonderingen:
1. Scandinavië, Denemarken en Groot-Brittannië zijn bijna egaal protestant. Hoe
zij dat geworden zijn, valt objectief te zeggen. De Tudors in Engeland, voorop de
beruchte Hendrik VIII, de Oldenburgers in Denemarken en Noorwegen, speciaal
Frederik I (1523-1533) en Christiaan III (1534-1539), Gustaaf Wasa (1523-1560) in
Zweden waren kerkdieven op grote schaal: zij stalen zich een onmetelijk fortuin door
alle grondbezit van kloosters en kerken te confiskeren en tot kroondomein te verklaren.
Met dit doel losgemaakt van Rome, evolueerden de onder landsheerlijk absolutisme
gebukte landskerken zich in protestante richting, wat Engeland betreft, door de
dubbelzinnige houding van Hendrik VIII in een zeer langzaam tempo6.. Het recept
was in al deze landen hetzelfde. De bisschoppen, die weigerden tot de secularisatie
en de afscheiding van Rome mee te werken, kwamen op het schavot. Het waren er
overigens maar enkelen; verreweg de meesten, slaafse satellieten van de vorst, volgden
gedwee diens bevelen. De pastoors kregen order in prediking en eredienst dit na te
laten en dat te wijzigen; wie onwillig was, wachtte het schavot of ten minste de
gevangenis.
2. Duitsland, Zwitserland en Nederland zijn gemengd. In Zwitserland en Duitsland
valt voor elk staatje, respectievelijk voor elk kanton, na te gaan, hoe innig het verband
is tussen het politiek verleden en de huidige godsdienstige kleur. Zeer duidelijk
spreekt dit voor het tot in de negentiende eeuw sterk versnipperde West-Duitsland.
De Rijn heet hier de Pfaffenstrom naar de geestelijke vorsten, die zijn oeverlanden
voor een belangrijk deel beheersten tot aan de dagen van Napoleon, toen de
Reichsdeputationshauptschlusz van Regensburg in 1803 alle geestelijke gebieden
onder wereldlijke vorsten verdeelde, o.a. de bisdommen Munster, Keulen en Trier.
Voorzover hun macht heeft gestrekt, is vandaag nog het land in zeer grote meerderheid
katholiek. Wel waren de meeste bisschoppen in de kritieke tijd, d.i. de eerste helft
van de zestiende eeuw, van dezelfde kracht als de zuiver-wereldlijke vorsten en kozen
ook zij aanvankelijk uit louter stoffelijke motieven de kant
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van Luther, maar de meesten zagen zich op den duur òf door de tegenstand van
binnen uit, o.a. van hun kapittels, òf door de kracht van het keizerlijk gezag òf door
het optreden van de pauselijke stoel genoopt een andere houding aan te nemen. Tegen
het einde van de zestiende eeuw waren de meeste geestelijke vorsten in het Duitse
rijk van onverdachte katholiciteit.
Voorzover West-Duitsland echter onder niet-geestelijke heren stond, wordt nu
nog het geloof bepaald door de keuze, die dezen in de zestiende eeuw of in het begin
van de zeventiende eeuw gedaan hebben. In heelhet Duitse rijk bleven maar weinige
dynastieën het katholieke geloof trouw; alleen de onderscheiden liniën van het
Oostenrijkse en het Beierse huis stonden standvastig afwerend tegen de nieuwe leer.
In enige minder voorname dynastieën ontstond geloofsverschil tussen de
onderscheiden vertakkingen. Ten slotte waren er een aantal balancerende
opportunisten, die twee ijzers in het vuur hielden en zo lijdzaam mogelijk bleven.
Daartoe behoorden b.v. hertog Willem van Kleef en de vader van Willem van Oranje,
graaf Willem de Rijke van Nassau, van wie volstrekt niet vaststaat, of hij op het
tijdstip, dat deze zoon gedoopt werd, luthers of katholiek was7.. Vooral na de nederlaag
van het Schmalkaldisch verbond te Mühlberg in 1547 scheen het vele kleinere vorsten
verstandig zich weer katholiek te tonen en zich bij de partij van de keizer aan te
sluiten. Vervolgens heeft ook het concilie van Trente zijn invloed niet gemist: in de
eerste plaats verhelderde het de begrippen van de geestelijke vorsten - ondanks hun
kerkelijke waardigheid meestal zelfs in de verste verte geen theologen -, maar ook
die van de lagere clerus en door deze vaak die van wereldlijke vorsten, die nog in
dubio stonden.
Ook in de katholiek-gebleven staten waren in de geloofsinhoud en de
eredienstpractijk onder invloed van het lutheranisme dikwijls niet-onbedenkelijke
veranderingen binnengeslopen; de afkondiging en de toepassing van de Trentse
decreten betekenden voor deze landen het volledig herstel van het katholicisme. In
het bijzonder geldt dit voor Palts-Neuburg en Baden-Baden, die in de tijd van de
Augsburgse godsdienstvrede van 1555 tot aan het uitbreken van de dertigjarige oorlog
weer definitief katholiek werden. In andere gebieden, zoals b.v. in de Keurpalts, was
herhaaldelijk in de houding van de landsvorst tegenover de godsdienst
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verandering gekomen, waardoor de bevolking telkenmale de zwenking moest
meemaken8.. Men houde bij dit alles steeds in het oog, dat zulke omkeren geschiedden
met behoud van het dienende geestelijk personeel. Er zijn overal vermoedelijk wel
pastoors geweest, die verstand van zaken, plichtsbesef en moed genoeg bezaten tot
een weigering, maar hun aantal is zonder twijfel gering geweest.
De slaafse toepassing van het Augsburgse beginsel werd echter op den duur
verijdeld door tal van factoren, waarvan wij kunnen noemen als de voornaamste: 1.
Door de eenmaal toegepaste secularisatie waren zekere sociale stenen des aanstoots
uit de weg geruimd; waar ze was geschied, was de hervormingsgezindheid meestal
zeer bekoeld bij vorst en volk. 2. Het protestantisme had de sociale verwachtingen,
die het gewekt had, allerminst vervuld; integendeel had het opheffen van de kloosters
vaak gestrekt tot verrijking van enkelen, zodat de vroeger op de liefdadigheid der
kloosters terende paupers er nu nog slechter aan toe waren. 3. Vooral - dit is de grote
oorzaak - had de van Trente daterende katholieke reformatie een nieuwe
decatholisering zo goed als verijdeld. Daar, waar de katholieke reformatie tijd kreeg
een nieuwe, in de Trentse geest gevormde clerus, vaak Jezuieten of door Jezuieten
gevormde priesters, de plaatsen te doen innemen van een corrupte oude geestelijkheid,
waar de S.J. colleges gesticht en de katechismus van Petrus Canisius verbreid had,
waar het geloof van de massa geregenereerd en versterkt was, stuitten pogingen tot
protestantisering op de onbuigzaamheid van de bevolking. Gelijkschakeling was toe
te passen op een clerus, die niet beter wist en die grotendeels uit lieden bestond,
welke door een Gewissensehe bezwaard waren met het onderhoud van vrouw en
kinderen, het slag van lieden, die bij de omkeer volgens Fruin moeten overlegd
hebben: ‘spitten kan ik niet en te bedelen schaam ik mij; daarom word ik ketters
predikant’, maar de poging er toe faalde onmiddellijk en vrijwel zonder uitzondering
bij de priesters, die na het concilie van Trente waren benoemd. Zij weigerden,
trotseerden gevangenis en schavot of vluchtten.
Dit nieuwe verschijnsel kon dan ook op de Westfaalse vrede niet zonder invloed
blijven. Deze maakte een eind aan de willekeur, dat geloofsverandering van het
staatshoofd de onderdanen dwong
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tot meegaan. Men kwam overeen het jaar 1624 als normaaljaar aan te nemen en alle
onderdanen van katholieke en protestante vorsten de vrije uitoefening toe te staan
van de religie, die in 1624 in de betrokken staat de officiële was. Dientengevolge
werd het voor het eerst mogelijk, dat de onderdanen iets anders geloofden dan de
landsvorst en dat geloofsverandering van de vorst een particuliere aangelegenheid
bleef, die het geweten van de onderdanen niet aantastte. Afgezien van de wijzigingen
door de negentiende-eeuwse industrialisatie van verscheiden gebieden, is nog
tegenwoordig het op 1624 vastgevroren beginsel cuius regio eius religio de sleutel
op de in het Rijnland en Westfalen zeer grillig afwisselende overheersing van een
der twee confessies. De religiekaart van Duitsland is op het eerste gezicht, speciaal
voor wat het Rijnland en Westfalen aangaat, een lappendeken van scherpe contrasten,
waarop (in de tekening van de deskundige pater H. Krose S.J.) donkerrode vlekken
ter aanduiding van bijna absoluut-protestante districten afsteken tegen donkerblauwe,
die een overheersend katholicisme aangeven. Het is hier - in tegenstelling met grote
stukken van Noord-Nederland als Holland, Utrecht, Gelderland, Overijsel - altijd
hollen of stilstaan: overgangstinten ontbreken vrijwel geheel. Deze schijnbare
grilligheid wordt echter opgeheven, als men naast deze kaart een andere legt: die van
de politieke indeling van het Duitse rijk na de Westfaalse vrede. Dan ziet men opeens
het beginsel cuius regio eius religio belichaamd. Voor wie het moeite kost te geloven
in de realiteit van de krachtens dit beginsel verkregen resultaten, is er geen leerzamer
kaart dan die van de locale confessionele verhoudingen in Duitsland.

2. Noord-Nederland
Wie zich van de geschiedenis van het Noordnederlandse protestantiseringsproces
een heldere voorstelling wil verwerven, moet beginnen met zich los te maken van
een traditie, die reeds tijdens de opstand tegen Spanje zelf ontstaan is en nog de
geschiedbeschouwing van de negentiende eeuw beheerst heeft. Dit afstandnemen
van een tot mythe geworden traditie valt des te moeilijker,
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naarmate men vaster overtuigd is van de betrekkelijke juistheid van het postulaat,
waarop ze gebouwd kon worden, de overtuiging namelijk, dat het volk van deze
gewesten een sterke liefde voor de vrijheid van denken is aangeboren, vooral tot
uiting komend in zijn afkeer van excessen bij de toepassing van een wetgeving, die
aan deze vrijheid beperkingen oplegt. Zo die liefde voor de gewetensvrijheid en de
daaruit voortvloeiende eerbied voor andermans geloofsovertuiging al dikwijls
overdreven zijn voorgesteld, afkeer van drastische vervolgingsmaatregelen heeft het
Nederlandse volk ongetwijfeld gekenmerkt. Het was deze karaktertrek, die de locale
en de gewestelijke overheden onder de landsheerlijke regering huiverig maakte voor
strenge kettervervolging. Diezelfde eigenschap heeft ook het algemene verloop van
de protestantisering onder de Republiek bepaald. Wij kunnen dit constateren, ook
zonder bijval te betuigen aan verouderde hyperbolen, die ons vaderland maakten tot
de klassieke bodem van de vrije gedachte, waarheen de gewetensvrijheid vluchtte
in de barre eeuwen, toen zij nergens herberg kon vinden. Maar het is geen wonder,
dat de traditie, die uit zulk een postulaat ontkiemde, zich aan overdrijving te buiten
ging. De expansie van het protestantisme stelde zij eenzijdig voor als de triomf over
Spaanse en roomse gewetensknechting en de opstand als louter een strijd voor het
verwerven van de vrijheid van denken en geloven. In deze voorstelling heetten de
ware Nederlanders kinderen der reformatie en het onloochenbaar voortbestaan van
een minderheid van onbekeerden gold slechts als het bewijs van de ruimhartige
vrijheidspolitiek, die, dank zij het protestantisme, het nieuwe staatslichaam kenmerkte.
In deze gedachtengang was de strijd, die Karel V en Philips II tegen het opkomende
protestantisme gevoerd hadden, daarom hopeloos, wijl de meerderheid van ons volk,
tegen de druk van plakkaten, inquisitie en brandstapels in, spontaan de nieuwe leer
had aanvaard. Toen de tijd er rijp voor was, zwoer die meerderheid uit eigen innerlijke
aandrang het katholicisme af; de schellen vielen de verlichte vromen van de ogen en
voor het door superstitie verduisterde zwakke schijnsel, dat het katholicisme doorliet,
aanschouwde de lang-misleide massa opgetogen het alverkwikkend licht van het
gereformeerde christendom. Het Nederlandse volk wendde zich in de zestiende eeuw
af van het pausdom en hief de
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ogen vol verlangen op naar het nieuwe licht, zoals de zonnebloem zich keert naar de
zon, als zij opgaat. Aldus was het Nederlandse volk protestant geworden. De
katholieken, die er straks bleken te zijn, waren merendeels afstammelingen van
immigranten, die in dit gastvrije land natuurlijk onverlet hun geloof in stilte mochten
belijden. Zeker is tot de Nederlanders van de achttiende eeuw in het algemeen niet
doorgedrongen, dat nog een zo aanzienlijk percentage van ons volk katholiek gebleven
was. Toen de volkstellingen van de negentiende eeuw dit kwamen uitwijzen, werd
het toegeschreven aan ‘de immigratie van Westfaalse hannekemaaiers en
hongerlijdende indringers uit het Rijnland’9..
Zo bestond voor de vaderlandse geschiedbeschouwing het begrip protestantisering
niet en de naam er van had een contradictio in terminis kunnen lijken. Zozeer werd
immers de vestiging van het protestantisme gekoppeld aan de vrijheidsoorlog, dat
het denkbeeld van een oplegging door dwang, een protestant-maken ongerijmd
scheen. Dit axioma belette de vroeg-negentiende-eeuwse geschiedschrijver van de
Nederlandse hervormde kerk10., wiens werk zelfs nu nog niet alle waarde verloren
heeft, de toedracht helder te zien, die zijn eigen uiteenzetting zo objectief deed blijken.
Dat de vestiging van het protestantisme een werk van zeer lange duur was en dat
strenge wering van het katholicisme strikt noodzakelijk was voor het welslagen er
van, tonen zijn meeste gewestelijke overzichten duidelijk aan. Hij wijst zelfs
herhaaldelijk op de hardnekkigheid, waarmee de bevolking zich van de protestante
predikaties afzijdig hield. Toch betoogt hij op andere plaatsen volkomen argeloos,
dat het protestantisme spontaan gegroeid is. Het Nederlandse protestantisme heet bij
hem van de gewetensvrijheid nu eens de moeder, dan weer het kind, maar onveranderd
zijn de Noordelijke Nederlanden het land van de godsdienstvrijheid.
Met het voortschrijden van de eeuw, die niet alleen die der romantiek, maar ook
die van stoom en ijzer en nuchter feitenonderzoek werd, was het vooral de school
van de Gids, die de historiografie stimuleerde en inspireerde. Zij deed het laatste in
die mate, dat zelfs nauwgezet bronnenonderzoek, gepaard aan onbevangen
verdraagzaamheid de geschiedschrijving niet geheel kon losmaken van de
Potgieteriaanse romantiek van Jan, Jannetje en hun jongste
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kind. Immers Jan hàd het nu eenmaal zuur gehad onder de koning van Spanje, die
niet dulden wilde, dat Jan ‘een geloof op eigen hand had’ en er zelfs driest voor
uitkwam, ‘dit voor het beste te houden’, al was hij ‘voor andersdenkenden tegelijk
de verdraagzaamste man van zijn tijd’11.. In de kring van de Gidsmedewerkers mocht
al een wijder begrip gangbaar zijn van de natie dan de zelfgenoegzame
vereenzelviging van het Nederlanderschap met de hervormde belijdenis, zij mochten
zich al met de leider afvragen, ‘welk een begrip bij zich vormt van ene nationaliteit,
die twee vijfden der bevolking niet medetelt, niet in zich verlangt op te nemen’12.,
één vooroordeel heeft zelfs de geschiedschrijver, die de roem van deze kring zal
blijven, nooit losgelaten: dat van de positieve superioriteit van het protestantisme,
zoals hij het beleed, namelijk volgens het vrijzinnig beginsel van de absolute
leervrijheid. Deze overtuiging heeft zelfs Robert Fruin belet de protestantisering
helder te zien als een stuk overheidspolitiek. Het protestantisme was naar zijn
overtuiging een hoger ontwikkelingsvorm van het christendom dan het katholicisme
en kwam dit, toen de tijd er rijp toe was, even logisch vervangen als in de jeugdjaren
van de Gids de spoortrein het de diligence en de stoomboot het de trekschuit deed:
‘al ware de roomse kerk zo rein gebleven als in haar bloeitijd, toch zou het
protestantisme thans, nu de volheid des tijds daar was, ontstaan zijn en zich van de
moederkerk losgemaakt hebben’13.. Zulk een axioma belet alle scherpe
probleemstelling. Aan locale aanwijzingen van een protestantiseringsopzet laten de
opstellen van Fruin alle recht wedervaren; zeker zou de schrijver het proces voor de
hele Republiek helder getekend hebben, als hij tot het inzicht van zijn bestaan
gekomen was. Met de hem ten dienste staande gegevens liet zich een juiste
voorstelling van de wijze, waarop de bevolking van de zeven provinciën en van
Drente protestant geworden was, niet gemakkelijk verwerven en dit maakt het
begrijpelijk, dat hij ter verklaring van de expansie van het protestantisme - naar de
uitdrukking van een modern deskundige14. - redeneerde ‘uit het positieve
levensbeginsel van het protestantisme’. De snelle vorderingen, die hij meende op te
merken, verklaarde hij uit het diepe verval van de geestelijkheid, aldus een
begunstigende bijomstandigheid voor de oorzaak nemend.
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Pas in deze eeuw is de historiografie aan het fataal apriori ontgroeid en dat deze groei
niet zonder bezwaren ging, wordt bewezen door de moeite, die het de leer van de
nuchtere getallen kostte om over de natuur en haar erfelijke belasting te zegevieren.
De schrijver, die in 1909 helder aantoonde, dat in heel de oude wereld de politiek
van de overheid de godsdienstige kleur van de bevolking bepaald heeft, en wiens
exacte gegevens voor Nederland, genetisch toegelicht, hetzelfde bewijzen, hield voor
deze conclusie te elfder ure halt en constateerde in het vermeende feit, dat alleen de
Noordelijke Nederlanden een loffelijke uitzondering vormden, een voortreffelijkheid
van ons volk te meer15.. Ten slotte bleek het eerst mogelijk het probleem scherp te
stellen, toen de vaderlandse geschiedschrijving het enge kader van een
klein-Nederlandse voorstelling verruimde voor de tekening van het verleden van de
gehele Nederlandse stam. Binnen dit wijdere raam viel helder licht op de ontwikkeling
van de confessionele verhoudingen in de lang-omstreden en laat in de Republiek
ingelijfde Generaliteitslanden en de aldus verkregen verheldering ging vervolgens
ook op over het proces, dat zich in de zeven provinciën en Drente had voltrokken.
Het is billijk daarbij tevens te bedenken, dat tot deze correctie op de traditionele
voorstelling het materiaal lang ontbroken had. De resultaten van de
negentiende-eeuwse volkstellingen zijn immers pas in onze tijd het voorwerp van
systematisch-statistische beschouwing geworden. Eerst de cartogrammen van de
locale verspreiding der confessies in het koninkrijk der Nederlanden, die de resultaten
van de volkstellingen van 1920 en 1930 in beeld brachten, hebben het leerzame
materiaal verschaft, dat slechts een genetische toelichting behoefde om helder inzicht
te geven in de processen van protestantisering en katholiek herstel. Deze kaarten
tonen ons de resultante van de tegengestelde krachten, die op de bevolking van
Noord-Nederland hebben gewerkt: die van de door de overheid geleide propaganda
voor het calvinisme en die van de door de overheid vervolgde katholieke missie.
Het werken met statistisch materiaal heeft, als elke methode, zijn schaduwzijden
en met name brengt het dit gevaar mee, dat de toedracht al te zeer als een mechanisch
proces wordt gezien, waarin psychologische factoren geen rol speelden. Het kan dan
ook niemand verwonderen, dat in deze eeuw van de psychologie ook
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andere wegen bewandeld worden door hen, die het probleem van de locale
verspreiding zoeken op te lossen. Het verschijnsel zou niet dan zeer verheugend te
noemen zijn, zo de betrokken onderzoekers niet al te zeer de neiging toonden de
exacte gegevens los te laten. Verlost van de kluisters der traditie en ontgroeid aan
het apriorisme van de romantiek, loopt nu het probleem weer gevaar verdronken te
worden in de generaliserende beschouwingen, waarmee sommige psychologen
gewoon zijn te opereren. Evenmin als grove psychologische karakteristieken de
Europese religiekaart genetisch kunnen verduidelijken, is het psychologisch onderzoek
er tot dusver in geslaagd, de confessionele verdeeldheid van de Noordnederlandse
bevolking door zijn vondsten bevredigend te verklaren. Heette het in de
algemeen-Europese karakteristieken, dat de Germanen zich door hun affiniteit tot
het protestantisme onderscheidden van Romanen en Kelten, binnen het
Noordnederlands bestek wist de psychologische methode onderscheid te maken
tussen Germanen en Germanen. Daarbij was dan het uitgangspunt meestal gelegen
in het vermeende feit, dat het protestante deel van Nederland ongeveer samenvalt
met het oud-Friese gebied16.. ‘Ongeveer’ is een zeer rekbaar begrip; in dit geval moet
de gegeven globalisering alle, zelfs zeer sprekende, katholieke enclaves negeren, de
Friese inslag in het Vlaamse volk verwaarlozen en over het hoofd zien, dat de
Westfriezen in meerderheid katholiek zijn en dat de Friezen in Friesland zelf, de adel
voorop, met al hun ethnologisch-gedetermineerde affiniteit voor het calvinisme,
tientallen jaren hebben nodig gehad, eer zij zich aan de protestantisering gewonnen
gaven. Als het homogeen-katholieke deel van ons land gezegd wordt, ongeveer
identiek te zijn met oud-Keltische grond17., is het verleidelijk de oorzaak te zoeken
òf in het Keltische oer-karakter of in het stempel, dat de Romeinen er duizend jaar
vóór Calvijn op gezet hebben, maar toch alleen, als men er niet tegen opziet de klare
feiten van de politieke geschiedenis ter zijde te schuiven en uit dubieuze praemissen
conclusies te trekken.
Hoe gemakkelijk dit negeren van de feiten verloopt in ondoordacht opereren met
ethnologische postulaten, blijkt, als het komt tot het verklaren van regionale en locale
verschillen. In een geforceerde toepassing van het ‘psyche nikai’ - waarbij ‘psyche’
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niets dan een vaak hypothetisch complex van raskenmerken schijnt aan te duiden hebben folkloristen, locale geschiedschrijvers en filologen de theorie ad absurdum
gevoerd, als zij zich in fijne onderscheidingen begaven en de nuchtere
vooruitstrevende Fries zetten tegenover de stugge, conservatieve Saks en de
luchthartige, oppervlakkige Frank. Aldus pretendeerden zulke auteurs de sterk
protestante kleur van het noorden en de overheersend katholieke kleur van het zuiden
te kunnen verklaren. Maar ook dit ging niet diep genoeg: er bleken weer Saksen en
Saksen te zijn. De stugge Saks van Groningen en Drente is in zijn geslotenheid en
zijn soberheid van leven en spreken natuurlijk protestant: dat geloof is als voor hem
geknipt. Doch de Saks uit het land van Schaepman heet in zijn koppig conservatisme
de echte afstammeling van Wittekinds getrouwen en dientengevolge logisch in zijn
vasthouden aan het katholicisme, waartoe hem trouwens een ‘sterk sprekende neiging
tot het geheimzinnige en bovennatuurlijke’18. misschien reeds zal hebben voorbestemd.
Aldus behandeld, worden de Saksen een zeer heterogene combinatie en wordt vooral
Twente een nogal vermakelijk land, vooral als wij de Nederlandse en de Duitse
confessiekaart tegen elkaar leggen. Wie uit dat Roomse land van Schaepman op
wandel gaat en van Tubbergen een uurtje in noordelijke richting loopt, komt in het
Bentheimse, dus Duitse Noord-Twente, dat als een wig tussen ons Twente en Drente
indringt. Daar wonen ook Tukkers, ook koppig-conservatieve afstammelingen van
Wittekinds getrouwen met een sterke neiging tot het geheimzinnige en
bovennatuurlijke; zij spreken dezelfde taal, bouwen hun huizen eender, volgen
dezelfde zeden, kennen dezelfde overleveringen, maar er is vrijwel geen sterveling
katholiek, wat weer een natuurlijk gevolg heet van de stugge geslotenheid en de
soberheid van leven en spreken, die de ‘absolute Saks’ kenmerkten.
Het eenvoudig aaneenschuiven van de Nederlandse en de Duitse confessiekaarten
is niet alleen voor Twente belangwekkend en verhelderend. Het doet ons o.a. ook
zien, dat de Saksen in Drente bijna absoluut protestant zijn, maar die vlak over de
grens in Pruisen (Aschendorf-Meppen) zo goed als allen katholiek. Wie achter
Winterswijk de grens passeert, zal aan de mensen, hun type, hun karakter niet licht
zeggen, dat zij zo radicaal verschillen,
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maar gezien het godsdienstverschil zou dit toch het geval moeten zijn. Bekend zijn
verder, zo is met gegronde ironie opgemerkt, ‘de stugge, individualistische Hollander’
die als ‘voorbestemd was voor het starre calvinisme’ en de ‘open levende, zinnelijke
Vlaming’, die natuurlijk katholiek bleef19.. Het schijnt ook voor geen tegenspraak
vatbaar, dat de beweeglijke, op feestelijke uitbundigheid ingestelde Franken van
nature behoefte hadden aan de ‘oogverblindende praal’ van de katholieke eredienst
en de pracht van schone tempels, die ‘der verbeelding wieken gaven’. De zeventiende
eeuw was dan voor de katholieken van de Meierij, de Baronie en het Markiezaat een
zeer feestelijke tijd, toen zij hun kathedralen leeg lieten staan en bijeenkwamen in
lemen veeschuren, plaggenhutten en keten.
Het verst is deze zienswijze waarschijnlijk doorgevoerd door de filoloog, die in
een werk over wat hij de ‘Hollandse expansie’ noemt20. stelselmatig opereert met
zeker parallelisme, dat tussen geloofsverandering en geneigdheid tot het overnemen
van niet-autochtone dialectelementen zou bestaan. Schering en inslag is hier het
motief conservatisme, dat gestadig dient tot verklaring van het katholiek-blijven in
de kritieke tijd. Zelfs in zijn simpelste toepassing gaat deze verklaring mank, omdat
zeer dikwijls en vooral buiten Holland het blijven in een gelijkgeschakelde
godsdienstige gemeenschap eer aanspraak mag maken op de naam conservatisme
dan de uittocht naar de missie-organisatie. Wie omstreeks 1590 in Salland, omstreeks
1594 in Groningen en een paar jaar daarna in Drente maar goed conservatief was en
het bleef houden met de kerk, waarin zijn vaderen en hij zelf altijd gevonden hadden,
wat zij zochten, vaak ook met de pastoor, die hem gedoopt en getrouwd had, wie
niets deed en alles bij het oude liet, werd vanzelf protestant. Weglopen en veranderen,
breken met een aan gebouwen en personen verankerd verleden, vergde het
katholiek-blijven.
Wie verder gaat in het voetspoor van deze filoloog, komt tot merkwaardige
conclusies. De Friezen in Friesland waren vooruitstrevend, die in Noord-Holland
conservatief. De Drentenaars en de Zeeuwen van de eilanden waren vooruitstrevend,
de Twentenaars en de bewoners van Baronie en Markiezaat waren conservatief.
Dezelfde tegenstelling vormen de Markers en de Urkers
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met de Volendammers en de Schokkers, de bewoners van de Drentse hei en de dorre
Veluwe met die van de Peel. Eigenaardig doet het ook aan te constateren, dat de
bevolking van al onze Noordzee-vissersdorpen zo vooruitstrevend is en alleen die
van Egmondaan-Zee zo conservatief. Nog merkwaardiger is het, dat in grondig
geprotestantiseerde gewesten het katholicisme op het platteland algemeen, vaak zelfs
absoluut verdwenen is, maar zich in de steden tot op zekere soms zelfs vrij
aanzienlijke hoogte gehandhaafd heeft. Wij zien dit o.a. bij Middelburg op het vrijwel
geheel ontroomste Walcheren, bij Bolsward in het grondig gedecatholiseerde Friesland
en verder bij Leeuwarden, Franeker, Groningen e.a. steden in het noorden. Dit zou
leiden tot de conclusie, dat de stedelingen conservatief zijn, de plattelanders
vooruitstrevend. Hoe komt de bevolking van de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden
zo vooruitstrevend en alleen die van de katholieke Zuidbevelandse enclave (Ovezande
en omgeving) zo conservatief? En hoe treffend is het contrast in Zeeuws-Vlaanderen,
waar het Committimus, dat aan de staten van Zeeland onderworpen was, door louter
vooruitstrevenden en de zoom hoofdzakelijk door conservatieven bewoond werd.
De traditie te boven gekomen en op zijn hoede voor zwevende psychologische
hypothesen, ziet de hedendaagse beschouwer het probleem concreet belichaamd in
het kaartbeeld van de zogenaamde ‘percentsgewijze verhoudingen’ der confessies.
Om het eindresultaat van de strijd der confessies exact vast te stellen, zouden wij
een kaart moeten samenstellen, die de toestand in beeld bracht op het tijdstip, waarop
het protestantiseringsproces geacht kan worden zijn natuurlijk eindpunt te hebben
bereikt. Nauwkeurig laat zich dit tijdstip niet vaststellen, maar het valt tussen het
midden en het eind van de zeventiende eeuw. Een kaart, die de uitkomst van een
volkstelling aan het eind van de zeventiende eeuw weergaf, zou tot ons doel geschikt
zijn. Zulk een volkstelling is echter niet gehouden. De eerste Nederlandse volkstelling
had plaats in 1795; daar deze evenwel geen aandacht aan de godsdienstige gezindheid
schonk, heeft zij voor ons geen waarde. De tweede is van 1809, maar daar het
koninkrijk Holland niet identiek is met het huidige Noord-Nederland, is met de
gegevens, die zij verstrekt, niet voor heel ons huidig land de toestand te reconstrueren.
De
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derde werd in 1829 gehouden, maar haar resultaten zijn slechts ten dele gepubliceerd;
het schijnt zelfs niet meer mogelijk ze geheel openbaar te maken, doordat sommige
dossiers zoekgeraakt zijn. Zo is dan de eerste voor ons doel bruikbare volkstelling
die van 1839. Zijn uitkomsten zijn op de kaarten in dit boek in beeld gebracht. Deze
kaarten beogen dus een beeld te geven van het eindresultaat der protestantisering.
In 1839 verkeerde ons land nog vrijwel in het stadium van de ‘gezeten’ bevolking.
Moderne industrialisatie en modern verkeer hebben sindsdien te lande menig gebied
ingrijpend doen veranderen door immigratie en emigratie. Verscheiden steden, die
eeuwenlang slechts langzaam in tal en last groeiden door de natuurlijke toename van
de autochtone bevolking, hebben in de negentiende en de twintigste eeuw een bijna
Amerikaanse groei doorgemaakt; bij tienduizenden is de bevolking van het land naar
de steden getrokken, die bovendien ook uit het buitenland vaak niet onbelangrijke
toevoer hebben ontvangen. Dit moeten wij in het oog houden, als wij constateren,
dat Amsterdam tussen 1839 en 1930 van 211.000 Op 752.000 inwoners klom, dat
het nederige Rotterdam van 1839 met 78.000 inwoners in 1937 de 600.000 haalde,
dat een plaats als Eindhoven in 1839 nog geen 2.000 zielen telde en thans door meer
dan 100.000 bewoond wordt. Al is de stempel, die de omkeer van de zestiende en
de zeventiende eeuw de Nederlandse bevolking heeft ingedrukt, zo diep geweest,
dat in weerwil van de negentiende-eeuwse beweeglijkheid ook het cartogram van
1930 in zijn algemeenheid nog een historisch-betrouwbaar beeld er van geeft, de
kaart van 1839 benadert de werkelijkheid van 1700 zeker veel dichter. Dit beeld
wordt genetisch toegelicht in de hoofdstukken over de protestantisering en de
katholieke missie. In de Generaliteitslanden heeft de protestantisering zo povere
resultaten bereikt, dat de eindconclusie onmiddellijk in aansluiting op het verhaal
van de protestantiseringspogingen kan worden geformuleerd; in de zeven provinciën
en Drente moet deze slotsom volgen uit het exposé van de geschiedenis der missie;
het wordt in hoofdstuk XI geformuleerd.
Om in de twee hoofdstukken, die de locale expansie van het protestantisme
beschrijven, algemene exposé's te vermijden, worden thans de algemene lijnen van
het proces getrokken, waarbij tevens
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aan andere factoren dan die van locale aard aandacht geschonken wordt, voorzover
zij de protestantisering in dit land bevorderd of geremd hebben.

3. Protestantiseringspolitiek tot 1648
Het recept cuius regio eius religio, dat de godsdienstige kleur bepaald heeft van
Engeland, Scandinavië, Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Italië,
Oostenrijk en Hongarije, heeft voor de Noordelijke Nederlanden niet gegolden21..
Ook de bepalingen van de Westfaalse vrede op het stuk van de godsdienst gingen
de Republiek niet aan. Deze werd erkend in haar volkomen zelfbeschikkingsrecht,
hoeveel moeite de pauselijke gezant Fabio Chigi22. ook deed om Spanje terug te
houden van een vredesverdrag, waarbij het niet de minste verbetering in het lot der
katholieke Noordnederlanders had weten te bedingen. Maar het beginsel, dat de
overheid de godsdienst vaststelde, was internationaal en ons vaderland heeft, wat
daaromtrent ook gefabeld is, geen uitzondering gevormd. Om dit in te zien, behoeven
wij slechts op de nuchtere feiten te letten. ‘Om de gang van zaken goed te begrijpen,
moet men de gedachte, dat de hervormden in het beslissend tijdvak van de laatste
helft der zestiende eeuw een minderheid waren, “verre het kleinste hoopken”, zoals
Coornhert schreef, nooit loslaten’23..
Ook de toversnelheid, waarmee volgens sommigen24. het protestantisme in de
noordelijke gewesten gegroeid zou zijn, is een hyperbool. Tussen 1572 en 1578 zijn
uit het buitenland de scharen hervormingsgezinden weergekeerd, die onder de
bescherming van de Geuzen de Nederlandse calvinistische kerk vestigden. Vlak
daarop volgde een tweede stroom uit de zuidelijke en oostelijke gewesten, gevolg
van Parma's veroveringen en het daaropvolgend herstel van het katholicisme. Dit
alles ging in hoofdzaak naar de steden van Holland en Zeeland, misschien ook voor
een gering deel naar andere streken in opstand. Het kaartbeeld van wat omstreeks
1587 de Republiek der Verenigde Nederlanden was, is bekend: niets meer dan
Holland, Utrecht, de Betuwe, de Veluwe,
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de IJselsteden Zwolle en Kampen, het ambt Vollenhove, Friesland, de Zeeuwse
eilanden, het markiezaat Bergen-op-Zoom en tot 1589 toe de vesting Geertruidenberg.
Overal buiten dit gebied had Parma het katholicisme gerestaureerd en de protestanten
uitgewezen, zo zij zich niet binnen zeker tijdsbestek tot het katholicisme bekeerden.
Zonder het alleenheersend katholicisme in Groningen, Drente, Overijsel, Gelderland
en alwat beneden de Moerdijk ligt (wat de laatste drie gebieden betreft, onder aftrek
van de genoemde stukken) te hoog aan te slaan - het was alom nog het veelszins
gedegenereerde vóór-Trentse katholicisme - moeten wij voor zeker aannemen: daar
konden geen protestanten wonen. Het omschreven Nederland-in-opstand nu was
volgens Bor in 1587 nog maar voor 10% hervormd. Bor zegt dit niet op eigen gezag.
Hij citeert een vertoog van het Hof van Holland aan Leicester, dato 18 September
1587, waarin dit college verklaart, dat het ‘een iegelijken kenlijk ende notoir’ is, ‘dat
het merendeel van een iegelijke stad.... de roomse religie nog van herten toegedaan
is’. Verder wijst hij naar een verklaring, door gevolmachtigden van prins Maurits in
hetzelfde jaar afgelegd, behelzende, dat nog geen tiende deel van alle bewoners
hervormd is. Zo snel en zo gretig aanvaardde het Hollandse volk dus het
protestantisme. Toch heeft het proces in elk land, bijna in elk gewest, zijn eigen
trekken. Het is dan ook waar, dat het op ons land toegepaste protestantiseringsproces
niet gelijk te stellen is met dat van welk ander land ook. Het heeft een eigen karakter
gedragen en een eigen verloop gehad. Dit laat de religiekaart duidelijk zien: het reeds
geconstateerde domineren van de lichter tinten voor een groot stuk van ons huidig
koninkrijk bewijst, dat het protestantiserings-proces althans daar veel minder
volkomen geslaagd is dan in Engeland, Scandinavië en de staatjes van de Duitse
Landesväter. Wel beantwoordt het Nederlandse proces in zoverre aan de
algemeen-Europese regel, als ook hier de meerderheid van het volk protestant
gemaakt, niet geworden is. Was hier vrijheid gelaten, dan zou vandaag ongetwijfeld
nog een vrij grote meerderheid van het volk boven de Moerdijk katholiek zijn. Twee
omstandigheden hebben echter het bijzondere karakter van het Nederlandse proces
bepaald en Nederland een eigen plaats doen innemen in de Europese
godsdienstgeschiedenis. In de eerste plaats begon het
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proces hier te laat, n.l. na het concilie van Trente. Vóór dit concilie heerste bij velen,
ook bisschoppen en priesters, onzekerheid op tal van punten van kerkleer en kerktucht.
Eerst dit concilie trok de voor allen duidelijke lijn. Argeloosheid, verknocht met
dociele gehoorzaamheid aan het landsvorstelijk gezag, konden vóór Trente episcopaat,
clerus en volk doen afglijden buiten de cirkel van Rome's eenheid. Na Trente was
dit in het algemeen niet meer mogelijk. De Nederlandse prelaten van 1559 waren in
principe reformatoren in Trentse geest. Al waren niet allen persoonlijk capabel tot
deze taak, aan hun orthodoxie heeft nooit iemand getwijfeld. Metterdaad is door hen
allen de Trentse reformatie ingezet. De clerus werden de beginselen daarvan
ingescherpt. Zulk een clerus kon niet argeloos een gelijkschakeling aan veroordeelde
beginselen en practijken ondergaan.
Dit is de ene factor; de andere schuilt in het antwoord op de vraag: welke instantie
was het, die hier de protestantisering oplegde? Niet de wettige landsvorst, maar het
orgaan van de revolutie. Men stelle zich voor, wat hier gebeurd zou zijn, als Karel
V tot het protestantisme was overgegaan. Hem had moeten gelukken, wat de Engelse,
Scandinavische en vele Duitse vorsten gelukte: nagenoeg heel zijn volk, bisschoppen
en pastoors voorop en door dezen de leken, gelijk te schakelen aan zijn nieuwe
belijdenis. Maar het ging anders: hij en zijn opvolger hielden vast aan het
katholicisme, dat daardoor echter op fatale wijze betrokken werd in de onder die
opvolger uitbarstende opstand; het werd er het slachtoffer van. De nederlaag van de
Spaanse heerschappij leidde tot de ontreddering van de kerk: deze zakte ineen als
een gebouw, waarvan men de fundamenten weggraaft. De als natuurlijk beschouwde
lotsverbondenheid van kerk en staat werd het noodlot van de kerkelijke organisatie.
Zoals trouw aan Spanje identiek moest zijn met trouw aan het katholicisme, leidde
de breuk met het Spaanse gezag overal tot de afschaffing van het oude geloof en de
oplegging van het nieuwe. Oranje's ideaal van een pariteits-staat in religievrede,
inmiddels door 's prinsen althans nominale overgang tot het calvinisme danig
verzwakt, was gedoemd een illusie te blijven. Zo de grote leider van de opstand dit
ook na de gebeurtenissen van 1572 nog niet voorzien heeft, faalde zijn
staatsmanswijsheid ditmaal wel jammerlijk.
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De situatie in de opgestane gewesten verschilde met dat al zeer grondig van wat
gebeurd zou zijn, als Philips II zelf het protestantisme had opgelegd. Dit zou een
bijna absoluut welslagen van de protestantisering tot natuurlijk gevolg gehad hebben,
maar nu het het orgaan van de revolutie was, dat de geloofsverandering decreteerde,
kon de onderneming vooreerst geen vat hebben op de grote meerderheid van de
bevoking, die - ondanks velerlei bezwaar tegen 's konings politiek - in Philips II de
wettige overheid bleef zien en zijn directieven in zake de godsdienst als maatstaf
voor het geweten bleef aannemen. Zo was de toestand in het crisisjaar 1572 dan als
volgt: er was een orthodox-katholiek episcopaat, een in overwegend getal orthodoxe
clerus en een in overgrote meerderheid katholieke volksmassa. Slechts enkele
percenten van de bevolking en dan nog bijna uitsluitend in de steden waren protestant.
De overheid nu, die de protestantisering oplegde, was voortgekomen uit deze kleine
minderheden, die zich na de invasie van de Watergeuzen van de macht meester
gemaakt hadden. Maar als deze stedelijke revolutie-dictaturen de protestantisering
opleggen, is er geen sprake van, dat de clerus gehoorzaamt. Deze wijkt in meerderheid
uit; de geestelijken, die blijven, zijn merendeels van verdacht allooi. Zij zullen zich
straks willig tot hervormd predikant laten verbouwen of vergeefse pogingen daartoe
doen en, al of niet door de nieuwe overheid gealimenteerd, hun verder leven slijten
met duivelbanning, wijwaterhandel en heel de min of meer superstitieuze bediening,
die de heftige ergernis van Sasbout Vosmeer opwekte. Maar tegenover de massa der
uitwijkenden zinkt dit blijvende gedeelte bijna in het niet. Het is uit de bronnen met
voldoende zekerheid na te rekenen, dat ten hoogste twee à drie honderd priesters bij
de hervormde kerk in dienst getreden zijn, d.i. zeker nog geen 10%, waarschijnlijk
nauwelijks 5% van de hele clerus. En al zou dit deel zeker enige percenten groter
geworden zijn, als de hervormde kerk allen geaccepteerd had, die zich aanboden,
dan was toch op zijn minst vier vijfde van de clerus daartoe niet bereid. Men begrijpe,
dat dit zeer veel betekent. De verleiding moet voor velen groot geweest zijn, vooral
voor de zogenaamde clerici uxorati, die zich door hun geheime echt in hun geweten
en in sociale zin gebonden achtten. De consequentie van de door Trente gebrachte
begrips-
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verheldering en van de door de nieuwe hierarchische indeling ingezette, althans in
het vooruitzicht gestelde, straffere discipline was, dat deze pastoors-huisvaders hun
vrouwen en kinderen moesten verlaten. Gewetens- en sociale bezwaren moeten de
betrokkenen wel bijna in de armen van de hervormde kerk gedreven hebben, die hen
als predikant inlijfde, mits zij ‘in facie ecclesiae overtrouwden’25.. Dat niettemin nog
maar zulk een klein gedeelte tot de stap besloot, bewijst, dat de katholieke clerus van
1572 en daarna geen gewillige prooi van de gelijkschakeling kon worden, doordat
hij in het algemeen ten minste in staat was tussen orthodoxie en ketterij onderscheid
te maken en vast genoeg in de schoenen stond om de orthodoxie te kiezen, ook al
betekende dit sociale ondergang of achteruitgang. Als wij met dit verloop b.v. het
vroegste protestantiseringsproces in Engeland vergelijken, waar meer dan 95% van
episcopaat en seculiere clergé zich liet gelijkschakelen, dan zien wij het scherpste
contrast voor ons: dáár de landsheer, die vóór Trente de kerk overschakelde; hier het
orgaan van de revolutie, dat het na Trente ondernam.
Zo moest dan ook bij ontstentenis van een willige pastoor, die zich er toe leende
zijn kudde, hetzij langs omwegen, hetzij door overrompeling, de zich constituerende
nieuwe kerk binnen te voeren, het protestantisme in de meeste dorpen ab OVO
beginnen. De kleine groepen in de steden werden de propaganda-centra, die
bedienaren zonden naar de verlaten kerken te lande. De eerste predikanten op de
meeste dorpen waren veldheren zonder leger. De burgerlijke overheid werkte echter
mee: 1. door verbod van alle katholieke godsdienstoefening; 2. door toekenning van
kerken en fondsen, ook de armenfondsen, aan de nieuwe organisatie; 3. door
gewetensdwang in scholen, wees- en armhuizen; 4. door materiële pressie op
ambtenaren en regenten.
Aldus is na verloop van tijd de protestantisering van het Boven-Moerdijkse
Nederland geschied, hier met bijna volstrekt, daar met betrekkelijk veel, ginds met
gering en in sommige districten zelfs zonder succes. Wie de kaart van de confessionele
verhoudingen van de volkstelling 1930 voor zich neemt, constateert deze verschillen.
De Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden zijn radicaal geprotestantiseerd; het vasteland
van Zuid-Holland in veel mindere mate. Hetzelfde geldt voor Noord-Holland en
Utrecht, waar nog

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

443
het platteland overwegend katholiek is. De Neder-Betuwe is goeddeels protestant,
maar het land van Kuilenburg niet. De Over-Betuwe is overwegend katholiek, de
Veluwe geprononceerd protestant, de Lijmers onverbeterlijk katholiek. De Graafschap
heeft flinke katholieke minderheden en een zeer katholiek complex in en om
Lichtenvoorde. Twente is overwegend katholiek, Salland voor driekwart protestant,
uitgezonderd de katholieke enclave Raalte. Drente, Groningen en Friesland zijn bijna
egaal protestant. De verklaring van deze op het eerste gezicht zo bonte en willekeurige
afwisseling is het onderwerp van dit en de twee volgende hoofdstukken, die echter
bij gebrek aan voldoende gewestelijke en locale gegevens vager moeten blijven dan
mogelijk zou zijn, indien niet de meeste schrijvers van kerkhistorische monografieën
van locale aard, de zogenaamde parochiegeschiedenissen, blind geweest waren voor
de problematiek van de protestantisering. Daarom leveren deze hoofdstukken slechts
een ruw geschetst beeld, van inconsequenties, noch vermoedelijk van onjuistheden
in de détaillering geheel vrij.
Als algemene opmerking ga vooraf, dat de resultaten van de protestantisering sterk
uiteenliepen, doordat het welslagen van enkele voorwaarden afhankelijk was. De
voornaamste daarvan zijn de volgende drie: 1o. moest het katholicisme ter plaatse
min of meer door corruptie aangetast zijn; 2o moest de burgerlijke overheid de
beweging krachtig steunen; 3o. moest er een langdurig hiaat in de katholieke zielzorg
ontstaan.
Waar de eerste voorwaarde niet vervuld was, kreeg de protestantisering zo goed
als geen vat op de bevolking: overal, waar het katholicisme de tijd gelaten werd zich
in de geest van het Trentse concilie te hervormen - b.v. beneden de Moerdijk en in
Twente - faalden alle protestantiseringspogingen. Ontbrak de tweede factor, zoals
op het platteland van Utrecht en in enige Hollandse, Zeeuwse, Gelderse, Overijselse
vrije heerlijkheden van katholieke edelen, dan bleef de meerderheid altijd katholiek.
En hetzelfde gebeurde daar, waar aan de derde voorwaarde niet voldaan werd:
werkelijke continuatie van katholieke zielzorg was de sterkste, immers positieve rem
op de protestantisering. Ten aanzien van dit punt heerst veel misverstand. Gaarne
spreken schrijvers van locale monografieën of van ordesgeschiedenissen met zekere
op-
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hef over die continuatie van de katholieke zielzorg. In het hoofdstuk over de wording
van de missie zullen wij zien, dat van eigenlijke ononderbroken voortzetting van
katholieke eredienst en zielzorg op slechts weinige plaatsen te spreken valt. Waar
zij echter voorkwam of waar op het staken van de openbare katholieke eredienst
reeds spoedig het ontstaan van katholieke missie gevolgd is, bleek de kracht van de
protestantisering niet tegen die van de clandestiene katholieke bediening opgewassen.
Helaas is dit echter in zeer veel delen niet het geval geweest. Wij zagen, dat de clerus
in grote meerderheid uitgeweken was. Hierdoor ontstond een hiaat in de katholieke
zielzorg, op tal van plaatsen zo langdurig, dat de protestantisering het moest winnen
bij gebrek aan positieve tegenstand. Alleen daar, waar een parochie tijdig voorzien
werd van een betrouwbaar priester, een missionaris met heldenmoed, kon de
protestantisering gestuit worden en - dit mogen wij er onmiddellijk bijvoegen - daar
is ze dan ook meestal maar zeer ten dele geslaagd: bij concurrentie was de katholieke
missionaris, dank zij de gezindheid van de bevolking, bijna altijd ver in het voordeel.
Zo was dus het welslagen van de protestantisering causaal verbonden aan het al
of niet ontstaan van katholieke clandestiene zielzorg, van missie. Protestantisering
en ontstaan der missie zijn complementaire processen, die lijnrecht tegen elkaar
inwerkten. Een zeer kleine minderheid van ten hoogste enkele percenten drijft de
protestantisering; het is een ‘schamel hoopken’, maar vurig in den gelove, agressief
en van beproefde martelaarsmoed. Deze groep beschikt spoedig over de regering en
de justitie, straks ook over de financiën. De katholieke missie daarentegen heeft
aanvankelijk bijna geen kampioenen: verreweg de meeste geestelijken en ook vele
gegoede patriciërs zijn uitgeweken; de gebleven priesters zijn, op zeer weinige
uitzonderingen na, tot het organiseren van de missie bereid noch geschikt. Zo ligt
het katholicisme aan overrompeling ten prooi, zolang niet uit het eigen midden
mannen voortkomen, die de verstrooiden verzamelen. Zulke mannen zijn inderdaad
kort na 1580 opgetreden: Sasbout Vosmeer, Willem Coopal en hun klein getal vroege
medewerkers. Zij beginnen de ongelijke strijd tegen de opgelegde protestantisering.
Zo staat in deze eerste periode een aan alle kanten door
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angst en lauwheid van de bevolking, door lafheid van vele aanzienlijken, door
armoede, door vervolging en afpersing, maar boven alles door een ontzettend tekort
aan geschikte priesters belemmerde missie-organisatie tegenover de van hoger hand
geleide en bedropen protestantisering.
Op het eerste gezicht is de ongelijke strijd hopeloos; in werkelijkheid heeft hij
voor de katholieken te lande een vrij gunstig verloop gehad, voorzover vroeg genoeg
een zelfs vrij klein getal betrouwbare missionarissen beschikbaar was. Waar dit niet
het geval was - en dit geldt voor hele streken van ons koninkrijk, vooral in Friesland,
Groningen, Drente en de Zeeuws-Zuidhollandse eilanden en ‘waarden’ -, ondervond
de beoogde gelijkschakeling in het protestantisme geen andere tegenstand dan de
lijdelijke van de bevolking. Deze gaf het proces dan meestal nog een zeer traag
verloop; de protestantisering moest het echter winnen faute d'adversaires. Waar de
strijd met voldoend personeel gevoerd kon worden, heeft te lande het katholicisme
het meestal gewonnen. Alleen daar, waar het gelukte het volk volkomen van alle
priesters verstoken te doen blijven, kwam op den duur, d.i. in de loop van enkele
generaties, nagenoeg de hele gemeente ter kerke bij de predikant, die de huwelijken
moest sluiten, wilden ze geldig zijn, en die men de kinderen moest laten dopen,
wilden het geen heidenen blijven voor de publieke opinie (afgezien nog van de
straffen, die op het verzuim vaak stonden).
Wering van deze missie was dan ook het logisch complement van de oplegging
van het calvinisme, het voornaamste middel ter bevordering van de protestantisering.
Zo wordt de ontwikkelingsgang, die in het ene gewest na het andere te constateren
valt, van katholiek monopolie via religievrede tot verbod van katholieke eredienst,
volkomen begrijpelijk. Het viel echter zeer moeilijk het laatste effectief te doen zijn:
de naleving van zulke bepalingen door in overgrote meerderheid katholiek-blijvende
massa's was zeer moeilijk af te dwingen. Ook heeft het jaren moeten duren, eer de
politieke ontwikkeling het toeliet, de wering van het katholicisme officieel in de
jurisprudentie op te nemen. Immers had de Geuzeninval van 1572, het eigenlijke
begin van de tachtigjarige oorlog, wel in Holland en Zeeland tot formele opstand
geleid, maar dit gold vooreerst niet als scheuring, als breuk met de koning. De
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fictie, dat men wel tegen Alva, maar niet tegen Philips II in opstand kwam, heeft in
het buitenland hier en daar pendanten, o.a. in Frankrijk, maar zij is bij ons een vondst
van Willem van Oranje, die ze ten eerste gebruiken moest om eigen gewetensbezwaren
tegen afval van zijn wettige vorst en leenheer het zwijgen op te leggen en die ten
tweede begreep, dat ook de Hollanders niet gemakkelijkvoor samengaan met de
Geuzen te winnen zouden zijn, als dit opstand tegen de wettige vorst betekende26..
Zonder deze fictie zou hij nauwelijks medestanders hebben gekregen, want zelfs de
calvinisten, naar wier opvatting de stedelijke en gewestelijke colleges als wettige
lagere overheid het verzet tegen de tot tiran geworden koning moesten leiden, achtten
een breuk met deze vorst voorlopig nog ongeoorloofd.
Door Oranje's invloed werd op de statenvergadering van Dordrecht van 19 Juli
1572 een religievrede aangenomen, de eerste in een lange reeks. Het lot van deze
Dordtse religievrede is symptomatisch: het zou alle latere verdragen van deze
strekking eender vergaan. De calvinistische partij, inmiddels door de terugkeer van
steeds nieuwe émigrés sterk in getal en nog sterker in aanmatiging toegenomen, heeft
de naleving van al deze religievredes verijdeld, ook van de eerste. Zij eiste, dat de
overheid de kerken, pastorieën en fondsen aan de katholieken zou ontnemen, de
uitoefening van de katholieke eredienst zou verbieden en alleen die van het calvinisme
als wettig zou erkennen. Haar invloed steeg snel: reeds in Februari 1573 maakte de
statenvergadering aan de Hollandse religievrede een einde door alle katholieke
godsdienstoefening te verbieden. De prins van Oranje legde zich - naar hij in zijn
apologie meedeelt, met tegenzin - bij dit feit neer en trok er zijn conclusies uit:
hetzelfde jaar werd hij calvinist, zonder daarmee het exclusivisme van het calvinisme
te aanvaarden: ook later heeft hij herhaaldelijk doen blijken dit niet te delen27.. De
overgang van de prins was een capitulatie. Sedert deed hij bijna met de moed der
wanhoop zijn best het godsdienstprobleem op de achtergrond te houden, ten einde
alle Nederlanden in de opstand bijeen te brengen.
Deze politiek scheen te zegevieren in de generale unie, maar zeer terecht is
geconstateerd, dat de gewrongen bepalingen omtrent de religie in de Gentse pacificatie
en de Brusselse unie - waarbij
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Holland en Zeeland anders behandeld moesten worden dan de andere gewesten, om
kool en geit te sparen - uitwijzen, ‘dat de tegenstellingen wel overpleisterd, maar
niet verzoend’ waren28.. Hoe de verhoudingen zich vervolgens in de Noordnederlandse
gewesten afzonderlijk tot aan de uitbanning van het katholicisme ontwikkelden, is
stof voor het volgende hoofdstuk. Hier is het voldoende vast te stellen, dat eerst het
plakkaat van verlatinge, dat in 1581 een eind maakte aan de fictie van
koningsgetrouwheid, de baan vrij maakte voor de officiële wering van het
katholicisme. De prins had reeds lang te voren begrepen, dat met de verlatinge het
hek van de dam zou zijn. Hij maakte bonne mine au mauvais jeu en incasseerde met
de verlatinge de nederlaag van zijn grootNederlands ideaal en zijn daarmee
nauw-samenhangend tolerantie-beginsel29..
Het is geheel logisch, dat de verlatinge ‘op de voet gevolgd werd door strenge
maatregelen tegen de katholieken’. Dit lag in de lijn van de door het calvinisme
behaalde overwinning. De nu geheel vrije overheid had tot eerste plicht de ‘valse
godsdienst’ te weren. Zoals wij al constateerden, was er, dank zij Oranje's streven
om alle regenten, ook zij, die geen professie van het calvinisme wensten te doen, te
doen aanblijven, mits zij maar van harte de opstand steunden, een sterk contingent
van invloedrijke mannen, die een andere mening hadden, maar nu zelfs de prins niet
tegen de stroom op kon, was er voorlopig niemand, die de koers in andere richting
kon leiden. Het bekende geschil tussen het haec libertatis ergo en het haec religionis
ergo scheen voorlopig ten gunste van de laatste leus beslist. Toch niet voorgoed,
zoals wij nader zullen zien. Voorlopig waren het de predikanten, die de toon konden
aangeven. Zij verwierpen elke tolerantie. Het uit het bijbels humanisme tot het
protestantisme gekomen deel der regenten, vermeerderd met de niet-onbelangrijke
groep van ‘ongeorganiseerden’, die op de weg tussen de twee confessies waren
blijven staan, de zogenaamde libertijnen, mocht verkondigen, dat de overheid lijdelijk
moest blijven en dat de nieuwe kerk moest trachten de mensen door haar prediking
alléén te winnen, de predikanten vonden zulk een opinie ‘weinig minder dan
goddeloos’. De uitoefening van het katholicisme dulden was ‘vrede houden met den
satan’ en uit vrees voor schade aan de koophandel
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of uit diplomatieke overwegingen het katholicisme ontzien achtten zij evenmin
geoorloofd30..
Zo spitst zich al spoedig na Oranje's dood de antithese toe tussen de predikanten
met hun aanhang van strenge calvinisten en de in figuren als van Oldenbarnevelt
steeds machtiger wordende libertijnse magistraten, wier kijk op de historie van de
opstand die van Oranje is. ‘Het is’, zo drukte de machtige advocaat van den lande
het eens uit tegen een deputatie van predikanten, ‘nooit de bedoeling geweest krijg
te voeren tot handhaving van deze of gene religie’31. Zulk een uitspraak is natuurlijk
in de mond van de man, die de katholiek-afgestorven Paulus Buys was opgevolgd
zonder zelfs nog maar het plan te koesteren lidmaat van de hervormde kerk te worden.
In tal van variaties keren zulke betuigingen terug. Straks zal het denkbeeld van
vervolging van katholieken door middel van pijnbank en schavot verworpen worden
met de stelling, dat de oorlog begonnen was om de vrijheid van conscientie te
verwerven en het ongerijmd zou zijn deze vrijheid niet te verlenen aan hen, die het
calvinisme weigerden te aanvaarden32..
In 1581 scheen in het oog van sommige geestdriftigen het calvinistisch absolutisme
echter gezegevierd te hebben en de oplegging van zijn theocratie een feit geworden
te zijn. Ofschoon van heel de Noordnederlandse bevolking slechts enkele percenten
tot de hervormde kerk waren toegetreden, waren de staten voorlopig in meerderheid
uit vurige calvinisten gerecruteerd. Lang heeft dit niet geduurd. Het tegenwicht van
meer toleranten, in hun hart het calvinisme min of meer vijandig gezind, heeft de
Nederlanden behoed voor een protestantisering als die in Engeland en de
Scandinavische landen werd toegepast, d.w.z. met drastische, zelfs bloedige
vervolging. Het is een gelukkig feit, dat in de Republiek nooit pijnbank of schavot
om 's geloofs wille op katholieken zijn toegepast. De enige maal, dat er met zeker
recht gesproken kan worden van een gerechtelijke moord op katholieke priesters om
wille van het geloof, was althans het motief van de veroordeling van politieke aard;
het bedoelde geval is het doodvonnis, dat in 1638 te Maastricht over de paters
Servatius Vinck O.F.M., Jan Boddens S.J., Gerard Pasman S.J., broeder Philip Nottijn
S.J. en de wereldlijke priester Toussaint Silvius uitgesproken en
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ten uitvoer gebracht werd33.. Aldus is het machtigste middel om de protestantisering
tot een succes te maken ongebruikt gelaten. Zonder twijfel strekt dit ons volk en de
meerderheid van de regenten tot eer, ook in het oog van hen, die de beginselvastheid
van de strenge calvinisten in abstracto kunnen waarderen.
Overal en onveranderlijk had het katholicisme één onverzoenlijke vijand: de
hervormde kerk. Haar bedienaren plachten van de kansel het volk in anti-papisme
te stijven. Niet zelden spoorden zij zelfs aan tot daden van geweld. Alleen reeds de
taal, die kerkeraden en synoden meestal bezigden in hun rekwesten, supplieken en
remonstranties aan de Staten-Generaal of aan lagere organen, doet ons begrijpen, tot
welke excessen sommige predikanten op de preekstoel vervielen. In de genoemde
remonstranties heet de katholieke kerk niet alleen ‘de Babylonse hoer’, maar ook
‘een adder, een slange, die ons nog mettertijd de keel afbijten zal’, ‘een kanker ende
een pest in den staat, een gangraine en een koud vuur, dat de ingewanden van den
staat opeet en het heerlijk lichaam van den staat zal maken tot een deerlijk lijk, enen
derden romp’. De priesters, vooral de ‘goddeloze Jezuwijten’ heten ‘addergebroedsel,
dat den vaderlandsen bodem verontreinigt’, altijd ‘zwanger gaat van de moorddadigste
plannen’ en de gelovigen inscherpt, dat het hun plicht is ‘eerst de regenten ende dan
alle de gereformeerden te vermoorden’34..
Wie ooit gebladerd heeft in de acta van de stedelijke kerkeraden op de archieven
van de hervormde gemeenten, weet, dat geen punt zo geregeld op de agenda voorkomt
als dat van de paapse stoutigheden. In de meeste steden is er nog tot diep in de
achttiende eeuw bijna geen week voorbijgegaan, of députés van de kerkeraad stonden
binnen ter burgemeesterskamer om te klagen over de ‘steeds hoger gaande
stoutigheden des pausdoms’, over het gelijke aanvangsuur van hervormde en
katholieke godsdienstoefeningen, waardoor predikant en gemeente ontsticht worden
bij de ontmoeting van paapse kerkgangers, die hun ‘afgodische boeken schaamteloos
ten toon dragen’, over ‘vrouwspersonen’, die ‘tekenen des beestes aan het lichaam
dragen’, waarmee deze christenen het kruis des Heren bedoelden, over paapse beelden
binnenshuis, maar van de straat af zichtbaar, over wachtende rijtuigen voor paapse
kerken, over hoorbaar bidden in paapse gezinnen,
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hoorbaar zingen van paapse liederen, over kinderen, die op de stoepen van de huizen,
dus in het volle publiek, hardop hun paaps-katechismuslessen zitten te leren, over
orgelspel in de schuilkere ken, over schoolhouden door klopjes of paapse matressen.
Hoger nog steeg de vloed der tranen, als het ging over ernstige feiten als het katholiek
dopen van een kind uit een gemengd huwelijk of de bekering van een protestant tot
het katholieke geloof, het bouwen of vertimmeren van een schuilkerk of het
vermeerderen van het aantal dienstdoende priesters.
Het is er ver van, dat burgemeesteren der steden op al deze klachten ingingen. Er
zijn veel regenten geweest, die uitmuntten in de kunst om juist de gedeputeerden des
kerkeraads af te schepen met een lege frase in ambtelijke orakeltaal. Een enkele keer
leest men zelfs van een burgemeester, die praeses en scriba des kerkeraads nauwelijks
laat uitpraten en hun bars toesnauwt, dat burgemeesteren ‘diergelijke verzoeken’ niet
meer wensen te ontvangen. Maar de kracht der klagers berustte in de wetten, die alle
exercitie des pausdoms als superstitie verboden. De kerkeraden kwamen tot de
regenten met de wet in de hand en dan mochten de heren nog zo tolerant zijn of nog
zo gaarne katholieke kapitalisten willen ontzien, ze konden de klagers dit wapen niet
uit handen slaan. Hierin zit voor de katholieken het meest funeste van hun situatie.
Ze mochten in het algemeen er op rekenen met rust te worden gelaten, indien zij hun
recognities op tijd betaalden, maar ze bezaten geen enkel verweer, wanneer het
burgemeesteren om een of andere reden opportuun voorkwam enigermate gehoor te
geven aan de eisen van de hervormde kerkeraad.
Het heeft gedurende heel het tijdvak van de tachtigjarige oorlog niet aan
diplomatieke pogingen ontbroken de Republiek te brengen tot een milder houding
jegens haar katholieke onderdanen. Dat deze pogingen een gunstig onthaal vonden,
kan echter niet gezegd worden; veeleer stonden ook de meer rekkelijke Nederlandse
politici, die voor zich het toestaan van zekere vrijheden aan de katholieken niet
verwierpen, zeer steil tegenover elke vreemde inmenging. Zo is het zeker, dat het
tere punt van de religie bij de in 1608 begonnen onderhandelingen, die tot een bestand
zouden leiden, het beoogde resultaat, n.l. een definitieve vrede tussen de aartshertogen
en de Republiek, heeft verijdeld. De aartshertogen
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tekenden 16 Januari 1608 de instructies, die zij hun gedelegeerden meegaven. Hierin
staat het punt der religie uitdrukkelijk als het voornaamste vermeld; zozeer was de
gehele opstand een godsdienstoorlog geworden, dat de aartshertogen in ruil voor de
door hen geëiste volkomen vrijheid van uitoefening van de katholieke godsdienst
het offer wilden brengen van de afstand der zeven provinciën. Maar deze eis was
dan ook zo absoluut, dat zij hun gezanten verboden op dit punt te treden in voorstellen
van wederkerigheid, m.a.w. als de Staten-Generaal van hun kant concessies zouden
eisen ten gunste van de hervormden in de Zuidelijke Nederlanden, zouden de gezanten
elke discussie daaroverweigeren. Politiek gesproken, was dit een zeer zwak standpunt.
De houding van de aartshertogen was bepaald in zeker overleg met de heilige stoel.
In de instructie aan de nuntius Bentivoglio van 5 Juni 160735. had paus Paulus V deze
op het hart gedrukt, de aartshertogen er van te overtuigen, dat zij in geen vrede
mochten toestemmen, als niet de vrije uitoefening van het katholicisme verworven
was.
Het standpunt van de Nederlandse autoriteiten was niet minder absoluut. De twee
invloedrijke figuren, die de loop van de onderhandelingen voornamelijk beheersten,
waren Maurits en Oldenbarnevelt36.. Maurits, de zeer tolerante baron van Breda, die
als heer van eigen heerlijkheden bij tal van gelegenheden bewees, dat de door de
hervormde synoden onverbiddelijk geëiste protestantisering hem koud liet, ontzag
zich niet ter bestrijding van de dreigende vrede - die hij om persoonlijke en dynastieke
redenen volstrekt verwerpelijk vond - het argument van de ‘krijg van religiën’ met
nadruk te hanteren. Dat men op deze grond zijn geloof in het axioma van de
onmogelijkheid twee godsdiensten in een staat te erkennen, betoogd heeft, is echter,
gezien zijn gehele levenshouding en zijn practijken als ambachtsheer, wel zeer
zonderling37.. Veeleer besefte de prins, dat geen enkel argument ter bestrijding van
het vredesplan zo diepe indruk zou maken op wat men toen de publieke opinie mocht
noemen - vooral door de kopstukken van de hervormde kerk gerepresenteerd - als
dat van de bedreigde godsdienst. Hij wist, dat in dezen zijn neef Willem Lodewijk,
de Friese stadhouder, een streng calvinist, zijn krachtigste steun zou zijn, en
argumenteerde dan ook gretig uit diens arsenaal van calvinistische motieven. Zijn
betoog, dat de
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gewesten van Willem Lodewijks stadhouderschap zeker voor het protestantisme
verloren zouden gaan, als het wapengeweld werd uitgeschakeld, is zelfs een
openhartigheid, die de expansie van het calvinisme in deze gewesten argeloos, maar
duidelijk als gewetensdwang tekent.
Oldenbarnevelts standpunt verschilde in wezen niet van dat van de stadhouder.
Al zouden de onderhandelingen over het te sluiten bestand prins en advocaat ook
voorgoed uit elkaar drijven, het punt van de godsdienst had daaraan geen schuld.
Hoezeer in diplomatiek opportunisme bereid tot schipperen met welhaast elk
probleem, dat ter sprake kwam, heeft Oldenbarnevelt er geen ogenblik aan gedacht,
de absolute eis van de aartshertogen in te willigen of zelfs maar serieus te overwegen.
Dezelfde staatsman, die de op hem appellerende calvinistische predikanten met zeker
demonisch genoegen op het hart trapte door hun te verzekeren, dat niet de religie,
maar de vrijheid de drijfveer van de oorlog was, stemde pour le besoin de la cause,
d.i. de ongerepte handhaving van het zelfbeschikkingsrecht der Republiek in zake
de religie, zonder gewetensbezwaar in met de these van de goddelijke krijg. Toch
had hij met zijn grote antagonist Maurits tot op zekere hoogte de ambachtsheerlijke
soepelheid gemeen: het is onjuist, dat hij in zijn heerlijkheid Berkel streng de hand
zou hebben gehouden aan de plakkaten tegen het katholicisme. Dit verzekerde hij
wel - zij het in dubbelzinnige termen -, maar de feiten lagen enigszins anders, gelijk
trouwens de religieuze kleur van de gemeente Berkel vandaag nog uitwijst. Voor
beide heren - Maurits en Oldenbarnevelt - was er blijkbaar groot verschil tussen de
vrijmachtig door de ambachtsheer toe te passen occasionele gedragslijn en de in de
wetten van de staat neer te leggen religieuspolitieke beginselen.
Zo waren dan de vredesonderhandelingen a priori tot mislukken gedoemd, al heeft
de Franse gezant Jeannin, die ze presideerde, al het zijne gedaan om het beginsel van
dulding van het katholicisme aangenomen te doen krijgen. De Staten-Generaal zetten
zich zo schrap mogelijk en ontzegden de gezanten van de aartshertogen zelfs het
recht de godsdienstkwestie te berde te brengen; hun souvereiniteit op dit punt behoorde
geheel buiten discussie te worden gesteld. Daarmee was het vredesplan van de baan.
De
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daaropvolgende besprekingen over het sluiten van een bestand ontweken het tere
punt zoveel mogelijk. Het op 9 April 1609 gesloten accoord bevat dan ook niets over
het katholicisme in de Republiek. De religie is er alleen zijdelings in betrokken door
de bepaling, dat allen uit Noord en Zuid, die in het andere land als reizigers of gasten
zouden verblijven, vrijheid van conscientie hadden; zij mochten niet gedwongen
worden, er ter kerk te gaan. Zelfs werden enige rechtstreekse bepalingen omtrent de
godsdienst in de door staatse troepen bezette delen van Brabant, waarop de
aartshertogen tot het eind bleven staan, niet in het verdrag opgenomen, maar bij
mondelinge belofte aan Jeannin afgedaan: de Staten-Generaal gaven toe, dat daar
alleen de katholieke eredienst zou worden uitgeoefend38..
Vraagt men naar de redenen, die de steile houding van de Staten-Generaal
verklaren, dan zijn er zeker tal van hypothesen op te stellen, maar ongetwijfeld nam
onder de motieven een eerste plaats in de overtuiging, dat het toestaan van vrije
uitoefening van de katholieke godsdienst, al was het, gelijk Jeannin opperde, slechts
in particuliere huizen, de nog lang niet geslaagde protestantisering verder zou
verijdelen. Maurits' uitlating omtrent de Noordelijke gewesten is veelzeggend, maar
ook het getuigenis, dat Oldenbarnevelt tien jaar later voor zijn rechters zou afleggen,
dat namelijk het rijkste en deftigste deel van de natie nog altijd katholiek was, wijst
in deze richting. De gewestelijke overzichten in het volgende hoofdstuk zullen de
indruk, die zulke verklaringen wekken, bevestigen: in 1609 was nog lang niet de
meerderheid van de bevolking der zeven provinciën tot het calvinisme gekomen. Het
inwilligen van de eis der aartshertogen zou hoogstwaarschijnlijk ten gevolge gehad
hebben, dat alle gewesten veel intensiever van missionarissen werden voorzien en
de afval van brede scharen, die nog steeds aan het protestantisme weerstand boden,
voorkomen werd. Het is de vraag, of Jeannin wel genoegzaam bekend was met de
heersende werkelijkheid op het stuk van de religieuze verhoudingen - Oldenbarnevelt
zal hem daarin niet wijzer hebben willen maken - en zelfs of hij kan hebben vermoed,
wat eigenlijk zijn voorstel behelsde, toen hij het er op aanstuurde, de Republiek tot
het laissez-faire te brengen. Het Noordnederlandse volk confessioneel vrij te laten,
de strijd tussen de twee belijde-
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nissen te maken tot het vrije spel van geestelijke krachten, had betekend, dat men de
nederlaag van de protestantisering incasseerde. Het aanvaarden van dit stelsel der
vrije concurrentie zou de katholieken zonder twijfel tot de winnende partij gemaakt
hebben39.. Ingaan op Jeannins voorstel werd dus uitgesloten door de zucht tot
zelfbehoud, die alle protestanten, calvinisten en libertijnen, moest verenigen, wilden
zij niet breken met een politiek verleden van welhaast veertig jaren.
Nog meer dan een kwarteeuw zou de in 1621 hervatte oorlog duren. In deze periode
zou het lot van de Generaliteitslanden naar het staatkundige beslist worden, niet naar
het godsdienstige: dit was inmiddels al gebeurd. Het is de hoofse halfbroer van de
in zijn sombere geslotenheid zo geniale, maar tevens in zijn onbeheerste
hartstochtelijkheid van haten zo harde Maurits, de charmante Frederik Hendrik, die
dit staatkundig lot voltrok in nauwe samenwerking met de politieke leiders van het
katholieke Frankrijk. Zoals hierna nog zal blijken, werd het probleem van de dulding
van het katholicisme, de aanvaarding van het fait-accompli der niet meer te
veranderen, rotsvast-gerestaureerde katholiciteit, voor deze jongste zoon van de
Zwijger een zaak, waarin hij zonder wrevel, zelfs niet zonder sympathie berustte. In
zijn hart moet hij meer gevoeld hebben voor de verdoken en verachte missionarissen
van het vervolgde geloof dan voor de tot een verlaat proselytisme in het geweer
getreden predikers van de geprivilegieerde Dordtse kerk. Zijn onderhandelingen met
Richelieu en Mazarin, zijn zwak pogen om voor Den Bosch en de Meierij in 1629,
voor het land van Hulst in 1645 de wijze en ook meer elegante tactiek van het
genomen verlies door de Staten-Generaal te doen aanvaarden, de proclamatie,
waarmee hij in 1632 de vrije uitoefening van het landseigen katholicisme toezegde
aan de Limburgse bevolking, zo zij zich uit eigen beweging bij de Republiek aansloot,
waren tekenen des tijds, bewijzen, dat de politieke overwinning van de calvinistische
Republiek over deze delen van de katholieke Nederlanden het aanschijn van deze
gewesten nooit zou veranderen. De vrede van Munster mocht de baan vrij maken
voor een systematisch verdrukkingsproces van de katholieke bevolking dezer
laatgewonnen streken, de ziel van de massa zou dit geheel onberoerd laten.
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Met zekere bevreemding zou men zich kunnen afvragen, waarom de Munsterse vrede
niet tevens het eind kon betekenen van heel de exclusivistisch-calvinistische
overheidspolitiek, als wij niet wisten, dat intussen in de Dordtse synode dit systeem
zijn zege had bevochten, zijn suprematie over de staat. In dit licht wordt ook de steile
houding van de Staten-Generaal bij de Munsterse onderhandelingen des te
begrijpelijker. Spanje was machteloos en uitgeput; de Republiek kon zich alles
permitteren. Het probleem van de religie werd, hoezeer het dan ook voor Spanje al
die jaren door primair geweest was, opgelost door de onmacht van de ene partij en
de vastbeslotenheid van de andere. Tot het laatste bleef de heilige stoel pogen
eenvredesverdrag te verijdelen, waarin geen enkele concessie gedaan was, die de
hoop op een verlossing uit de verdrukking voor de katholieke Noordnederlanders
wettigde. Reeds 23 December 1643 benoemde paus Urbanus VIII de Keulse nuntius
Fabio Chigi tot tijdelijk gezant te Munster met opdracht te trachten de Spaanse
delegatie terug te houden van een vredesverdrag, waarin de belangen van de
katholieken zouden worden prijsgegeven.
De 18de Maart 1644 kwam Chigi te Munster aan; de 10de April droeg hij bij de
opening van het vredescongres in de Dom een pontificale Mis van de Heilige Geest
op. De pauselijke legaat zag spoedig in, dat hij zich in zijn pogingen tot zeer
bescheiden wensen moest bepalen; hij volstond dan ook met besprekingen over de
mogelijkheid de vrije uitoefening van het katholicisme in de Generaliteitslanden te
doen bedingen. Het bleek echter weldra uitgesloten, dat de Spaanse gezanten met
enige stellige eis zouden komen. Koning Philips IV, voor wiens uitgeput rijk vrede
met de Republiek een levenskwestie was, had omtrent het ook hem op het geweten
drukkende godsdienstvraagstuk door de aartshertog Leopold de adviezen doen
inwinnen van de aartsbisschoppen van Kamerijk en Mechelen, de bisschoppen van
Gent en Antwerpen en de universiteiten van Leuven, Douai en Keulen. Alleen de
bisschop van Antwerpen, Gaspar Nemius, adviseerde slechts dan vrede te sluiten,
indien bepaald werd, dat alle prediking van het protestantisme in de
Generaliteitslanden verboden zou zijn. Dit advies is tot op zekere hoogte begrijpelijk
voor wie bedenkt, dat hier de bisschop aan het woord was, die een deel van de
Generali-
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teitslanden onder zich had, maar het is er niet minder onpractisch om. Aan te nemen,
dat Spanje de Staten-Generaal kon voorschrij. ven elke prediking van het calvinisme
in de Generaliteitslanden te verbieden, is de ongerijmdheid zelf; het advies van deze
Antwerpse bisschop getuigt van een groot tekort aan werkelijkheidsbesef, al mogen
wij niet blind zijn voor de bezorgdheid, die er uit spreekt. Het was uit dezelfde
bezorgdheid, dat Nemius, ten einde de talrijke tegengestelde adviezen van kerkelijke
autoriteiten te neutraliseren, de pastoor van Halteren, Mattheus de Beer, naar Munster
zond om de legaat Chigi de belangen van het katholieke Noord-Brabant op het hart
te binden.
Die andere adviezen waren dan ook stellig genoeg. Alle andere bisschoppen, ook
de Minderbroeder Jozef de Bergaigne, bisschop van Den Bosch en aartsbisschop van
Kamerijk, een van de leden der Spaanse delegatie bij het Munsterse vredes-congres,
adviseerden met grote stelligheid: laat de koning toegeven, d.i. een deel van de
katholiek gebleven Nederlanden (de Generaliteitslanden) afstaan om de rest te
behouden voor zich zelf en voor het katholieke geloof. Dit advies geeft blijk van
juist inzicht, al zou de vrees voor de ondergang van het katholicisme door de
lotgevallen van de Generaliteitslanden in de volgende eeuwen ook ongegrond blijken.
Helder zagen al deze autoriteiten in, dat een voortzetting van de oorlog slechts kon
leiden tot de algehele verovering van de nog onder Spanje gebleven gewesten. Chigi,
die van de heilige stoel instructies had ontvangen, voelde zich door deze adviezen
vrijwel ontwapend; hij toonde er ook herhaaldelijk zijn misnoegen over. Door de
paus gemachtigd, diende hij bij het Spaanse gezantschap een plechtig protest in tegen
de afstand van katholieke gewesten aan een ketterse mogendheid. Het was echter al
te laat: de gezanten hadden zich reeds gewonnen gegeven en zich tevreden gesteld
met de zeer vage mondelinge toezegging van de Noordnederlandse gezanten, dat de
katholieken van de Generaliteitslanden en van Lingen niet zouden worden belemmerd
in de uitoefening van hun godsdienst. Onverbiddelijk vasthoudend aan hun volledige
souvereiniteitsrechten, weigerden de Staten-Generaal elke officiële bespreking van
het punt der religie40..
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4. De katholieken als bijwoners
De hervormde synoden hadden reden zich over de vastberaden houding van de
Staten-Generaal in zake de religie te verheugen. Voor hen was de vrede van Munster
dan ook de triomf van het Dordtse geloof. Gelijk wij verderop zullen zien, waanden
zij thans de tijd van de algehele uitroeiing van het katholicisme gekomen. In zijn
naïveteit was ook deze waan gespeend van elk werkelijkheidsbesef, gelijk de toekomst
zou leren: het calvinisme beschikte over geen noemenswaard expansieverinogen
meer. Ook vergisten de synoden zich in de willigheid der autoriteiten. Dezen mochten,
prat op hun souvereine rechten, elke vreemde inmenging hebben afgewezen, dit
betekende nog niet, dat zij bereid waren in zake de godsdienst-politiek te dansen
naar het pijpen van de calvinistische predikanten. Wel scheen het aanvankelijk, of
de Staten-Generaal, enigermate door de behaalde overwinning bedwelmd, de stelregel
van het nu of nooit ten aanzien van de protestantisering tot de hunne gingen maken
- waartoe ook de omstandigheid bijdroeg, dat Frederik Hendrik juist gestorven was
en zijn zoon en opvolger Willem II aanvankelijk tot de wering van het katholicisme,
zelfs in zijn eigen heerlijkheid Breda en zijn souverein gebied Lingen, wilde
meewerken -, maar deze ijver werd door al te veel latente belangen en voorbehouden
gecontrarieerd. Dit zou spoedig blijken.
Zo blijft voor heel het tijdvak van de Republiek gelden, dat de politieke
eensgezindheid van de autoriteiten tot principiële wering van het katholicisme meer
schijn dan wezen was en dat de barre plakkaten, die in de loop van haar bestaan tegen
de katholieken werden uitgevaardigd, te beschouwen zijn als een torso, een te grootse
opzet, waarop de sanctie ontbroken heeft. Het eerste plakkaat tegen het katholicisme
ging van de Staten-Generaal uit en verscheen 20 December 158141.; het verbood alle
godsdienstige samenkomsten, ook in particuliere huizen, aan de katholieken, het
dragen van enig geestelijk kleed, het houden van katholieke scholen en het verspreiden
van katholieke geschriften. De straffen waren geldboeten. Na de dood van Willem
van Oranje werden de straffen verhoogd: o.a. werd de verbeurdverklaring van
goederen ingevoerd. Herhaaldelijk is dit algemene plakkaat in verscherpte
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vorm vernieuwd. Meer gedétailleerd zijn overigens de talloze gewestelijke plakkaten.
Die van Holland beginnen in 1591 en verbieden op hoge boete het bezoeken van de
universiteiten van Leuven, Douai en Dôle, het huisvesten van vreemde religieuzen,
het laten dopen of trouwen door katholieke priesters. Zulke plakkaten verschenen er
op den duur in alle gewesten, vooral zeer drastisch in Friesland, Groningen en
Overijsel.
De taal van al deze plakkaten is grof, verloopt niet zelden in scheldwoorden jegens
de kerk, haar leer en haar priesters, vooral de Jezuieten. Voegt men ze samen tot één
geheel, dan kan men vaststellen, dat dit stuk wetgeving alle uitoefening, ja alle
beleving van het katholieke geloof onmogelijk maakte. Verboden waren immers:
alle godsdienstoefening, ook in de woonhuizen, het dopen door een ander dan de
gereformeerde predikant, het herbergen van priesters, het geven of ontvangen van
katholiek onderwijs, het samenwonen als klopjes, het geven van katholiek
godsdienstonderwijs, het houden van bedevaarten, het zenden van kinderen
buitenslands, het drukken of kopen van katholieke boeken en platen, het zingen of
reciteren van geestelijke liederen, het dragen en tonen van katholieke afbeeldingen,
het aanvaarden van enig openbaar ambt door katholieken. Bovendien schreven
sommige gewestelijke plakkaten huwelijksinzegening en doop door de hervormde
predikant voor; enkele bepaalden zelfs, dat kinderen uit gemengde huwelijken in het
protestantisme moesten worden opgevoed. Een plakkaat van 4 Mei 1655 verbood in
heel de Republiek het testeren ten gunste van katholieke priesters, kloppen, kerk- en
armenkassen en ontnam niet alleen priesters, maar ook ongehuwde katholieke vrouwen
de vrije beschikking over hun vermogen. Ook in de achttiende eeuw verschenen nog
zeer strenge en hoogst onbillijke plakkaten, die echter minder opgevat moeten worden
als bijdragen tot de protestantisering dan als algemene pogingen om de kerk onder
volstrekte staatscontrôle te houden. Het is dan ook verbijsterend te zien, hoe de
plakkaten letterlijk het katholicisme onbestaanbaar maakten en in werkelijkheid een
wijd-vertakte, actieve missie ontlook, in wezen bleef en bij voldoende tijdige toevoer
van missionarissen de protestantisering van grote delen van de bevolking belette.
Deze verwondering wordt nog groter, als wij letten op de stedelijke ordonnantiën,
waarvan er niet weinige zijn, die regel-
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rechte schennis van de door de Unie van Utrecht immers gewaarborgde
gewetensvrijheid betekenden.
Het is dan ook niet juist, dat de gewetensvrijheid van de katholieken door de wetten
en de juridische practijk van de Republiek geëerbiedigd zou zijn. Dit was een soort
van gevleugeld woord, waarmee in de vorige eeuw de priesters van de cultus der
gouden eeuw à la Potgieter de stoutgebelkte en - het zij erkend - op hun manier
evenzeer eenzijdige Ultramontanen de mond trachtten te snoeren. Niet alleen
Bilderdijk, maar de zoveel bezonnener Groen van Prinsterer oordeelde anders: bij
hem heet die gewetensvrijheid ‘peu réelle’. Ook Chr. Sepp had te veel kerkhistorische
détailstudie achter de rug om niet in te zien, dat dit dogma van liberalen huize de
familietrekken vertoont van de mentaliteit, die iedereen vrijlaat ‘te denken zoals
wij’42.. In het gegeven geval is de plechtige verzekering louter letterknechterij,
vastgeklampt aan de bepaling van de Unie van Utrecht, krachtens welke ‘een ieder
particulier in zijn religie vrij’ was en het verboden werd iemand ‘ter cause van de
religie te achterhalen ofte onderzoeken’. Wie echter in Wiltens-Scheltus de honderden
plakkaten tegen de paapse superstitie doorwerkt, weet, wat deze bepaling waard was.
De inhoud van deze plakkaten kennend, kan men nog slechts van gewetensvrijheid
spreken, zo men er volstrekt niets meer mee bedoelt dan vrijheid van denken. En hoe
dicht kwamen Gecommitteerde Raden van Hollands Noorderkwartier er toch bij,
zelfs deze te schenden, toen zij in het begin van de achttiende eeuw informeerden,
of een te admitteren priester ‘van het gevoelen van Ignatius of van dat van Augustinus
was’?
Maar wat voor zin kan het hebben aan deze gewetensvrijheid gewicht te hechten?
Waar ter wereld kan men iemand beletten iets te denken, zolang hij het niet uit?
Reeds het weren van katholieke geestelijken tastte de katholieken in het geweten.
Het weren van hervormde predikanten kan geen inbreuk op de gewetensvrijheid
genoemd worden, daar geen protestant hun enig sacramenteel priesterschap toekent.
Voor een katholiek is het onmogelijk zonder de bemiddeling van een priester volgens
zijn geweten te leven. Wie katholieken het nakomen van gewetensplichten als 's
Zondags Mishoren, Pasen-houden belet, krenkt hen in het geweten. Zulke negatieve
gewetensdwang impliceerden de plakkaten
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stellig, voorzover zij alle, zelfs lijdelijke aanwezigheid van priesters en a fortiori alle
priesterlijke bediening verboden. Bij deze negatieve gewetensdwang kwam dan nog
de positieve, overal waar de katholieke gelovigen gedwongen werden hun huwelijken
te doen inzegenen door de hervormde predikant, wat onder de Republiek voorschrift
was en tot 1795 bleef in Zeeland, Drente, Groningen en in sommige districten van
de Generaliteitslanden43., waar katholieke kinderen door de hervormde predikant
moesten worden gedoopt, waar priesters moesten zweren of tekenen ‘geen Jezuiet
of geordende’ te zijn en beloven geen pauselijke bullen af te kondigen, wat sedert
1730 in heel de Republiek gold, waar katholieke scholen verboden werden en op de
algemene de Heidelbergse katechismus voorgeschreven werd, waar men alle inwoners
verplichtte tot het bijwonen van de protestante preken, wat te Arnhem in December
1587 geschiedde44., waar men de kinderen dwong de katechisatie in de hervormde
kerk bij te wonen (o.a. te Nijmegen), waar men een argeloze bevolking geleidelijk
decatholiseerde, een practijk o.a. toegepast in Utrecht, Groningen en Drente, in steden,
waar men 's Zondagsmorgens de poorten sloot om het Mishoren buiten de stad te
beletten. Verder sloot ook het op den duur in bijna heel de Republiek geldende
beginsel, dat kinderen uit gemengde huwelijken hervormd opgevoed moesten worden,
ernstige gewetensdwang in, die niet zelden door geweldpleging werd toegepast45..
Zo iemand het algemene beeld van de staatkundige positie der katholieken tegen
het eind van de zeventiende eeuw moet tekenen, hoede hij zich naar beide kanten
voor overdrijving. In Abrahams schoot leefden zij niet, maar wie bedenkt, hoe de
geloofsgenoten in Engeland toen nog behandeld werden, behoeft geen chauvinist te
zijn om zekere voldoening over zijn Nederlanderschap te gevoelen. Ook is het niet
onbillijk te bedenken, dat men omtrent die tijd altijd nog beter katholiek in Nederland
kon zijn dan protestant in Frankrijk. En dichter bij huis blijvend, kunnen wij
constateren, dat de Republiek te allen tijde verdraagzamer jegens de katholieken was
dan de autoriteiten van de Zuidelijke Nederlanden jegens de protestanten: in het
Zuiden werd geen protestant geduld, een katholiek mocht in het Noorden veel missen,
maar hij behoefde niet protestant te worden. Toch make men van de tolerante men-
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taliteit van onze zeventiende-eeuwse overheid geen idylle. De voorstelling, dat onder
de apostolische vicaris Johan van Neercassel de verhouding van de overheid tot de
katholieken reeds genoeglijk en gemoedelijk was, dank zij ook de nobele
christengeest, die deze prelaat bezielde, is pure romantiek. Dat Neercassel door de
Staten van Utrecht gebruikt is om als hun gezant in de dagen van de Franse invasie
voor de Zonnekoning neer te knielen en zijn genade af te smeken, zegt niets: ook
vechtende koeien scholen samen, als de wolf genaakt. Neercassel zelf is een beter
getuige en in zijn verslagen is hij allerminst vol lof over de autoriteiten: integendeel,
zij staan vol klachten over geregelde en occasionele vexaties.
Ongetwijfeld behoren de plakkaten tegen het katholicisme tot de ‘stege
beestlijkheden’, waarmee volgens de calvinist en antipapist Huygens het fanatisme
andermans gevoelens met geweld aan het eigene wilde binden46., maar toch zou het
in hoge mate onbillijk zijn er de belichaming van een historische werkelijkheid in te
zien. Dat deze veel gunstiger was, dan het somber exposé van de wetgeving zou doen
vermoeden, strekt echter de zeventiende-eeuwse regenten en ambtenaren weer niet
tot onverdeelde eer. Het was zeker een deel verdraagzaamheid, dat tot de zogenaamde
conniventie leidde. Het is en blijft tekenend voor de gedachtengang van de geestelijke
aristocratie, dat niet alleen onkerkse libertijnen, maar ook een calvinist als Huygens,
die de ‘beroemde, maar, eilaas beroomde Tesselscha’, zo ‘rouw bestrafte’, toen zij
in het roomse ‘poppe-goed verward’ geraakt was47., als het op dwangmaatregelen
aankwam, critisch ter zijde bleef staan. Maar daarnaast was er helaas ook winzucht
in het spel. Het is een misschien voor ons volk kenmerkende figuur: de winzucht,
die zich met de verdraagzaamheid verzustert. Men bedenke daarbij dan, dat onder
de magistraten en officieren, evenmin als onder de ambachtsheren, veel fanatieke
calvinisten kunnen gescholen hebben; vooral onder de adel waren belijders van het
calvinisme voorlopig zeer zeldzaam.
Wat de ambtenaren aangaat, valt aan te nemen, dat zij vooral te midden van een
overwegend katholieke bevolking gaarne tot oogluiking overgingen. Dat zij zich
daarvoor op clandestiene wijze lieten belonen, sprak, gezien de op het stuk der justitie
heersende practijken, welhaast vanzelf. Aldus burgerde zich het stelsel der
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oogluiking tegen betaling, het stelsel van composeren, in, het betalen van recognities:
occasionele en vaste uitkeringen aan de ambtenaren der justitie door de katholieken.
Deze oplossing was verre van elegant: ze komt hierop neer, dat de ambtenaren voor
geld beloofden, de overtredingen van de plakkaten, die zij krachtens hun ambtseed
gehouden waren te straffen, ongestraft te laten. Dit accoord is echter zeer typisch
voor de veile justitie van de zeventiende en de achttiende eeuw. M.i. wordt dit laatste
weleens vergeten bij het uitmeten van het schandaal der recognities. Het schandelijk
karakter van deze afpersingen zal niemand ontkennen. Toch is het billijk te bedenken,
dat het ‘composeren’ bij de corrupte justitie van de Republiek een zeer gangbare
practijk was. Over de afpersingen, waaraan sommige schouten en baljuws zich
schuldig maakten, zijn wij welingelicht; er zijn voorbeelden van diefstal van hun
kant, van chantage en valsheid in geschrifte, van vermogens, die deze heren in enkele
weinige jaren met hun practijken verdienden. Berucht is onder anderen de Rotterdamse
schout Van Zuylen van Nyevelt48.. Van dit slag justitie-ambtenaren heeft de katholieke
gemeenschap enkele eeuwen geleden. Wie het beschamend noemt voor ons volk,
mag niet vergeten ten minste de vraag te stellen, of in de meeste andere landen van
Europa, vooral de staten met sterk centraal gezag, overheerst door de dynastieke of
louter persoonlijke eerzucht van absolute monarchen, de justitie minder veil, de
ambtenarij en de daar zo machtige adel minder omkoopbaar plachten te zijn49.. Het
mag dan dubbele weerzin wekken, dat hier juist de godsdienst als illegaal winstobject
van de justitie de corruptie demonstreert, te meer daar dit verschijnsel der gekochte
tolerantie de wrange parodie lijkt op wat een nationale voortreffelijkheid heette in
binnen- en buitenland: de eerbied voor de geestelijke vrijheid, maar de platte waarheid
van de gelegenheid, die de dief maakt, kan ons behoeden voor een al te verachtelijk
neerzien op een veilheid, die geen specifiek-nationale ondeugd was. In ieder geval
mogen wij op dit droevig verschijnsel der recognities niet de nadruk leggen, alvorens
gewezen te hebben op het algemene van de practijk van het composeren; het waren
niet alleen de overtredingen van de plakkaten tegen de paapse stoutigheden, die er
gelegenheid toe boden. Alle overtredingen konden vrijwel straffeloos begaan worden,
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mits men de hand van de officieren maar wist te zalven; bijna elk vonnis kon door
composities worden voorkomen.
De practijk van de recognities burgerde zich reeds spoedig in en wekte even spoedig
de ergernis en de bezorgdheid van synoden, kerkeraden en predikanten. Dit is
verklaarbaar, want elk procédé, dat het welslagen van het zo moeizame
protestantiseringsproces dreigde te verijdelen, was hun onwelkom. Reeds in 1594
werd aan de Staten van Holland geklaagd, dat er schouten en baljuws waren, die zich
door de katholieken lieten omkopen en hen tegen betaling van geregelde recognities
de plakkaten lieten overtreden, o.a. te Grootebroek, waar de schout 60 gulden en te
Gouda, waar hij zelfs al 400 gulden per jaar trok.
De afpersingen, die de katholieken zich gedurende bijna twee eeuwen hebben
moeten getroosten, kunnen verdeeld worden in vaste en occasionele recognities. De
eerste waren vaste jaarlijkse vereringen of bijdragen aan ambtenaren der justitie, ook
wel aan regenten, magistraten en ambachtsheren; deze bijdragen werden af en toe
nog met zekere opcenten vermeerderd, o.a. met het rokkengeld, dat de officieren
plachten te eisen als tegemoetkoming in de kosten van de ambtskleding van de
dienaren der justitie. De occasionele recognities zijn te onderscheiden in admissieof permissie-gelden en bienvenuegelden. De eerste moesten door de katholieken
voldaan worden bij de toelating van een missionaris en ook voor het openen,
heropenen of verbouwen van een kerk. De bienvenuegelden, plaatselijk wel als
gouden handschoenen betiteld, dienden ter verwelkoming van een nieuwe baljuw,
schout of ambachtsheer.
De gewesten, waar het meest geklaagd werd over de afpersingen, waren Holland
en de Generaliteitslanden, speciaal Noord-Brabant. Dit is geen wonder: daar, waar
de katholieken talrijk waren, namen de recognities de brutaalste afmetingen aan; het
was voor een schout in tijdelijke geldverlegenheid al te verlokkelijk deze te lenigen
door de katholieken zekere occasionele stortingen op te leggen, b.v. door hun kerk
onder een of ander voorwendsel te sluiten en tegen betaling van een bepaald bedrag
weer te openen. Zulke grappen waren in streken met weinige, verstrooide katholieken
niet uit te halen. Hollandse baljuws met hoogadellijke namen, die de arme katholieken
elk jaar enkele duizenden guldens
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afpersten, en Brabantse kwartierschouten, die eenzelfde som ontwrongen aan de
doodarme bewoners van de Meierij, liepen meer in de gaten dan de rechterlijke
ambtenaren in de Noordelijke gewesten, die met de beste wil van de wereld geen
kans zagen, de schaarse en verspreid wonende katholieken meer dan enkele honderden
af te persen.
De klachten van die synoden richtten zich dan ook begrijpelijkerwijs in de regel
tot de Staten van Holland en de Staten-Generaal. Het mag niet gezegd worden, dat
deze colleges het euvel goedgekeurd hebben. De Staten-Generaal verboden bij
plakkaat van 26 Februari 1622 (vernieuwd o.a. 8 September 1629, 30 Augustus 1641
en 14 April 1649) ‘de officieren en derzelver substituten’ enigerlei composities aan
te gaan; hij, die een overtreding van een schout op dit punt aanbracht, zou een beloning
van 300 gulden ontvangen, die op de schuldige schout zou worden verhaald. De
Staten van Holland hebben zich vooral sedert de overwinning van de
contra-remonstranten jarenlang geregeld met dezelfde kwestie beziggehouden. Steeds
weer zijn de besluiten op de lange baan geschoven; men houde in het oog, dat
verscheiden statenleden op het punt in kwestie een niet zeer zuiver geweten kunnen
gehad hebben. Want dit wordt wel vergeten: het zijn niet de ambtenaren alleen, die
zich aan het misbruik schuldig maakten; ook de stedelijke regenten waren er lang
niet steeds afkerig van zich voor hun gunsten te laten betalen. Zo sloten
burgemeesteren van Gouda in 1677 met de principaalste katholieken een formele
overeenkomst, krachtens welke dezen tegen een jaarlijkse belasting van 750 gulden
de gewone beperkte vrijheid van eredienst genoten50..
Niet alleen de stedelijke regenten hadden op dit punt hun belangen; ook de edelen,
die vaak op het land als baljuws optraden, trokken rijkelijk van de katholieken, zodat
menig adellijk geslacht aan de recognities, die het eeuwenlang getrokken heeft,
althans voor een deel het behoud van zijn welstand te danken heeft. Het sprekendst
is dit ten aanzien van de heer van Wimmenum, die als vertegenwoordiger van het
lid der edelen zitting nam in een in 1643 benoemde commissie uit de Staten van
Holland en zelfs tot rapporteur benoemd werd, o.a. over de kwestie van de recognities.
Deze edelman was baljuw van Rijnland en trok in
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die functie elk jaar vele duizenden wegens ‘het afmaken van storingen’, wegens
‘admissiën en aparte accoorden’, o.a. met de Haagse Jezuieten, die, als extra
gevaarlijk, ook extra lasten hadden te betalen51.. Niet minder tragi-komisch is het,
dat het Hof van Holland, door allerlei kerkelijke autoriteiten met klachten overstelpt
over paapse stoutigheden en over de ‘vuilaardige’ composities, telkens weer de
officieren tot stipte naleving van hun plicht vermaant en ernstig zoekt naar middelen
om de corruptie tegen te gaan, maar niet schijnt te kunnen beletten, dat zijn eigen
advocaat-fiscaal en zijn eigen procureur-geteneraal omstreeks dezelfde tijd geregelde
inkomsten trekken uit de recognities. De brutaalste vormen komen voor; zo had de
substituut van de genoemde procureur-generaal, Gideon van Geesdorp, zich omstreeks
1652 tegen aanzienlijke recognitie verbonden om de katholieken van Wassenaar
vooraf te waarschuwen, wanneer hij het geraden achtte een kerkstoring te enscèneren;
dezelfde ambtenaar trok in deze tijd zeer grote bedragen per jaar uit Den Haag. Een
ander ambtenaar-edelman, baljuw van Kennemerland, stond in 1656-1657 terecht
voor het Hof van Holland; de dagvaarding bevatte 429 punten van beschuldiging,
waarvan 61 op het composeren sloegen. Het bleek, dat hij in de laatst verlopen zeven
jaren een vast inkomen van 3800 à 4000 gulden per jaar had getrokken door de
recognities en daarenboven als toevallige baten voor elke nieuwaangestelde
missionaris 100 à 125 gulden admissiegeld52. had ontvangen. Van de schouten der
steden worden in het midden van de zeventiende eeuw vooral die van Leiden en
Gouda, maar aanvankelijk ook die van Amsterdam en Haarlem als zeer corrupt
genoemd en zeer rijk aan inkomsten uit deze troebele bron. Op het eind van de eeuw
getuigde de apostolische vicaris Petrus Codde echter met de echte trots van de geboren
Amsterdammer, dat zijn geboortestad de enige was, die geen recognities duldde. Dit
is onjuist. Ten eerste eiste men te Amsterdam nog in 1786 admissiegeld voor elke
priester en vervolgens zijn er enkele steden meer geweest, waar de overheid het
heffen van recognities door de ambtenaren belette of aan banden legde. Vooral
Rotterdam en Haarlem mogen als zeer gunstige uitzonderingen beschouwd worden,
al versta men officiële verzekeringen, die ons voor Rotterdam, waar zelfs
admissiegelden onbekend waren, leren, dat re-
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cognities ‘als strijdend met de instructie van de hoofdofficier’ onbekend zijn, niet al
te letterlijk; zekere attenties aan de officieren zullen te allen tijde nog wel in gebruik
geweest zijn. Van de Zeeuwse steden wordt alleen Goes bij herhaling genoemd om
de schraapzucht van zijn schouten. Hiermee wordt echter nog niet bewezen, dat zij
in dit opzicht slechter waren dan hun Zeeuwse collega's, maar dezen kregen de kans
niet of veel minder; alleen de stad Goes en haar omtrek boden gelegenheid tot het
afpersen van grote bedragen. In de rest van de provincie woonden spoedig nauwelijks
katholieken meer en in elk geval hadden er bijna nergens katholieke
godsdienstoefeningen plaats.
De katholieken, ofschoon zij de omkoopbaarheid van de ambtenaren
begrijpelijkerwijs benutten, waren blijkens allerlei uitingen zeer slecht te spreken
over de uitbuiting, die zij moesten dulden. De verslagen van de apostolische
vicarissen, vooral die van Rovenius en Neercassel, spreken er met minachting over.
Ook de achttiende-eeuwse verslagen van de internuntii Molinari en Ghilini tonen,
hoe verachtelijk het misbruik gevonden wordt. Rovenius becijfert in zijn relatio van
164253., dat de katholieken in vier jaar (1638-1642) f 50.000 aan boeten en een gelijk
bedrag aan recognities hebben moeten betalen. Dit komt neer op f 12.500 aan
recognities per jaar. Het is echter zeker, dat Rovenius de practijk eerst in haar wording
leerde kennen. Pas na de Munsterse vrede zou zij algemene toepassing vinden. Met
de geleidelijke vermeerdering van het aantal staties zou trouwens het totaalbedrag
aan recognities nog belangrijk toenemen. Ook is het zeer de vraag, of Rovenius wel
rekening hield met wat de reguliere missionarissen betaalden. Men kan aannemen,
dat tussen 1640 en 1700 het aantal staties nog met een 75% is toegenomen. Weliswaar
zijn in diezelfde periode enkele steden als Amsterdam en Rotterdam blijkbaar
overgegaan tot afschaffing van recognitiegelden, maar daartegenover staat, dat de
bedragen zich in de oop van de zeventiende eeuw en het eerste kwart van de achttiende
eeuw duidelijk in een stijgende lijn bewegen: begrijpelijkerwijze kwam l'appétit en
mangeant. Verder betekende de scheuring van Utrecht, dat op verschillende plaatsen
de kerk bleef aan de refractaire groep en het oprichten van een katholieke statie voor
de aan Rome getrouwen voor grof geld en onder toezegging
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van nieuwe jaarlijkse recognities gekocht moest worden.
Het is dan ook niet ongegrond het bedrag, dat in de Hollandse Zending omstreeks
1725 per jaar aan recognities moest worden betaald, te schatten op driemaal het door
Rovenius in 1642 aangegeven bedrag, dus op een 35.000 á 40.000 gulden per jaar.
Dit is ook in overeenstemming met de bedragen, die ten aanzien van andere provincies
dan Holland van tijd tot tijd door de hervormde synoden genoemd werden. Zeker
komt bij deze vaste recognities nog een gelijk bedrag aan admissie- en
bienvenuegelden. De totaalsom van vaste recognities bedroeg in 1786, d.i. vlak vóór
de afschaffing, toen al aanmerkelijke verlagingen hadden plaatsgehad, voor het
gewest Holland alleen nog 18.000 gulden per jaar.
Wat de Generaliteitslanden aangaat, een lijst van 1730 leert ons precies, wat in
dat jaar aan vaste recognities in geld door de ambtenaren werd opgegeven.
Ongetwijfeld was het werkelijke bedrag, vermeerderd met de giften in natura, nog
vrijwat hoger. Het opgegevene is reeds 11.000 gulden. Zo persten de ambtenaren de
grotendeels arme bevolking van de Generaliteitslanden omstreeks deze tijd ten minste
dit bedrag, vermeerderd met de occasionele recognities, af. Het is niet gewaagd, een
15 á 20 duizend gulden per jaar aan te nemen. In geen gewest zijn hoger recognities
geheven dan in Holland; dit geldt niet alleen voor de vaste, maar in sterker mate nog
voor de occasionele, de admissie- en bienvenuegelden. Vooral de steden Leiden,
Delft, Gouda en Enkhuizen waren berucht om hun afpersingen. Te lande waren het
vooral de in meerderheid katholieke streken, die ongelooflijk hoge bedragen moesten
opbrengen en voor de betrokken ambtenaren ware goudmijnen werden. Met name
de katholieken in de buurt van Stompwijk en in die van Zoeterwoude waren zwaar
belast: de admissie van een nieuwe pastoor kostte de staties daar niet zelden een
bedrag van tussen de zes- en achthonderd gulden54.. De gemiddelde recognities in
Noord-Brabant waren veel lager; zij bedroegen meestal maar een vijfde of zesde deel
van de in Holland gebruikelijke, maar het is nauwelijks een vraag meer, of zij, gezien
de draagkracht van de bevolking, in werkelijkheid niet zwaarder waren.
Het is zeker niet overdreven aan te nemen, dat in heel de Republiek omstreeks het
begin van de achttiende eeuw elk jaar door de
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katholieken een bedrag van ruim 50.000 gulden aan recognities werd opgebracht. In
de loop van die eeuw is dit gaandeweg verminderd, maar de gegevens leren, dat het
omstreeks 1786, d.i. aan de vooravond van de afschaffing, nog ruim 35.000 gulden
bedroeg. Wat gedurende de gehele periode van de Republiek door de
Noordnederlandse katholieken aan een veile justitie opgebracht is, loopt stellig in
de millioenen. Voor deze som hadden zij zich het recht gekocht om in opkamers,
stallen en schuren te vergaderen. Om de jammerlijkheid van het systeem te doorzien,
stelle men zich maar eens voor, hoeveel goede kerken voor zulk een bedrag gebouwd
hadden kunnen worden. Met scherp sarcasme, maar geheel juist werd het systeem
getekend door de Utrechtse kanunnik Wachtelaer, die in 1640 o.a. van zijn prebende
beroofd werd en naar aanleiding van deze en daarmee samenhangende afpersingen
der justitie schreef: ‘Wat zijn wij toch ten prooi aan hongerige wolven, die niet dorsten
naar bloed, maar naar het gouden of zilveren vachtken’. Hij doelde wel in het
bijzonder op het lot van de apostolische vicaris Rovenius, wiens boeken en verdere
bezittingen in dat jaar verbeurd werden verklaard, maar wiens levenslang banvonnis,
op welks overtreding de doodstraf gezet was, als een wassen neus is opgevat,
hoogstwaarschijnlijk tegen betaling van een aanzienlijk bedrag, dat het hem mogelijk
maakte te Utrecht te blijven wonen55.. Zulke oncontroleerbare composities moeten
er in de eeuwen van de missie honderden betaald zijn; in het geschatte bedrag zijn
zij natuurlijk niet begrepen.
Het verzet van de Staten van Holland tegen de composities is meer hardnekkig
dan krachtig geweest, verlamd als het werd door de medeplichtigheid van eigen leden
aan het gelaakte misdrijf. De 8ste Mei 1637 werd in de Hollandse statenvergadering
de al jarenlang door de hervormde synoden geurgeerde uitvaardiging van een scherp
en algemeen-samenvattend plakkaat weer eens ampel besproken. Men kwam tot de
conclusie, dat de oude plakkaten voldoende waren (wat dan ook, indien de inhoud
daarvan letterlijk genomen wordt, geen twijfel kan lijden), maar dat hun effect ten
zeerste geschaad werd door de practijk van de ‘schadelijke en vuile compositiën’
der officieren. In de loop van het jaar is dezelfde zaak nog herhaaldelijk ter tafel
gekomen;
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eindelijk 21 December 1637 kwam het besluit af, dat aan de officieren ‘scherpelijk’
zou worden gelast, zich te onthouden van het contracteren met katholieken ter
overtreding van de plakkaten. Alle ambtenaren zouden voor Gecommitteerde Raden
een eed afleggen, waarbij zij beloofden deze resolutie stipt na te komen; bij
overtreding zouden zij als meinedig vervolgd worden. De meeste officieren
verschenen niet en zij, die de eed hebben afgelegd, zullen daarmee misschien evenveel
ernst hebben gemaakt als met de algemene ambtseed, die hun precies hetzelfde
verbood, maar waarmee zij tot dusver dan weinig rekening hadden gehouden. In de
loop van 1638 en 1639 werden Gecommitteerde Raden herhaaldelijk door de Staten
vermaand de officieren te dwingen tot het afleggen van de eed, maar ook dit schijnt
niet veel gebaat te hebben. In aansluiting op de resolutie van de Staten van Holland
vaardigden de Staten-Generaal 30 Augustus 1641 een plakkaat uit, dat in hoofdzaak
vernieuwing van de vroegere was, maar in bijzondere mate de nadruk legde op het
verbod van composeren. Op overtreding door de officieren werd ontzetting uit het
ambt met arbitrale correctie gezet. Nog altijd werd de premie van f 300.- (op de
schuldige ambtenaar te verhalen) gehandhaafd voor ieder, die een officier schuldig
aan overtreding kon bewijzen. Deze bepaling schijnt een uiterste van vals vertoon;
immers ieder burger zou zich wel tweemaal bedenken, eer hij een schout aanbracht,
die veelal met de rechtspositie van de burgers en buitenlieden lachte en soms de
grofste willekeur toepaste in zake vrijheidsberoving en boete.
Heel dit complex krasse maatregelen haalde niets uit, wat trouwens wel de
bedoeling geweest moet zijn; de hele opzet was, de synoden door het geduldige
papier te paaien. De 19de December 1643 richtte het Hof van Holland een brief tot
de Staten, waarin het heet, dat de plakkaten tegen het katholicisme niet het minste
effect hebben; integendeel, de stoutigheden nemen dagelijks toe: er komen steeds
meer priesters; overal worden nieuwe kerken gebouwd en alom vermeerdert het getal
klopjes. Wederom beraadslaagden de Staten met de grootste ernst. Zij benoemden
een commissie, bestaande uit twee leden van Gecommitteerde Raden, zes
afgevaardigden der steden en één vertegenwoordiger van de edelen. Dit was de
merkwaardige heer van Wimmenum, die als
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baljuw van Rijnland elk jaar enorme sommen door het composeren toucheerde; deze
edelman werd zelfs de rapporteur van de commissie. Men begrijpt, wat men zich
van de resultaten van zulk een commissiewerk kan voorstellen.
Omstreeks deze jaren was in heel Holland en Zeeland de zaak der recognities aan
de orde; de predikanten verdubbelden hun klachten en spraken niet zelden in zeer
krasse taal over de officieren, die de plakkaten gebruikten ‘om haar keuken te doen
roken’. Zelfs vlugschriften verschenen over de question brûlante, die plotseling
zozeer aller belangstelling trok. De Staten van Zeeland konden onder die klachten
al evenmin als die van Holland en de Staten-Generaal geheel werkeloos blijven; zij
besloten de 23ste Maart 1643 alle officieren met ‘ene scherpe penne’ er over aan te
schrijven. Ook de stadhouder Frederik Hendrik schijnt zich in deze tijd het vraagstuk
zeer te hebben aangetrokken. Trouwens in deze jaren was het juist het herhaald
aandringen van de Franse bondgenoot, dat de predikanten zo bezorgd maakte; immers
nu of nooit moesten zij waakzaam zijn, dat de politieke belangen de alleenheerschappij
van de Dordtse leer niet aantastten en de calvinistische staat zich niet zou verlopen
in karakterloze dulding der papisterij. Het was juist deze duiding, die Frederik Hendrik
op staatkundige grond en uit gemoedelijke eigen overtuiging wilde bevorderen. In
deze tijd liet hij dit vrij vaak blijken en niet zelden schijnt toen geïnsinueerd te zijn,
dat de prins op het punt stond katholiek te worden. Daartoe heeft bij hem zeker geen
neiging bestaan, maar het gerucht, dat herhaaldelijk opdook56., tekent de verdenking,
waaronder hij stond. Dat hij zich deze bewust was, blijkt uit hetgeen hij na de
inneming van Hulst in 1645 aan Mazarin liet verzekeren: dat hij niet verder kon
aandringen op tolerantie, daar hij daarmee zijn eigen rechtzinnigheid in verdenking
bracht57.. Omstreeks dezelfde tijd deed hij echter aan de ons reeds bekende heer van
Wimmenum in alle ernst een mondeling voorstel omtrent vèrgaande tolerantie,
uitgaande van de gelijkheid van beide confessies en neerkomende op vreedzaam
simultaangebruik van de kerken. Dit voorstel bewijst wel, hoe weinig de prins de
mentaliteit van de calvinisten deelde of zelfs maar begreep. Het is voor zijn reputatie
gelukkig geweest, dat de predikanten geen kennis gekregen hebben van dit fantastische
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voornemen, want dan eerst zouden zij alle recht en reden gehad hebben om aan zijn
orthodoxie te twijfelen.
Het was allesbehalve de mentaliteit van Frederik Hendrik, die de overhand had
bij de Nederlandse delegatie bij de Westfaalse vredesonderhandelingen. Wij weten,
hoe alle pogingen om van de Nederlandse regering enige stellige toezegging te krijgen
op het stuk van de behandeling der katholieken mislukt zijn. Veeleer was dan ook
de eindelijke afsluiting van het oorlogstijdvak voor de rechtzinnige calvinisten de
geschikte tijd om de consequente doorvoering van de protestantisering, nog steeds
door oogluiking vertraagd, tot het centrale punt van het regeringsprogram te maken.
Hard nodig was dit trouwens: in de Generaliteitslanden had het protestantisme nog
nauwelijks een enkele ziel gewonnen; in Holland en Utrecht was het er ver van, dat
het volk van land en stad geheel protestant was; de adel was nog steeds in meerderheid
katholiek. Het sluiten van de vrede van 1648 was dan ook het sein voor de synoden
om remonstranties, die sterk het strenger naleven van de plakkaten tegen het
katholicisme urgeerden, in te dienen bij de Staten-Generaal en de gewestelijke staten,
speciaal van Holland. Succes hebben de vertogen nu evenmin gehad, want sterker
dan tevoren ‘ontaardde de verdrukking van de katholieke godsdienst in een
geldkwestie’58..
De predikanten stelden zich althans enige vrucht voor van de befaamde Grote
Vergadering, die in begin Januari 1651 bijeenkwam en waarop het punt van de religie
ter definitieve beslissing voorkwam. Zeer uitvoerige vertogen richtten zij wederom
tot de hoge vergadering; de felheid, waarmee ook ter vergadering zelf de
exclusivistisch-calvinistische zienswijze werd verdedigd, deed de staten van Holland
tot de reeds aangehaalde merkwaardige uiting komen, dat men ‘de wapenen
opgenomen hebbende voor de vrijheid van conscientie ende zelf in tijden van oorlog
niet zijnde op de wijze der Spaanse inquisitie geprocedeerd’, daarin ook nu niet
‘behoorde te excederen’59.. De door Holland voorgestelde resolutie is dan ook van
het oude genre en eist niet meer dan ‘strenge’ handhaving van de plakkaten; daarmee
was de wens van de synoden trouwens vervuld geweest, maar ieder wist, wat de
practijk speciaal in Holland daarvan terechtbracht. De resolutie werd 27 Januari 1651
aangenomen. De Friese afgevaardigden
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kwamen ter verdediging van het calvinistisch standpunt met de verklaring, dat dit
alles niets kon baten, zolang op de officieren geen krachtiger dwang werd uitgeoefend.
Vage toezeggingen dienaangaande waren het enige, dat bereikt scheen te kunnen
worden.
Na de Grote Vergadering begon het oude lied opnieuw: de predikanten constateren,
dat de resolutie van 1651 een dode letter blijft en de officieren blijven gedijen onder
de recognities; de synoden remonstreren heftig bij de Staten, die met vroede
bedachtzaamheid de aangelegenheid in studie nemen. In October 1656 bracht de
raadpensionaris van Holland een concept-plakkaat ter tafel, waarin alle officieren
verplicht werden voor het Hof van Holland een eed af te leggen, waarmee zij plechtig
beloofden geen composities met de katholieken aan te gaan, maar de plakkaten stipt
ten uitvoer te leggen. Ook hierin werd weer een premie van driehonderd gulden
gesteld op het aanbrengen van officieren, die op dit punt in overtreding kwamen. Dit
concept was in 1660 nog niet voldoende bekeken; een voorstel om het aan te nemen,
werd toen als te overijld verworpen. Wel werden de officieren nogeens aangeschreven.
Wat eigenlijk het nut was van zulk een plakkaat, is niet duidelijk; immers het plakkaat
van de Staten-Generaal van 1622 verbood al letterlijk hetzelfde en loofde dezelfde
premie uit. Het waren ten slotte de Staten-Generaal, officiële beschermers van de
gereformeerde kerk en ten aanzien van de Generaliteitslanden gestadig met de materie
beziggehouden (niet het minst door vertogen van de predikanten), die tot een scherper
besluit kwamen: 8 Mei 1666 verscheen een nieuw plakkaat, dat voor heel de Republiek
het composeren streng verbood en de aanbrengpremie tot zeshonderd gulden
verhoogde; de overtreder had (behalve deze premie) viermaal de afgeperste som als
boete te betalen en werd ontslagen60.. Dit plakkaat werd verscheiden keren vernieuwd:
19 Juli 1730, 25 Augustus 1735, 27 November 1755 en 18 November 1760. Het
cynische daarbij is, dat omstreeks dezelfde jaren (circa 1730-1750) de officieren
soms een beroep deden op het Hof van Holland om de onwillige katholieken te
dwingen de geëiste recognitie te betalen en dat zulk een beroep dikwijls succes had.
Wat valt nog te hechten aan de resolutiën van een staatslichaam, waarin zulke
tegenstrijdigheden mogelijk zijn?
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In de Generaliteitslanden, waar de bevolking unaniem het protestantisme bleef
verwerpen, burgerde de practijk van de recognities zich vrijwel onmiddellijk na de
onderwerping aan de Republiek in; van betekenis zijn zij vooral geworden, toen de
Staten-Generaal 1 April 1660 het Reglement op de politieke reformatie van de Meierij
uitvaardigden61.. Dit reglement bepaalt in artikel 8, dat aan de officieren het aangaan
van compositiën ten strengste verboden is, en stelt op de aanbreng er van - als in heel
de Republiek - driehonderd gulden. Het zou de moeite waard zijn, te onderzoeken,
hoe vaak zulk een loon inderdaad is uitbetaald. De ambtenaren, aan wie de politieke
reformatie werd toevertrouwd, behoorden echter tot het meest corrupte slag, dat in
de hele Republiek te vinden was; men begrijpt, wat dat zeggen wil. Pijnlijker nog
dan in Holland, waar de welstand groter was en ten minste in sommige steden onder
de katholieken zeer gegoeden voorkwamen, werd de uitzuigpractijk in een gewest,
dat door meest arme katholieken bewoond werd, die het moesten aanzien, hoe de
oude kerken grotendeels leeg bleven staan, en voor het samenkomen in krotten en
schuren bloedgeld moesten opbrengen aan Hollandse satrapen met adellijke namen.
Meermalen bedreven zulke heren de grofste willekeur door occasionele kerksluitingen,
die tot nieuwe afpersing leidden en hun beurs spekten. Soms durfden deze ambtenaren
zich bij de Raad van State beklagen, dat de inkomsten van hun ambt hun bitter
tegenvielen en dat de recognities voor de uitoefening van het katholicisme te laag
waren, ten minste te ongelijk. Deze en dergelijke klachten schijnen het vooral te zijn
geweest, die de Staten-Generaal in 1730 deden overgaan tot het regelen van de
recognities op eenparige voet; daarnaast werden de berichten over verregaande
knevelarijen, die de ambtenaren de weerloze bevolking van de Generaliteitslanden
deden lijden, zo talrijk, dat ook hierin aanleiding tot ingrijpen werd gevonden.
Zelfs zij, die geen woord wensten vuil te maken om het schandaal van de
recognities goed te praten62., plachten de politiek, die de overheid van de Republiek
tegenover de katholieken volgde, te motiveren met het aanvoeren van de Spaanse
sympathieën, die vele katholieken bleven koesteren63.. De katholieken vormden een
gevaar voor de veiligheid van de staat. Zolang deze in oorlog
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was met Spanje, kon hij een groep, die niet alleen in beginsel, maar, waar het kon,
ook metterdaad de vijand aanhing, niet vertrouwen en had hij de plicht zich uit
eigenbelang tegen zulke onbetrouwbare onderdanen in bescherming te nemen.
Vooropzettend, dat de redenering niet in alle opzichten verwerpelijk is, moeten
wij toch de opmerking maken, dat zij behoedzaam in medias res begint en vermijdt
de vraag te stellen, hoe deze Spaansgezindheid te verklaren zou zijn. Verder is het
min of meer hypocriet de vervolgingspolitiek als afgeperst en tegen eigen wil en
overtuiging met bloedend hart ingevoerd voor te stellen. Immers de vervolging van
het katholicisme is een calvinistisch programpunt: artikel 36 van de geloofsbelijdenis
noemt het overheidsplicht alle ‘valse godsdiensten’ te niet te doen64.. Het katholicisme
is dan ook in Holland en vervolgens in de andere gewesten niet verboden en vervolgd,
omdat enige van zijn belijders niet vertrouwd werden, maar eenvoudig uit hetzelfde
beginsel, krachtens hetwelk elke door een staatsgreep aan het roer gekomen kleine
minderheid zich uit zelfbehoud opmaakt tot consequente en onverbiddelijke knechting
van de meerderheid. Het is juist deze consequentie van de geslaagde opstand, die
niet alleen de Rennenbergs, de Moms en de Botbergens65., maar ongetwijfeld ook tal
van priesters tegen wil en dank de Spaanse dwingelandij verkieslijk deed vinden
boven de calvinistische theocratie. Het was de kleine kabaal van calvinisten, die het
resultaat van de geslaagde opstand incasseerde en aldus een godsdienstoorlog maakte
van een beweging, die dit in oorsprong niet geweest was. Van nationaal werd de
opstand sectarisch en zijn overwinning werd volkomen logisch minderheidsterreur.
Is het dan wonder, dat bij de verdrukte meerderheid de sympathie luwde? In de
Zuidelijke Nederlanden was het de terreur van Datheen en zijn fanatieke medestanders,
die de Pacificatie vernietigde en het volk in al zijn geledingen, ook de eerste en oudste
malcontenten, zoals de anti-Spaanse adel, de recalcitrante gilden en de op de koning
verbitterde abdijen, ten einde raad in de armen van de regering terugdreef. In de
Noordelijke Nederlanden werd terzelfder tijd een gelijkschakeling toegepast, die
duizenden als verraad moesten beschouwen. Voor een andere koers scheep gegaan,
dan die nu gevolgd werd, konden de katholieken van het Noorden zich niet
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geestdriftig scharen achter deleiders van een beweging, die de basis, waarop eens
alle malcontenten zich verenigd hadden, zo trouweloos versmald hadden. De Unie
van Utrecht en de Verlatinge van 1581 waren triomfen van een politiek, die de
katholieken moesten beschouwen als op hun vernietiging gericht. Zo verstonden het
Sasbout Vosmeer en met hem alle vooraanstaande missionarissen.
Het is niet ongerijmd, dat de overheid van de republiek Sasbouts verstandhouding
met de aartshertogen en Rovenius' betrekkingen tot Spinola en de Spaanse militaire
leiders in Twente en de Achterhoek als heulen met de vijand beschouwde, maar het
is een onwaardig of onnozel spel met de verhoudingen, een verwarren van oorzaak
en gevolg, zo men de politiek van de overheid jegens het katholicisme de consequentie
van deze houding der missieoversten noemt. Eerst was daar de calvinistische
gelijkschakelingspolitiek, direct en onverzoenlijk tegen het katholicisme gericht, en
daaruit is zeer natuurlijk voortgevloeid, dat allen, voor wie het behoud van het
katholicisme het doel van hun leven werd, hun hoop vestigden op de zegepraal van
de Spaanse wapenen.
Was bovendien de houding van Sasbout en Rovenius een begrijpelijke grond van
behoedzaamheid voor de overheid en een motief om de uitoefening van het
katholicisme te weren, een reden ook om de katholieken uit te sluiten van ambtelijke
functies, zolang de oorlog duurde, dan ontviel aan deze politiek toch elke grond,
zodra de vrede met Spanje gesloten was. Deze consequentie hebben de autoriteiten
nooit aanvaard, eenvoudig niet, omdat de strijd tegen het katholicisme niet uit zulke
opportunistische motieven, maar uit het calvinistisch beginsel voortvloeide. Of er al
in de practijk bezwaren rezen, die de strenge toepassing van dit beginsel meer en
meer verijdelden, doet daaraan niets af. Vast staat, dat het lot van de katholieken niet
bepaald was door de houding van enige politieke overlopers als Rennenberg, Mom
en Botbergen, noch die van missieoversten als Sasbout en Rovenius, maar dat het
gedrag van deze katholieken juist door de anti-katholieke overheidspolitiek bepaald
was. Tot deze vraag doet het feit verder niet af, dat mannen als Hans van der Veken
en verscheiden andere katholieke kooplieden en figuren als de kanunniken Ban en
Bloemaert, voor wier loyauteit jegens de Republiek Descartes
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zich borg stelde66., of de Jezuieten, die zich zelfs door Sasbout niet lieten verplichten
de absolutie te weigeren aan hen, die de strijd tegen de koning rechtstreeks of
middellijk steunden67., allerminst een gevaar voor de veiligheid van de Republiek
waren. Zelfs is het aannemelijk, dat het Sasboutiaans exclusivisme omstreeks 1614
nog maar door weinig katholieken gedeeld werd, en zeker, dat na het twaalfjarig
bestand een Spaansgezinde katholiek, althans boven de Moerdijk, een rara avis was.
Doch dit houde men vast: zulke dingen te berde brengen om te betogen, dat het
wantrouwen jegens de katholieke burgerij ongerechtvaardigd of ten minste sterk
overdreven was, heeft slechts zin, als men het uitgangspunt loslaat: de wering van
het katholicisme wàs niet afhankelijk van het gedrag van zijn belijders, maar vloeide
voort uit de aanvaarding van het calvinisme als grondslag van de staat68..

5. Locale en sociale differentiatie
In de twee volgende hoofdstukken zal het protestantiseringsproces beschreven worden,
zoals dit zich in de afzonderlijke gewesten van de Noordelijke Nederlanden heeft
voltrokken. De algemene conclusie uit dit exposé kan geen andere zijn, dan dat de
locale politieke omstandigheden de overgang tot het protestantisme of het
katholiek-blijven hoofdzakelijk bepaald hebben. Het waren, zoals blijken zal, locale
factoren - isolement van het eiland, overgang van de pastoor tot het protestantisme,
volslagen ontstentenis van katholieke missie-, die de bewoners van Marken b.v.
protestant deden worden. Het waren ook locale factoren, die de kleur van de Meierij
bepaalden: waren de plaatselijke omstandigheden hier dezelfde geweest als in
Friesland, dan zou de religieuze kleur thans stellig heel anders zijn. Toch zijn de
locale factoren niet de enige, die het historisch verloop gedetermineerd hebben. Ten
eerste mogen wij nooit uit het oog verliezen, dat de geschiedenis van afval,
geloofsbehoud en terugkeer slechts als massaal verschijnsel een probleem voor
historisch onderzoek is. Een onderzoeker mag zich niet verbeelden over de individuele
gevallen licht te kunnen verspreiden, tenzij hij als biograaf optreedt. Schij-
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nen de nuchtere exposés, die in de twee volgende hoofdstukken verenigd werden,
slechts aandacht te hebben voor de externe factoren, dan dienen wij ons er terdege
van bewust te zijn, dat zeer belangrijke interne factoren voor ons oog verborgen
blijven. Dit geldt met name voor de bovennatuurlijke. Hoe het komt, dat de een het
geloof verloor, de ander het onder ogenschijnlijk eendere omstandigheden behield,
een derde na lange weifeling en dwaling de perle, die verborgen was, terugvond, is
ten hoogste object van biografisch onderzoek. Als algemene overzichten niet tot deze
diepte kunnen peilen, is het niet juist daaruit te besluiten, dat de schrijver factoren
als gebed en genade negeert. Zij worden geëlimineerd, maar niet uit geringschatting,
louter uit overweging van de aan het historisch onderzoek gestelde grenzen.
Ook de vraag, of van de controleerbare algemene factoren alleen de locale het
groter of kleiner succes van de protestantisering bepaald hebben, kan zonder
bedenking ontkennend beantwoord worden. Sociale factoren hebben evenzeer
meegeteld, vooral in de steden. Overwoog te lande de locale factor, dan kwam dit
niet zelden, doordat de machtige, maar ongecompliceerde sociale factor de locale
determineerde. Te lande was wel de sociale differentiatie gering, maar het ene grote
standsverschil, dat tussen landadel en volk, beheerste meestal de samenleving. Zo
bracht deze simpele sociale factor dan in vele gevallen de locale expansie zo goed
als absoluut teweeg of zij belette ze vrijwel volkomen.
In de steden bestond ook in de zeventiende eeuw reeds veel meer sociale
differentiatie en, tot op zekere hoogte dan, ook meer sociale onafhankelijkheid.
Daaruit wordt reeds terstond licht geworpen op een interessant verschijnsel, dat de
kaart van de confessionele verhoudingen duidelijk openbaart, namelijk het feit, dat
in bijna volstrekt geprotestantiseerde streken de steden meestal contingenten van
katholieken behouden hebben en - in logisch contrast daarmee - in streken, waar het
platteland katholiek bleef, de steden niet zelden sterke protestante gemeenten zagen
ontstaan. Het eerste geval ontwaren wij b.v. in Leeuwarden, Franeker, Harlingen,
Groningen, Arnhem, Dordrecht, Zierikzee, Middelburg; het tweede o.a. in Utrecht,
Amersfoort, Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen.
Het nagaan van de sociale differentiatie in het protestantiserings-
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proces is uiteraard moeilijker, ingewikkelder dan het verklaren van de locale expansie.
Van de laatste geeft de kaart een duidelijk beeld en voor de verklaring daarvan
verschaft de politieke geschiedenis een vrij exact en overzichtelijk materiaal. Anders
staat het met het vraagstuk der sociale geleding van het proces. Om deze te belichten
staat ons geen zo objectief te hanteren, zo concreet en overzichtelijk materiaal ten
dienste. Daarbij komt dan, dat wij bij deze kant van het onderzoek een terrein
betreden, dat gelukkig wel niet meer onontgonnen genoemd mag worden, maar toch
nog niet voldoende bewerkt of zelfs maar verkend kan heten. Uit een groot aantal
monografieën over de sociale structuur van de protestántisering in bepaalde steden
en streken zou een algemene sociografie over de verbreiding van het protestantisme
in de zeven provinciën op te bouwen zijn. Weinigen hebben oog gehad voor dit werk.
Methodisch onderzoek in doop- en trouwboeken, niet het minst in de merkwaardige
registers van de stadhuistrouw, in vele grote steden al spoedig aangelegd, kan voor
de meest kritieke tijd van de eigenlijke protestantisering de sociale differentiatie in
het protestantiseringsproces helder doen uitkomen, gelijk een studie over het
Rotterdamse regentenpatriciaat getuigt69., vooral als tevens de rijke mijn der
notarisprotocollen systematisch ontgonnen wordt. Zolang er echter geopereerd moet
worden met nog al te vage gegevens, met deducties uit zo verbrokkeld en van her
en der met onvermijdelijke willekeur samengeraapt materiaal, heeft de samenvatting
geen hoger waarde dan die van een algemene indruk.
De sociale geleding van het protestantiseringsproces is een stuk
sociaal-economische geschiedenis. In 1572 en daarna heeft de behoefte aan kleding
en voeding voor zeer velen de doorslag gegeven bij de keuze tussen de twee geloven.
Hoe lager de sociale stand, hoe eer de protestantisering slaagde. Het eerst
capituleerden de meest afhankelijken: de paupers. Zoals dezen een halve eeuw later
in de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten de hechte steun waren van
de triomferende calvinistische orthodoxie, omdat er hun nu eenmaal alles aan gelegen
moest zijn zich - naar Vondels drastische terminologie - ‘de krop te verzaan’ met
gerst uit des kerkeraads ‘hanekot’70., zo hadden zij kort na de ommekeer van
1572-1578 in
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elke stad het katholicisme moeten prijsgeven om de gunst van de hervormde
diaconieën te kunnen verwerven. Er is misschien geen belangrijker bijdrage tot de
protestantisering geleverd dan de toekenning van de armengoederen aan de hervormde
kerk. Een pauper had dan ook geen gewetensvrijheid. In iets minder straffe vorm
geldt dit ook voor de ambtenaren. Zelfs heden ten dage wordt overal in de wereld
aan hen, die in overheidsdienst zijn, zekere negatieve vrijheidsbeperking opgelegd;
in de zeventiende eeuw stelden de staten zeer positieve eisen aan de staatkundige en
de godsdienstige belijdenis van de ambtenaren. De ambtenarenstand gaat onmerkbaar
over in die van de regenten; daarvan geldt hetzelfde. Weigeren protestant te worden
kwam voor ambtenaren en regenten op de lange duur neer op verlies van ambt of
waardigheid, tevens bron van inkomsten, rechtstreeks of middellijk.
Wat de steden betreft, het is begrijpelijk, dat na de paupers de brede volksmassa
der van de hand in de tand levenden, die steeds gevaar liepen aan de bedeling toe te
komen, het eerst zwichtte voor de protestantisering; het was haar immers geraden
de officiële kerk te vriend te houden. Sterker was de weerstand, naarmate de welstand
groter was, ook bij ambtenaren en regenten. In de meeste steden verliep de
gelijkschakeling van het patriciaat, hier bedoeld als de kring, waaruit de hogere
ambtenaren en de regenten voortkwamen, in zeer traag tempo. Deze kring is verder
nagenoeg identiek met die van de grote industriëlen, als bierbrouwers, zeepzieders,
kuipers, reders. Voor een niet-gering deel hadden deze lieden uit economische
overwegingen de opstand tegen de koning gesteund; later waren zij uit eigenbelang
scherp tegenover Alva komen te staan. Zelfs zat de meesten uit deze kring zeker
anticlericalisme erfelijk in het bloed; de industriëlen waren in de latere middeleeuwen
in heel Europa immers tegen de kloosters gekant. Maar dit protestantisme patricien
- zoals de mentaliteit te noemen zou zijn - is, gelijk wij zagen, allerminst de opgang
naar het calvinisme geweest. Niet dan op de lange duur hebben deze
bijbelshumanistisch of libertijns-aangelegde mannen van het haec libertatis ergo
gecapituleerd voor het calvinisme. Sommigen deden er twintig jaar over als Van
Oldebarnevelt; anderen kwamen nooit tot de capitulatie. Wij deden al uitkomen, dat
het in de meeste
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Hollandse steden - en zeker ook in vele Utrechtse, Gelderse en Overijselse - gegaan
moet zijn als te Rotterdam, waar het immers geen regent de zetel kostte, al bleef hij
de hervormde kerk volstrekt negeren71..
Er is een door de mythe van de spontane protestantisering veroorzaakt
gezichtsbedrog in het spel, als protestante en katholieke auteurs nog veelal uitgaan
van het axioma: wie omstreeks 1600 in de stedelijke colleges zetelde, was protestant.
Het geval van Oldenbarnevelt, wie noch in 1576 te Rotterdam, noch in 1586 te Den
Haag naar zijn geloof gevraagd kan zijn, is al genoemd. Dienovereenkomstig zijn
de nog te behandelen gevallen van Jacob Cats en Reinier Cant. Niet minder typerend
is de positie van de advocaat-fiscaal van het Hof van Holland, mr. Simon van Veen,
die gemengd werd in het rechtsgeding tegen de Haarlemse vicaris Albert Eggius: hij
is vermoedelijk nooit protestant geworden, al had hij de katholieke geloofspractijk
persoonlijk laten varen, maar zijn vrouw bleef katholiek en voedde de kinderen in
haar geloof op. Twee van de dochters werden klopjes en een zoon werd priester; zelf
stierf mr. Simon als katholiek72. Wij kunnen zelfs in het algemeen vaststellen, dat
zitting in een of ander regeringscollege, stedelijk of gewestelijk, ook het bekleden
van enig ambt in de Republiek, de allerhoogste niet uitgezonderd, niets bewijst
omtrent de godsdienst van de betrokken persoon, ten minste niet tot 1619, het grote
jaar van de calvinistische triomf, toen ‘mijnheer de prins Gommers zijd', die boven
hing, troostte met zijn stalen kling’73. en met het verzetten van de wet, althans in
Holland, Zeeland en Utrecht, een nieuw beginsel zijn intrede deed, krachtens hetwelk
belijdenis van de Dordtse gevoelens een eis werd, waaraan steeds moeilijker te
ontkomen was voor de gegadigden naar regentenposten of hoge ambten. Voordat
deze Test-Act-practijk ingang vond, valt van geen regent of ambtenaar zonder bewijs
aan te nemen, dat hij hervormd was, vooral niet, als straks blijkt, dat zijn
nakomelingen katholiek gebleven zijn. Daarmee is, gelijk het voorbeeld van nimon
van Veen reeds duidelijk maakt, niet gezegd, dat zulke Sersonen zelf katholiek waren.
Zo zij dit al wilden blijven, bestond pi vele steden, zoals nader zal blijken, decennia
lang geen gelegenheid het in de practijk metterdaad te tonen. In de meeste steden
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is immers een hiaat in de katholieke zielzorg ontstaan. Men beijvert zich wel overal,
dit hiaat naar het voorbeeld van Hugo van Heussen, wie er alles aan gelegen was de
continuatie van de pastoraten te bewijzen, te overbruggen door occasionele visites
van seculieren en zelfs van ambulante Jezuieten, alsmede passieve inwoning van
gealimenteerde oude priesters te bestempelen als continuatie van de katholieke
zielzorg, maar in de meeste steden van Holland zijn de staties eerst 30 à 40 jaar na
de invoering van het protestantisme ontstaan. Onder deze omstandigheden valt uit
ontstentenis van katholieke geloofspractijk niet veel te concluderen.
Gelijk wij in het voorafgaande al terloops deden blijken, moet in het aanblijven
van zoveel libertijnen van allerlei schakering de invloed van Willem van Oranje
gezien worden. Dat deze tolerante prins een overtuigd calvinist werd, behoort tot de
dingen, die men wel herhaaldelijk bewezen, maar nooit aannemelijk gemaakt heeft.
Aan de oprechtheid van zijn verklaring, dat hij het verbod van katholieke eredienst
betreurde, valt niet te twijfelen. Alleen al door zijn eigen levensstijl moet hij drastische
vervolging van het katholicisme tegengehouden hebben. Het heeft iets van bittere
ironie, dat zijn zoon Maurits door zijn interventie ten gunste van de rigoreuze
calvinisten een eind maakte aan de positie van de kleurlozen, al was ook deze prins,
aan wie de Baronie van Breda veel meer haar huidige katholieke kleur dankt dan aan
Spinola, geen fanaticus. Maar zijn interventie betekende de invoering van een
Test-Act-practijk: het is uit met de positie van die min of meer katholieke regenten
en ambtenaren, die zich tot nog toe hadden weten te handhaven. Slechts voorlopig
echter voor de meesten, want zij kiezen eieren voor hun geld en laten zich geleidelijk
ook in de gelijkschakelingsprocedure opnemen. Heel de zeventiende eeuw schrijdt
deze voort; stuk voor stuk hebben de Zeeuwse, Hollandse en Utrechtse
patriciërsgeslachten op den duur het katholicisme prijsgegeven. Tegen het eind van
de eeuw is dit proces vrijwel voltrokken. De apostolische vicaris Petrus Codde wees
in zijn verslag van 1701 op de recente achteruitgang van het katholicisme in de
kringen van aanzienlijken en gegoeden. Hij behoefde daartoe trouwens slechts in
zijn eigen familiekring rond te kijken. Tal van genealogieën wijzen uit, dat de tweede
helft van de zeventiende eeuw vele nog katholiek-gebleven patriciërsgeslachten zag
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afvallen; vaak waren daarbij gemengde huwelijken in het spel. Nog trager verloop
had de protestantisering van de numeriekzwakste, maar te lande machtigste groep,
die der edelen. Van de Noordnederlandse adel is objectief becijferd, dat zijn leden
‘bepaald niet met de reformatie zijn meegegaan’74.. Van de ridderschap in het gewest
Holland is dit minutieus nagegaan. Van de 55 leden van de ridderschap in dit gewest
tussen 1581 en 1619 waren er maar 14 protestant; de anderen waren dit stellig niet
en van velen staat de katholiciteit volstrekt vast. Protestant waren de drie Oranje's:
Willem, Maurits en Frederik Hendrik en enige leden van de geslachten van Noordwijk,
Pallandt en Culemborg, van Boetzelaer, Van Hohenlohe Langenburg, van
Duvenvoirde van Obdam, van Wassenaar Duvenvoirde, van der Mijle en van
Brederode, maar van de meeste dezer families waren andere leden stellig niet
hervormd. Als katholieken zetelden nog tot tegen 1619 in de ridderschap van Holland
leden van de geslachten van Egmond, Oem van Wijngaarden, Matenesse, Lochorst,
Amstel van Mijnden, Beyeren van Schagen, Zuylen van Nyevelt, Swieten,
Duvenvoirde van Warmond, Poelgeest, Assendelft, Raephorst, Bouchorst, Merode,
Egmond van Meresteyn, Duvenvoirde van den Bossche, Naeldwijk, Dorp, Kenenburg,
Burghoorn, Wassenaar van Warmond, Lijnden en tal van anderen. De nietongewone
opwerping tegen hun katholiciteit, dat sommigen van hen als leden van het verbond
der edelen of zelfs als Water- en Bosgeuzen waren opgetreden, heeft geen andere
kracht dan te doen blijken, dat zij indertijd door het gesignaleerde ‘protestantisme
seigneurial’ bezield waren geweest. De feiten uit hun verder leven bewijzen, dat dit
geen afval van het katholicisme impliceerde.
Juist de adel was dan ook in de Staten van Holland het grootste struikelblok voor
de in 1619 toegepaste Test-Act-practijk. Er waren eenvoudig geen hervormde edelen
te vinden om de plaatsen van hen, die men wilde verwijderen, in te nemen. Reeds
vóór die tijd hadden de Oranje's zich genoodzaakt gezien vele Zuidnederlandse edelen
als Marnix van Sint Aldegonde, Buysero de Berchem, de Zoete van Lake, van der
Rijt, voorname posten in het leger en aan het hof te geven, daar Hollandse edelen
daartoe niet geschikt of bereid bleken wegens hun geloof, want ook naast de zo-
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genaamde beschrevenen woonden in Holland nog wel tal van adellijke families, maar
ook dezen bleven vrijwel unaniem katholiek. Nog tot in de achttiende eeuw leefden
hier katholieke adellijke families genoeg, zoals de geslachten van Adrichem, van
Alkemade, van Berkenrode, van Duiveland en Rhoon, van Egmond van de Nyenburg,
van Lodesteyn, van Cuyck van Mierop, de Nobelaer, van Teylingen, Stalpert van
der Wielen, van Spangen, Speyaert van Woerden, Persijn, van Santhorst, van
Sevender, van Reynegom. Maurits heeft dan ook in 1619 geen kans gezien de
ridderschap om te zetten, al drong hij haar - onder heftig protest - ook enige
vers-gecreëerde edelen op, o.a. François van Aerssen. Eerst op de lange duur verdween
het katholieke of ten minste nietprotestante deel in de ridderschap. Ettelijke katholieke
adellijke families weken in de loop van de zeventiende eeuw voorgoed uit naar de
Zuidelijke Nederlanden of naar West-Duitsland, anderen stierven uit, terwijl vele
door gemengde huwelijken voor het katholicisme verloren gingen. Ook de verarming
schreed gestadig voort: sommige zakten af tot de boerenstand.
In zeker niet mindere mate geldt dit alles ook van de landadel in de andere
gewesten; overal staat de adel zeer lang afwerend tegen de protestantisering. Tal van
adellijke families hebben dan ook in de geschiedenis van de katholieke missie een
goede naam. Niet ten onrechte: speciaal de reguliere missies, in de eerste plaats die
van de Jezuieten, dankten veel aan de stoffelijke en morele steun van de landedelen.
Vooral in Overijsel en Gelderland is het gevolg van deze steun nog op de religiekaart
af te lezen. Toch zijn uitspraken als: ‘de adel bleef trouw katholiek’ misleidend in
hun eenvoud. Wie de protestantisering maar lang genoeg volgt, ziet ook de adellijke
families op den duur in meerderheid afvallen. De edelman onder de apostolische
vicarissen, jonkheer Jacobus de la Torre, laste in kennelijke ingenomenheid met zijn
stand in zijn bekend uitvoerig missieverslag aan de paus van 1656 een lange lijst in
van katholiek gebleven adellijke geslachten, maar behalve dat sommige van die
families toen al niet langer in de Republiek woonden, geldt zijn opgave soms nog
maar voor een enkele tak ervan. Evenals bij het patriciaat dreef de zucht tot
sociaaleconomisch zelfbehoud de edelen langzaam, maar zeker naar het
protestantisme; hierbij speelden eveneens gemengde huwelijken
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een rol. Maar dat het nog tot diep in de zeventiende eeuw vrij gunstig gesteld was
met de katholiciteit van de landadel, is verklaarbaar. Een landedelman liet zich niet
voorschrijven, dat hij van geloof had te veranderen; als het volk zich moet laten
protestantiseren, laat de adel zich dat niet welgevallen. Maar men tekene deze trouw
niet al te edel. Er zijn, zoals reeds bleek, tal van adellijke heren, die, hetzij als leiders
of stille begunstigers van de beeldenstorm te lande, hetzij als Geuzen, hetzij als
clandestiene kerkdieven in hoge mate hebben bijgedragen tot de materiële
ontreddering van de katholieke kerk, en toch blijken zij zelf of hun kinderen straks
niet van plan protestant te worden. De Groningse Ripperda's, de Friese Cammingha's,
de heren van Warmond vertegenwoordigden respectievelijk een van de drie genoemde
soorten. De verdienste van al deze geslachten blijft echter, dat door hen kernen van
landlieden katholiek bleven en dat er staties ontloken, meestal op het herengoed, ja
in de adellijke huizing zelf, die, toen de familie afviel, genoegzaam gevestigd waren
om in een kerkschuur in de omgeving op eigen kracht verder te leven.
Het voorafgaande samenvattend, kan men de sociale positie van het katholicisme
in het begin van de zeventiende eeuw als volgt karakteriseren: het heeft de onderste
laag van de bevolking goeddeels verloren, maar de meer aanzienlijken en gegoeden
in meerderheid behouden. Aan het eind van dezelfde eeuw echter is het katholicisme
hoofdzakelijk teruggedrongen tot de middenlaag van de bevolking. Proletariaat,
patriciaat - annex daaraan de grote kooplieden en de industriëlen - en adel zijn
merendeels niet meer katholiek, maar een vrij aanzienlijk deel van de kleine
zelfstandigen, winkeliers en vrije werkbazen, is trouw gebleven. Het verlies van de
gegoeden, vooral tegen 1700 voelbaar geworden blijkens de opmerking van Petrus
Codde, verzwakte de sociale positie van de katholieke minderheid. De achttiende
eeuw zou echter een verschuiving van de welvaart te zien geven, die de katholieke
burgerij en speciaal de armenfondsen zeer te stade kwam. Deze eeuw beleefde
namelijk de opkomst van nieuwe industrieën, speciaal de tabaks- en jeneverfabrikatie.
Nederig begonnen als de nijverheid van kleine luiden zonder kapitaal, die een
experiment wagen, groeide de jeneverindustrie in korte tijd uit
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tot een zeer belangrijke tak van bestaan. Ook de tabaksbereiding nam in de loop van
de eeuw snel in omvang toe. In sommige steden stelden deze industrieën reeds
omstreeks 1750 alle oudere takken van bestaan in de schaduw, vooral de
bierbrouwerij, de zeepziederij en de azijnmakerij, maar ook de suiker-raffinaderij.
Deze oude industrieën waren in handen van de erentfeste patriciërsfamilies met oude
namen, thans bijna absoluut geprotestantiseerd. De nieuwe industriëlen waren echter
merendeels parvenu's, in een of twee generaties van niet tot iet gekomen, vaak
immigranten, afkomstig uit Kleefsland: Munsterland, Oldenburg of Lingen en als
zodanig katholiek. Bovendien bleef heel de achttiende eeuw door de trek bestaan
van de Generaliteitslanden naar de Hollandse steden; óok van deze Brabanters
kwamen sommige spoedig tot zekere welstand, veelal alweer dank zij de jenever en
de tabak. Aan het eind van de achttiende eeuw moet het katholieke deel van de
bevolking buiten verhouding vertegenwoordigd geweest zijn in de kleine middenstand,
maar daarnaast toch vele nieuwe rijken geteld hebben. De negentiende eeuw zou
door de sociale neergang van zovele vrije werkbazen en neringdoenden, die afzakten
tot het proletariaat75., de katholieke gemeenschap voor een groter deel proletariseren
dan het niet-katholieke deel van ons volk. Dit proces, heden ten dage nog steeds
pijnlijk voelbaar in allerlei gevolgen, valt echter buiten dit bestek76..
Een moeilijk vraagstuk is nog steeds het geven van een historische verklaring voor
de zogenaamde religieuze enclaves, d.z. delen van gewesten met een van de algemene
sterk afwijkende religieuze kleur. Voor dit probleem zijn ook oudere schrijvers niet
blind geweest. Het antwoord er op wordt meestal in nauw verband gebracht met de
vraag naar het zedelijk en wetenschappelijk peil van de laatste pastoor vóór de
reformatie. In menige parochiegeschiedenis fungeert een naamloze trouwgebleven
laatste pastoor vóór de reformatie als de onbekende soldaat, aan wiens cenotaaf men
obligate hulde brengt. In het algemeen is men geneigd aan de al of niet rechtzinnige
houding van deze pastoor op de kentering te veel invloed toe te kennen. Bekend en
vaak aangehaald is het getuigenis, door Frans van Dusseldorp77. en de Carmelietenpater
Bertius78. onafhankelijk van elkaar omtrent de invloed van die laatste pastoor gegeven,
door Fruin instemmen-
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derwijs als volgt geparafraseerd: ‘Nog heden ten dage kan men zeer goed zien, wat
voor pastoor de verschillende dorpen in Holland op het beslissende ogenblik, toen
de hervorming in het gevolg van de Watergeuzen binnendrong, gehad hebben. Die
een waardigen herder bezaten, zijn grotendeels de katholieke kerk getrouw gebleven.
Die afvallig geworden zijn, wees zeker, dat die een slechten priester hebben gehad.
Zo laat zich, in vele gevallen althans, het anders zonderlinge verschijnsel verklaren,
dat men nog heden in geheel protestantse streken enkele dorpen aantreft, die bij
uitzondering rooms gebleven zijn. Soms liggen daarvoor andere oorzaken bij de hand
- zij hebben misschien een roomsen ambachtsheer gehad -, maar niet zelden toch zal
de verklaring van Dusseldorp en Bertius de ware zijn’79..
In wezen is deze uitspraak de sterkste tegenspraak van de traditie omtrent de
spontane groei der hervorming, maar, dit daargelaten, is zij ook, hoe verlokkelijk op
het eerste gezicht en daarom ook door vele katholieke schrijvers met instemming
aangevoerd, moeilijk houdbaar. Het is zeker niet onmogelijk, dat het individuele
aanblijven of afvallen goeddeels plaatselijk invloed van het gedrag en de
achtenswaardigheid der pastoors ondervonden heeft, maar als een streek vandaag
door zijn religieuze kleur afwijkt van zijn omgeving, is er meestal ambachtsheerlijke
invloed in het spel of zeer vroege missie of beide samen. De zogenaamde oude
pastoors hebben zeker zelden de beslissing gebracht, het historisch verloop
gedetermineerd. Het gaat in dezen om katholieke enclaves in geprotestantiseerde
gewesten. Stond het betrokken gebied rechtstreeks onder de gewestelijke autoriteiten,
dan kon de pastoor nog zo rechtzinnig zijn, hij hield de protestantisering in het
algemeen slechts tegen, wanneer, zoals in Utrecht b.v., de Staten een lakse
protestantiseringspolitiek volgden. Anders werd hij uitgewezen of vluchtte hij zelf.
Bleef hij, dan moest hij bij het aanvaarden van alimentatie beloven zich van elke
bediening te onthouden. Als wij vernemen, dat ergens een oude pastoor in stilte een
soort van katholieke bediening voortzet, dan hebben wij dikwijls te doen met een
priester, die vergeefs getracht heeft door de hervormde synode als predikant te worden
aangenomen; zijn gebrekkige ontwikkeling of zijn levensgedrag waren vaak de reden
van afwijzing. De bediening, die zulke priesters dan verder uitoefenen,
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is niet zelden van verdacht allooi: handel in wijwater, bezwering en gezond-bidden
van mensen en vee, speculatie op superstitieuze neigingen van het landvolk. Van
niemand minder dan Sasbout Vosmeer, de organisator van de katholieke zielzorg in
missieverband, is het veelzeggend getuigenis, dat deze oude pastoors en veel verlopen
monniken de katholieke wederopluiking meer kwaad hebben gedaan dan de hervormde
predikanten80.. En toch komt het voor, dat in een katholieke parochie-monografie een
bepaalde laatste pastoor vóór de reformatie geprezen wordt om de trouw, waarmee
hij in stilte de katholieke zielzorg continueerde, terwijl dezelfde functionaris in de
door Reitsma en Van Veen uitgegeven synodale acta met name genoemd staat als
afgewezen sollicitant naar de predikantsplaats. Had het gebied een eigen heer, dan
stond de zaak anders: het protestant-worden werd de pastoor dan vaak door de
machtige heer in samenwerking met het landvolk belet.
De uitspraak van Dusseldorp-Bertius-Fruin geeft te veel eer aan vele ‘laatste
pastoors’ en doet anderen grotelijks tekort. Egaal protestante kleur wordt slechts daar
gevonden, waar na de officiële invoering van het protestantisme gedurende de
levenstijd van de eerstvolgende generatie geen priester gekomen is. Daar was geen
kruid voor gewassen. De vaders en moeders konden zo goed katholiek gebleven zijn,
als men maar denken kan, van mensen, die door een dominee gedoopt en straks
getrouwd zijn, die hun hele leven nooit één sacrament uit priesterhanden hebben
kunnen ontvangen, valt voor het voortbestaan van het katholicisme, voor de
overlevering op hun eigen kinderen niets meer te verwachten. Voorzover enige dwang
hen er niet toe gebracht had, zijn trouwens ook deze lieden er zelf meestal, gedreven
door geestelijke honger, ten slotte toe overgegaan zich met het minder goede tevreden
te stellen, nu het goede niet te bereiken was. Moeten overigens lieden, die nauwelijks
ooit verder keken dan het eigen dorp, niet gemeend hebben, dat het geloof, zoals hun
ouders dat hadden aangehangen, van de aarde verdwenen was?
Dieper ingaan op de tekst van Fruin-Bertius-Dusseldorp doet nog meer vraagtekens
zetten. Het is jammer, dat geen van deze getuigen zo gelukkig geweest is als wij, die
een kaart van Ramaer81. of van het Bureau voor Statistiek vóór ons kunnen leggen.
Had
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Fruin ze gekend, hij zou, dunkt mij gevraagd hebben: waar zijn die enkele dorpen,
die in geheel protestante streken van Holland bij uitzondering rooms gebleven zijn?
Zulke dorpen zijn hoge uitzonderingen: eigenlijk is het alleen het complex
Edam-Volendam, dat in schijn aan die karakteristiek beantwoordt. Het gaat blijkens
de kaart om complexen van gemeenten, meestal met een zwarte kern middenin (de
standplaats van de missionaris) en een kring van steeds lichter wordende gemeenten
er om heen. Men zie b.v. Delft: daar zijn in de omgeving de voetstappen van Sasbout
Vosmeer terug te vinden, die er zich omstreeks 1580 neerzette om de dorpen af te
lopen en er zijn missie te beginnen. Hadden zich tegelijk met hem in elke provincie
een aantal van met dezelfde heilige ijver bezielde priesters neergezet, dan was
Nederland boven de Moerdijk vandaag zo katholiek als Noord-Brabant, alle
vervolging ten spijt. De hoofdoorzaak van het contrast tussen de Meierij en b.v. de
Hoekse Waard zit daarin, dat de dorpen in de Meierij in de voor protestantisering
geschikte tijd nooit zonder priester hebben gezeten en die van de Hoekse Waard net
zolang verstoken zijn gebleven van priesterlijke zorgen, tot alle heugenis aan het
katholicisme er verdwenen was.
Er zijn natuurlijk bijoorzaken, ten gevolge waarvan de protestantisering hier vlugger
gegaan is dan ginds, maar de oorzaak zit stellig in hetgeen hier aangevoerd is. Dit
zal uit de locale overzichten herhaaldelijk blijken. Vooral moeten wij op grond van
wat die locale overzichten zullen demonstreren waarschuwen tegen de suggestie om
de vinger te leggen op een zwarte plek (d.i. een katholiek centrum) op de huidige
kaart van de volkstelling en te zeggen: ziedaar een gemeente, die in de kritieke tijd
een brave pastoor had, want dan zou men zich even lelijk kunnen vergissen, als
wanneer men van de grondig gedecatholiseerde gemeenten zonder onderzoek aannam,
dat de laatste priester een onwaardig herder of een renegaat was. In een vorig
hoofdstuk maakten wij kennis met het door zijn gedegenereerde clerus zo berucht
geworden land van Kuilenburg, heerlijkheid der Van Pallandts. Zo de indruk van
Dusseldorp-Bertius-Fruin nu juist was, zou dit land de sporen er van dragen in de
godsdienstkleur. De werkelijkheid spot daarmee: heel dat land is katholiek;
Schalkwijk, waar omstreeks 1570 een pastoor stond, die als vechtersbaas berucht
was
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en vrouw en kinderen had, is zelfs de meest katholieke gemeente van heel Utrecht
(1930: ruim 87%). En daarbij bedenke men, dat dit land door de Van Pallandts
aanvankelijk geprotestantiseerd werd en ‘het volk’ er onder leiding van de overheid
beeldstormde. Dit alles heeft echter niet belet, dat zowel Kuilenburg als Schalkwijk
(de latere heerlijkheid van de Rams, nog later van de Wijckerslooths) door de volgende
heren, die de missie begunstigden, tegen de protestantisering beschermd werden.
Een ander, niet minder sprekend, voorbeeld is het dekenaat Hoorn, dat in de jaren
om 1580 in het bezit was van 72 pastoors, van wie volgens aantekeningen van het
Haarlems kapittel 70 concubinarii waren, en waar ten gevolge van de eeuwenlange
exemptie van de proostdij West-Friesland de ernstigste wantoestanden voorkwamen;
nog heden ten dage zijn de meeste Westfriezen katholiek. Ook de verhoudingen in
het land van Altena en Heusden zijn veelzeggend. Dit land is vroeg en grondig
geprotestantiseerd, uitgezonderd enkele gemeenten, die door gelukkiger ligging en
andere factoren grotendeels aan het proces ontsnapten. Hiertoe behoren b.v.
Made-Drimmelen en Dussen, waar bisschop Laurens Mets in 1571-1572 ernstige
misbruiken bij de clerus aantrof, in de eerstgenoemde gemeente b.v. een pastoor, die
bekend stond als drinker en vechter. Grove ergernis gaven volgens dezelfde visitatie
de priesters te Geertruidenberg en te Zevenbergen. In 1930 nu werden de gemeenten
Made c.a., Dussen, Geertruidenberg en Zevenbergen achtereenvolgens bewoond
door ruim 89, ruim 64, ruim 82 en bijna 79% katholieken. Bij de bespreking van de
afzonderlijke gewesten zullen nog meer blijken van dien aard aan den dag treden.
Al zijn dan ook van zeer vele, zelfs van de meeste dorpen leven en daden van de
laatste pastoor niet bekend, het heeft er niet veel van, dat de hypothese van Dusseldorp
c.s. bij nader onderzoek bevestiging zou vinden.
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VII. Het protestantiserings-proces in de Zeven Provinciën en in
Drente
1. Holland en Zeeland
OP DE GEDENKWAARDIGE EERSTE APRIL 1572, toen de Watergeuzen onder
Lumey Brielle verrasten, waarmee zij een begin maakten met de georganiseerde
opstand tegen Spanje en tevens met de protestantisering, waren maar enkele percenten
der bevolking van Holland en Zeeland calvinistisch-gezind te noemen, al moet zeker
getal van zogenaamd nationaal-gereformeerden in de steden ook worden meegeteld
onder degenen, die voor een breuk met het oude geloof rijp waren en min of meer
bereid zich in het calvinistisch kerkverband te laten inlijven. Allen bijeen, kunnen
zij, die met het protestantisme sympathiseerden, in de Hollandse en Zeeuwse steden
nog maar een zwakke minderheid gevormd hebben. In tal van kleinere steden was
er nauwelijks van een groep protestanten sprake; terecht gewaagt men van
‘verdwijnend kleine minderheden’1.. Eerst de triomfen, waarmee de Geuzen zich van
de meeste steden meester maakten, veranderden de situatie. Op de Geuzen-invasie
volgde overal de terugkeer van een grotere of kleinere groep calvinisten, die in 1567
uitgeweken waren. De clandestiene hervormde gemeente werd officieel. Met of
zonder geweld werden de kerken een voor een aan de katholieke eredienst onttrokken;
de katholieke priesters, regenten en andere vroeger op de voorgrond getreden
katholieken weken uit, voorzover hun dit nog mogelijk was. Daarmee was de sfeer
geschapen, waarin de gelijkschakeling in het protestantisme kon geschieden.
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Reeds de zogenaamde overgang tot de prins ging minder geestdriftig dan Potgieters
generatie zich dat voorstelde. Het middennegentiende-eeuws idool van de fiere
Hollandse koopman, die, naar Bakhuizen van den Brink geloofde, alleen kracht en
doorzicht, ook onbaatzuchtigheid genoeg kon bijbrengen om het initiatief te nemen
tot de opstand, is even onwaarachtig gebleken als onlogisch. Het was de adel, die de
revolutionnaire initiatieven genomen had en zelfs nog tot en met de Geuzeninvasie
de leiding behield. De kooplieden uit de meeste Hollandse steden moesten niets van
oorlog en opstand hebben2.. Ondanks hun afkeer en angst voor Alva, hun afschuw
van zijn raad van beroerten, hun bezwaren tegen zijn belastingen hebben de Hollandse
en Zeeuwse steden de Geuzen niet met open armen ontvangen.
De weg van de protestantisering is die van de Geuzentochten, ondernomen uit hun
drie steunpunten: Brielle, Vlissingen en Enkhuizen. Op die tochten bedreven zij hun
moedwil aan kerken, kloosters en geestelijke personen. In de drie genoemde steden
zelf hadden zij deze politiek reeds ingezet. Vooral op de eilanden Voorne en
Walcheren, waarvan zij bijna onmiddellijk meester waren, hielden zij op wrede en
heiligschennende wijze huis. Aanvankelijk hadden enkele steden de benden uit eigen
beweging ingelaten, maar spoedig toonde men nergens neiging, als het om twee
kwaden ging, Spaanse dwang met tiende penning incluis of Geuzenmoedwil met
verdrukking van het katholicisme onder geweldpleging aan kerken, kloosters en
priesters, het tweede te kiezen. Overal zien wij de stedelijke regeringen slechts
gedwongen capituleren en dan nog alleen bij satisfactie, d.i. onder beding van
handhaving van de bestaande toestand in zake de religie. Zo geschiedde het in
1572-1574 in heel Holland en Zeeland. De gruwelen van Lumey kunnen deze gang
van zaken verklaren. Geen enkele daarvan overtreft zijn optreden tegen de heilige
martelaren van Gorcum. In deze stad namen de Geuzen een vijftiental geestelijken:
drie seculiere priesters, een reguliere kanunnik van Sint Augustinus en elf
Minderbroeders, gevangen. Na enige dagen onder zware mishandeling in de kerker
te hebben doorgebracht, werden zij in gezelschap van een eveneens gevangen
genomen Dominicaan per schuit naar Brielle gevoerd, waar nog vier andere
geestelijken aan hen werden toegevoegd: twee seculieren en twee
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Norbertijnen. Van dit twintigtal viel onder de uitgezochte folteringen, die onder
Lumey's persoonlijke leiding werden toegepast, één, de kanunnik-auteur Pontus de
Heuter, af. De anderen: de seculieren Leonardus Vechel, Nicolaas van Poppel,
Godfried van Duinen en Andreas Wouters, de Minderbroeders Nicolaas Pieck,
Hieronymus van Weert, Theodorus van der Eem, Nicasius van Heeze, Wilhadus van
Denemarken, Godfried van Melveren, Antonius van Weert, Antonius van Hoornaer,
Franciscus de Roye, Petrus van Slagmolen en Cornelis van Wijk-bij-Duurstede, de
Predikbroeder Johannes van Hoornaer, de Augustijn Jan van Oosterwijk en de
Norbertijnen Jacobus la Coupe en Adrianus Jansen, ondergingen op 9 Juli 1572 de
marteldood, op geen andere grond dan hun trouw aan het katholicisme. Een
eenvoudige verloochening van hun geloof had hun het leven kunnen redden, zoals
uit het geval van Pontus de Heuter blijkt. Zij werden ter dood gebracht, omdat zij
standvastig weigerden het geloof in het pauselijk oppergezag en in de heilige
Eucharistie te verloochenen3.. Even wreedaardig was de op Lumey's last toegepaste
foltering, waaraan de Delftse priester Cornelius Musius in December 1572 te Leiden
bezweek4..
Deze wreedheden, die mede aanleiding gegeven hebben tot Lumey's ontzetting
uit de hem door Oranje opgedragen militaire leiding, maakten de nog niet overgegane
steden kopschuw. Zij stelden hun overgang tot de opstand voortaan met nadruk
afhankelijk van een toezegging op het stuk van de godsdienst. Aldus gingen,
grotendeels slechts na bekomen toezegging van algehele handhaving van het
katholicisme in de bestaande positie, tot de prins over: Goes, Tholen, Zierikzee,
Brouwershaven, Dordrecht, Gorkum, Schoonhoven, Oudewater, Gouda, Leiden,
Haarlem, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Purmerend, Edam, Monnikendam. Van geen
van deze satisfacties is iets terechtgekomen. Op de Geuzen-invasie was overal de
terugkeer van de ex-ballingen, de beeldstormers, de meest verbitterde calvinisten,
gevolgd. Verder weken in al deze steden op last van Alva tal van koningsgezinden
uit. Onder hen waren, zoals wij zagen, de meeste priesters, bovendien de oud-regenten,
de aanzienlijkste en de beste katholieken5.. In sommige steden moet het aantal van
deze glippers enkele honderden bedragen hebben.
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Het heeft overal een noodlottige invloed op de gang van zaken geoefend, dat een
contingent van notabele katholieken uitweek en een misschien niet veel geringer
getal overtuigde calvinisten binnenkwam. Zo is het duidelijk, dat de satisfacties
gesloten waren met enigszins anders samengestelde burgerijen dan die, welke de
steden enige maanden later bewoonden. En al was zeker de overgrote meerderheid
ook toen nog katholiek, het prestige van de calvinisten was sterk gestegen. Voor de
uitgeweken regenten traden calvinistische oud-ballingen in de plaats. De gebleven
katholieke regenten werden hier en daar eenvoudig uit de stoelen gesmeten of namen
een diplomatieke houding aan. Dit laatste moeten vooral de christelijke humanisten
van het overgangstype gedaan hebben. Zodra de stedelijke regering in meerderheid
het protestantisme aanhing, werd de uitoefening van het katholicisme geschorst,
voorlopig, naar het heette, en niet zelden met een beroep op te verwachten onlusten.
Spoedig ging de regering dan over tot het uitzetten van kloosterlingen en tot het
seculariseren van kloostergoederen om de oorlogslasten te kunnen opbrengen.
Op al deze stedelijke staatsgrepen volgde de verandering in de politiek van de
gewestelijke staten6.. De samenstelling van dit lichaam wijzigde zich gestadig door
de toeneming van het calvinistische element onder de afgevaardigden van de steden.
Zo houdt de gewestelijke protestantiseringspolitiek de stedelijke op weinig afstands
bij. Op de eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht op 20 Juli 1572 verscheen
Marnix met een instructie van Willem van Oranje, die de last behelsde te bevorderen,
dat overal de religievrede zou worden ingevoerd. Dit zou dan neerkomen op dulding
van beide godsdiensten naast elkander en verdeling van de kerken en kapellen op
grondslag van de aantallen. Het is duidelijk, dat bij getrouwe naleving van dit beginsel
de calvinisten nauwelijks een enkele kerk had kunnen worden toegekend. Niet zonder
moeite kreeg Marnix dit voorstel er door: reeds toen was een deel van de
afgevaardigden van exclusivistisch-calvinistische gezindheid, speciaal van die steden,
welke uit eigen beweging de Geuzen hadden ingehaald. Op dezelfde vergadering
werd trouwens besloten, dat de aan Oranje uit te betalen subsidie tot het voeren van
de oorlog gevonden zou worden, behalve door een gedwongen lening,
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‘uit het gerede geld in kerken en kloosters aanwezig en uit de verkoop van het goud
en zilver dier instellingen, zulks hebbende meer tot chierage dan tot nodigheid’7..
Een religievrede, die met zulke practijken begint, belooft niet veel. Dit bleek spoedig.
In Februari 1573 kwamen de Staten op hun besluit terug: thans verboden zij alle
uitoefening van het katholicisme, waarmee de religievrede al ten einde was. In alle
dorpen, ook in de vele, waar geen sterveling protestant was, werd de kerk aan de
katholieke eredienst onttrokken. Soms stond ze jaren leeg, in Valkenburg b.v. meer
dan twintig jaar. In hetzelfde jaar ging de leider van de opstand eindelijk tot het
calvinisme over, wat een zwichten betekende voor de feiten: alleen dan zou hij de
leiding kunnen behouden en de ontwikkeling kunnen beheersen, indien hij zich bij
de bovendrijvende partij aansloot. Het calvinisme had daarmee in Holland en Zeeland
gezegevierd, al vormden de bij satisfactie overgegane steden nog uitzonderingen.
Ook de na 1573 tot de opstand overkomende steden hebben met Oranje plechtige
verdragen gesloten, waarbij het katholicisme door zijn prinselijk woord veilig
verklaard werd. Wij zagen reeds in een vorig hoofdstuk, met welk resultaat. In 1578
bezweken de laatste satisfacties: die van Amsterdam, eerst in Februari 1578
overgegaan, reeds 26 Mei d.a.v., die van Haarlem drie dagen later, op Sacramentsdag.
Er valt niet aan te tornen, dat de protestantisering van Holland en Zeeland, die het
model zou worden, waarnaar die van de successievelijk in de opstand gesleepte
andere gewesten zou worden ingericht, het werk was van ‘een kleine minderheid,
een besloten oligarchie’, die steunde op het ‘Nederlands Geuzendom en door de zee
in verbinding stond met het buitenlandse protestantisme. Holland en Zeeland waren
een operatie-terrein, geschikt door zijn geografische gesteldheid en zijn ligging’8..
Noch gewetensvrijheid noch Nederlands nationalisme triomfeerden in de oplegging
van het calvinisme. Dit blijft onaangetast bij de billijke erkenning, dat de geloofsernst
en de organisatorische talenten van de theologen, die zich thans konden zetten tot
de constitutie van de Nederlandse hervormde kerk niet in twijfel mogen worden
getrokken. Aan kleine, maar krachtig-overtuigde en in zeer korte tijd in straffe
kerktucht gevatte groepen in de steden is dus de heerschappij over het uit de opstand
geboren staatslichaam toegevallen.
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De zege op Spanje werd geincasseerd door hen, voor wie van de aanvang af de
vestiging van het calvinisme doel en drijfveer geweest was9., en zo zij er niet in
geslaagd zijn een volkomen naar calvinistische trant ingerichte theocratie te vestigen,
ligt dit ten dele daaraan, dat de man, die onder alle wisseling van inzichten en aspecten
de leider van de opstand bleef, Willem van Oranje, ook calvinist geworden, het
totalitaire politiek-religieuze standpunt van de calvinisten nooit aanvaard en in de
consequenties er van alleen uit opportunisme berust heeft. Steeds bleef hij zijn invloed
aanwenden om ook niet-calvinisten in de bestuursorganisatie van het wordend
gemenebest op te nemen. Vervolgens ligt het aan het welslagen van deze opzet ten
aanzien van onderscheiden regenten of toekomstige regenten. Figuren als de nooit
protestant geworden en katholiek afgestorven Paulus Buys en Van Oldenbarnevelt,
die eerst omstreeks 1592 protestant zou worden, voor de nieuwe orde te hebben
gewonnen, is Oranje's verdienste van verstrekkende betekenis voor de toekomst van
de Republiek, ook voor de zetting van de religieuze verhoudingen.
Vrij spoedig is in de meeste steden van Holland de kracht van het calvinistisch
element danig verzwakt door de toetreding van nieuwe regenten uit diezelfde
patricische kring, die onder de oude bedeling de bestuurders placht te leveren. Velen
van dezen waren niet of nauwelijks hervormd. Men pleegt te spreken van libertijnen;
misschien is het beter terug te grijpen naar de naam christelijke humanisten voor de
typering van deze overgangsfiguren, die allen zekere gelijkenis vertonen met het
portret van de Amsterdamse patriciër-dichter Spieghel, al waren misschien maar
weinige zulke onbaatzuchtige persoonlijkheden als deze. Er zijn er stellig ook onder
hen, die om den brode of om eer en aanzien protestant werden, toen dit nodig of
nuttig scheen. Elke stad, klein of groot, kan zulke regenten van ondefiniëerbare
religieuze kleur aanwijzen. Brouwershaven bezat er ten minste een in Adriaan Cats,
die na de overgang van de stad tot de opstand in de regering bleef en niettemin op
de katholieke opvoeding van zijn zoons zoveel prijs stelde, dat hij de een naar Douai
zond en de ander, de latere raadpensionaris, die eerst na zijn trouwen, in 1607,
protestant zou worden, te Leiden zorgvuldig bij katholieken in de kost deed10.. Te
Rotterdam, voor welke stad het vraagstuk tot dusver het meest
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methodisch in bespreking gebracht is11., vinden wij in de laatste decennia van de
zestiende en de eerste van de zeventiende eeuw tal van blijken van ongeneigdheid
om tot de hervorming over te gaan in verscheiden regentenfamilies, o.a. bij de families
Couwael, Van der Stock, Van Neck, Van Zoelen, Van Melissant en Tromper. Zeer
sprekend zijn de gevallen van IJsbrand Arentsz. Kievit, die tussen 1583 en 1604
herhaaldelijk schepen was en toch een katholiek gezin gehad moet hebben12., en van
Pieter Adriaansz. van Walenburch, tot 1618 lid der vroedschap en herhaaldelijk
burgemeester van Rotterdam, ofschoon hij zeer dicht bij het katholicisme moet zijn
blijven staan, getuige het geloof van zijn gezin. Ook de familie Roos, levert
eigenaardige overgangstypen: de stadssecretaris mr. Hendrik Roos trouwde met een
waarschijnlijk katholieke vrouw, Margriet Kievit; zijn kinderen heten in
‘remonstrante’ geest te zijn opgevoed, maar althans enige van hen werden weer
katholiek. Ook voor de Maasstad is op grond van de feiten geconstateerd: ‘Het
openlijk negeren van het zegevierende geloof kostte vóór 1618 geen enkelen regent
zijn zetel, ook al gaven de latere gestes der familie duidelijk te kennen, dat men van
de nieuwe leer niet weten wilde’13..
Deze opmerking geldt tevens voor vele andere steden14., ten eerste voor de kleinere,
waar het moeilijk geweest moet zijn spoedig geschikte calvinisten voor de posten te
vinden, wijl mees al ook het getal calvinistische ex-ballingen klein was, maar ook
voor grote als Amsterdam, waar allerlei belangen zich tegen de wering van alle
niet-calvinisten moeten verzet hebben. Van een man als de bekende Amsterdamse
burgemeester Reinier Cant pleegt men het katholiek afsterven als een sterfbedbekering
te zien15., alsof uit zijn functionneren als regent onder de nieuwe orde zonder meer
tot protestant-zijn mocht worden geconcludeerd. Ook in de steden moet bovendien
ondanks de via scholen, gasthuizen en bedeling toegepaste dwangmaatregelen het
aantal lidmaten van de hervormde gemeente nog tientallen jaren bedroevend klein
gebleven zijn. Dordrecht, een van de sterkste centra van het calvinisme, had in 1574
een getal van 570 lidmaten van de hervormde gemeente op een bevolking van wel
15.000 zielen16.. Er zijn verder weinig exacte getallen uit de eerste tientallen jaren
bekend, maar te Rotterdam bleek de - inmiddels door drie predikanten
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bediend-wordende - hervormde gemeente in 1612 nog maar 357 leden te tellen. Als
deze leden allen hoofden van gezinnen van zeven personen geweest zijn, komt men
op een getal van 2500 hervormden, wat dan zowat 10% van de totale bevolking
geweest zou zijn17., veertig jaar na de officiële invoering van het protestantisme en
de afschaffing van de katholieke eredienst. Het verdient daarbij opmerking, dat er
in 1612 te Rotterdam nog geen katholieke statie bestond en er geen priester woonde,
zodat de predikanten weinig concurrentie ondervonden.
Moet reeds de expansie van het protestantisme in de steden betiteld worden als
een gelijkschakeling van de overgrote meerderheid in het godsdienstig gevoelen van
een minderheid, op het platteland van Holland en Zeeland moet het calvinisme hier
en daar nog vrijwel onbekend geweest zijn. Voor het land heet dan ook het proces
met te meer nadruk protestantisering. In het gevolg van de Geuzen waren predikanten
en andere ex-ballingen de steden binnengekomen. De door hen gestichte gemeenten
richtten hun belangstelling niet alleen op de stedelijke burgerij, maar werden van
stonde af aan propagandacentra voor het platteland van de omgeving. Zij zonden
bedienaren uit naar de verlaten kerken te lande.
Zeer vlot ging het daarmee aanvankelijk niet bij gebrek aan geschikte krachten:
het is een misverstand te menen, dat de hervormde kerk in dit eerste stadium maar
Jan-en-alleman tot de preekstoelen zou hebben toegelaten. Het calvinisme had zich,
zoals wij zagen, verbreid bij monde van ongeleerde volkspredikers als wevers,
droogscheerders, schoenmakers, hoedenmakers, mandenmakers, maar tot het
predikambt liet de gevestigde kerk zulke lieden niet toe: zij examineerde de candidaten
tot de heilige dienst en heeft bij alle onvermijdelijke soepelheid in Holland en Zeeland
ook bij haar vestiging deze practijk nooit geheel prijsgegeven. Op de eerste provinciale
synode van Juni 1574 te Dordrecht werd besloten, dat geen ongestudeerden tot de
bediening zouden worden toegelaten dan na in een examen blijken te hebben gegeven
van godzaligheid, ootmoedigheid, welsprekendheid, goed verstand en discretie18..
Maar al had de kerk predikanten in overvloed gehad, dan zou haar dit te lande
aanvankelijk weinig gebaat hebben. De eerste predikanten waren op de meeste dor-
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pen veldheren zonder leger. Er zijn stellig dorpen, die zelf wel nooit een predikant
zouden beroepen hebben; het protestantisme moest zulke gemeenschappen letterlijk
opgedrongen worden. Sommige dorpen hebben eerst tientallen jaren na het vertrek
van de pastoor een predikant aanvaard en deze dan nog dikwijls zoveel zij konden
genegeerd. Was er geen doop- en trouwdwang geweest en geen bedeling, dan zou
op zulke plaatsen de protestantisering misschien nooit kans gekregen hebben. In
Maassluis b.v. was de sympathie met de hervorming zo gering en de bevolking zo
heftig en hardnekkig in het verzet, dat eerst in 1598 een predikant kon worden
benoemd. Zelfs een stad als Schiedam kreeg pas in 1581 de eerste predikant. Het
dorp Roon kreeg de zijne in 1580, Bodegraven in 1583, Alphen in 158719..
Van de eerste predikanten, die in Zuid-Holland de kerken bedienden, is ongetwijfeld
een deel uit de pastoors gerecruteerd, maar dit is toch maar een minderheid geweest.
Wij weten, dat Adriaan Corneliszoon achtereenvolgens pastoor en dominee te
Mijnsherenland geweest is; hetzelfde geldt van Nicolaas Petri te 's-Gravenzande,
Jacob Cornelisz. van Meuris te Loosduinen, Dirck Wouters te Wassenaar, Albertus
van Schoonhoven te Wateringen. Verder wordt als grondlegger van de hervormde
gemeente te Delft genoemd Heer Aelbrecht, gewezen pastoor te Scheveningen; te
Voorburg werd in 1576 de ex-pastoor van Brandwijk, Theodorus Petri, tot predikant
aangesteld. Nader onderzoek zal vermoedelijk nog andere renegaat-priesters
aanwijzen20..
Noord-Holland heet de oudste dochter van de Nederlandse hervormde kerk; hier
heeft het genootschap zich het eerst systematisch geconstitueerd. De synode te Edam
van Augustus 1572 was de eerste, die het vraagstuk van de ‘reformatie der papen’
in behandeling nam. Reeds toen bleek, dat een algemene of zelfs maar
numeriek-belangrijke afval van de pastoors uitgesloten was. In het voorjaar van 1573
waren in heel Noord-Holland 33 hervormde gemeenten tot stand gekomen21. en hadden
een tiental pastoors de grote stap gedaan: zij waren als predikanten bij de hervormde
kerk ingelijfd. Later zijn er nog enkele bijgekomen, o.a. Clemens van Neerden, tot
aan de opheffing van de satisfactie van Amsterdam pastoor, daarna predikant op het
eiland Marken. Andere renegaat-priesters waren Arent Hendricxz., pastoor, later
predi-
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kant te Zwaag, Barend Barendsz., pastoor, later predikant te Purmerend, Cornelis
Cornelisz., pastoor, later predikant te Spierdijk, Gerrit Jansz. Royer, pastoor, later
predikant te Winkel, Jaspar Hochten, pastoor op Tessel, later predikant te Edam,
Claes Albertsz., pastoor te Opmeer, later predikant te Grosthuizen, Jan Ambrosius,
pastoor te Sybekarspel, later predikant aldaar en ten slotte te Amsterdam, Jan Gerritsz.,
pastoor te Sint Maarten, later predikant te Midwoud, Jan Jansz., pastoor te Langendijk,
daarna predikant op Tessel, Claes Jansz., pastoor te Huizen in het Gooi, later predikant
te Westerblokker.
Vermoedelijk zijn er nog enkele renegaat-priesters als predikanten opgetreden,
maar het opgegeven getal van veertien22. moet wel ongeveer juist zijn. Een van de
oorspronkelijk tot de hervorming toegetreden priesters, Goyvaert Cornelisz., predikant
te Beverwijk, keerde in 1588 tot de katholieke kerk terug. Een getal van omstreeks
veertien priesters, die zich lieten gelijkschakelen in het protestantisme, op de
omstreeks 130 pastoors van het bisdom Haarlem - om nog te zwijgen van de vele
vicarissen, kapelaans, kanunniken en reguliere priesters, ten minste een gelijk getal
-, is een bewijs, dat de protestantisering hier althans ten aanzien van de clerus
mislukte. Ook ten opzichte van de leken slaagde zij maar ten dele. Dit wijst de kaart
van de confessionele verhoudingen uit. Mag ze al voor de steden geslaagd zijn, dan
was het toch ook hier slechts op den duur gelukt de bevolking te doen overkomen:
Alkmaar, een stad van 6000 inwoners, had na vier jaar calvinistisch monopolie in
1576 nog maar een hervormde gemeente met 160 lidmaten23.. Op het platteland is de
protestantisering goeddeels mislukt: het grootste deel van de provincie heeft nog
altijd een sterk katholieke kleur. De oorzaken daarvan zullen worden nagegaan bij
de bespreking van de missie. Hier volsta de opmerking, dat ook in Noord-Holland
het platteland in 1572 nog zo goed als geheel katholiek moet geweest zijn en alleen
de steden min of meer sterke hervormde gemeenten bezeten kunnen hebben. Dit
verschijnsel is te sprekender voor wie let op de wreedheden, waarmee Sonoy de
vrijheid in het Noorderkwartier vestigde. Ondanks het stichten van predikantsplaatsen
in alle gemeenten te lande, ondanks een drastische uitroeiingspolitiek, toegepast op
de katholieke eredienst en zijn bedienaars, is het landvolk in meerderheid niet voor
de
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protestantisering gezwicht. Met schrik hebben predikanten naar de Staten
gerapporteerd over bijeenkomsten van soms wel 2000 katholieken en over geruchten
omtrent aanslagen op Hoorn en andere steden, over de verstandhouding, die het volk,
dat zij zochten te winnen, heette te onderhouden met de vijand. En zulke klachten
waren voor de Staten dan telkens aanleiding om 's prinsen luitenant voor het
Noorderkwartier, de Geuzenaanvoerder Sonoy, aan te schrijven, dat hij krachtig
tegen de hardnekkige papisten zou optreden. Sedert deze onmens 2 Juni 1572 de
genoemde functie aanvaard had, heeft hij meer dan zestien jaar lang een waar
schrikbewind in het ongelukkige land uitgeoefend.
Na de overgang van Enkhuizen tot de prins zette dit bewind in, vrijwel onmiddellijk
geschandvlekt door de moord op de Alkmaarse martelaren: 24 Juni 1572 werden te
Enkhuizen na wrede mishandeling vermoord 5 Minderbroeders uit het Alkmaarse
klooster: Daniel van Arendonck, Cornelis van Diest, Joannes van Naarden, Ludovicus
Voets en Adrianus van Gouda (lekebroeder), waarop later nog gevolgd zijn de moord
te Ransdorp (November 1572) op de lekebroeder Engelbertus van Terborg en die op
de seculiere priesters Eilard Dirksz. van Waterland en David Leendertsz. (1573)24..
Stellig zijn nog andere priesters en leken in deze zelfde tijd om hun geloof vermoord
door de benden van Lumey en Sonoy.
Een onherstelbare gruwel uit dezelfde tijd was de verwoesting van de abdij Egmond,
bij gedeelten op bevel van Sonoy en gedeeltelijk onder zijn persoonlijke leiding
voltrokken sedert 1 April 1573 en radicaal voltooid op 7 Juni 1573. Dit
vernielingswerk betekende het verlies van schatten van wetenschap en kunst, benevens
een breuk met een vaderlands groot verleden. Sonoy placht in de eerstkomende jaren
zijn woeste benden groepsgewijs het land op te sturen om de boeren onder bedreiging
met brandstichting geld en leeftocht af te persen. In de steden Enkhuizen, Hoorn,
Medemblik en Alkmaar greep hij geheel eigenmachtig in de rechtspraak in en legde
hij de burgers wederrechtelijk wrede straffen op. Vervolgens teisterde hij het landvolk
door jarenlange inkwartieringen, die de boeren zo deden lijden, dat herhaaldelijk
klachten van hervormde predikanten bij Willem van Oranje binnenkwamen.
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Helaas bleef deze doof voor de klachten over Sonoy, die hij al te zeer nodig had.
Een verscherping van het schrikbewind bracht de strenge winter van 1575. Uit
vrees, dat de in Haarlem en Amsterdam gelegen Spaanse troepen over de wateren
het Noorderkwartier zouden binnenkomen, preste Sonoy het landvolk van Waterland
en Kennemerland allerwegen het ijs open te houden. Bedreigingen met brandschatting
en ophanging moesten de schouten toepassen om het bevel te doen gehoorzamen en
de geringste rebellie moest met de dood gestraft worden. Mislukte pogingen van de
Gelderse stadhouder Hierges om Kennemerland en West-Friesland bij verrassing
binnen te dringen, deden geruchten omtrent verraad geredelijk ingang vinden en
Sonoy besluiten tot instelling van een buitengewone rechtbank, die, beoordeeld naar
de staaltjes van de toegepaste rechtspleging, niet minder dan Alva's raad van beroerten
de naam bloedraad verdient. Eerst te Alkmaar, daarna op het huis van Schagen
gevestigd, heeft deze Noordhollandse bloedraad in naam van het recht de wreedste
mishandelingen bedreven op onschuldigen. Leden van deze rechtbank waren o.a.:
Johan van Foreest, schout van Alkmaar, Joost Huikesloot, schout van Hoorn, Willem
van Roon en Willem Mostert. De door deze rechters toegepaste middelen om
bekentenissen uit te lokken, de op ongelooflijk losse gronden uitgesproken vonnissen,
de verfijnde folteringen, waartoe Sonoy niet zelden persoonlijk het initiatief nam,
zijn een afdoend vonnis over de wreedaard, aan wie Willem van Oranje in ditzelfde
jaar de brief schreef met de vaak aangehaalde zinsnede omtrent het verbond met de
‘potentaat der potentaten’.
Na zijn ondernemingen in Overijsel, Friesland en Groningen, deels misschien
mede-oorzaak, anderdeels gevolg van de afval van Rennenberg, in Noord-Holland
teruggekeerd, hervatte Sonoy in 1583, ditmaal, klaarblijkelijk voor de eerste maal,
door Oranje tot enige matiging vermaand, zijn duivels werk. Een leger van verklikkers
trok het Noorderkwartier af. Op de dwaaste beschuldigingen werden de katholieke
landlieden opgesloten en aan den lijve getuchtigd. Kerken en kapellen en huiselijke
religieuze voorwerpen als kruisen en beelden werden slachtoffers van reeksen
heiligschennissen. Met wellust gaf Sonoy alwat aan het katholicisme
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deed denken prijs aan de moedwil van het opgehitste gespuis, dat onder hem diende.
Aldus richtte hij de Noordhollandse boerenstand ook materieel ten gronde. Op den
duur achtten dan ook de stedelijke regenten en de Staten hem een groter vijand dan
de Spanjaard. Prins Maurits schreef spoedig over Sonoy, dat deze onder de dekmantel
van de godsdienst het arme volk ten gronde gericht had. Het was in de periode van
Leicester, dat de uitbarsting kwam. Sonoy's afkeer van de gematigde politiek van
stadhouder en Staten, zijn hartstochtelijke haat jegens het katholicisme en zijn
vervolgingswellust brachten hem aan de zijde van Leicester. Met Maurits, wiens
luitenant hij nog altijd heette, werd het tafellaken doorgesneden en in 1586-1587
was hij zelf de ware stadhouder van het Noorderkwartier. Hij bracht Medemblik in
staat van verdediging en toen Leicester December 1587 zijn ambt neerlegde en Sonoy
zich van zijn laatste steun beroofd zag, begon de groteske belegering van Medemblik,
waar hij zich verschanst had. Eerst na enkele maanden gaf hij zich aan Maurits over,
om vervolgens ontslag uit zijn ambt te krijgen (Augustus 1588) en naar Engeland
uit te wijken.
In een volgend hoofdstuk zal de vraag beantwoord moeten worden, welke de
voornaamste oorzaak was, dat dit zo vroegtijdig door de synode bewerkte gewest,
waar Sonoy zoveel gedaan heeft tot uitroeiing van het katholicisme, wat het platteland
aangaat, in meerderheid voor het katholicisme behouden is gebleven. Thans dient
de vermelding alleen om de gedeeltelijke mislukking van het protestantiseringsproces
te constateren. Hoe hardnekkig de bevolking zich verzette tegen het opgelegde
protestantisme, leren niet alleen de vooral in en na 1594 zeer algemene klachten over
drukbezochte paapse conventikels, maar ook die aangaande openbare blijken van
katholiek geloofsleven als het knielen op de graven, het aanbrengen van kruisen op
de kerkhoven en van beelden in de gevels van de huizen. Doof bleven de Staten van
Holland niet voor deze en dergelijke klachten en het aantal arrestaties en boeten,
tussen 1590 en 1600, is dan ook zeer groot. Maar een factor, die de naleving van de
plakkaten bemoeilijkte, was de omstandigheid, dat bij gebrek aan hervormde
geschikten nog decennia lang vele katholieke ambtenaren hier bleven fungeren en
onder de nieuwbenoemden hoogstwaarschijnlijk ook vrij veel om den brode afge-
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vallenen voorkwamen. Ook telden officieren en regenten meestal notabele katholieken
en priesters onder hun verwanten. Het verschijnsel van de katholieke regenten en
ambtenaren bleek in de dorpen, die in grote meerderheid katholiek bleven, zelfs op
den duur onuitroeibaar. Er zijn zeker ambachten in het Noorderkwartier, waar heel
de levensperiode van de Republiek door in strijd met de plakkaten katholieke regenten
zijn aangebleven. Maar vooral in de eerste eeuw na de opstand ging dit verschijnsel
in menige plaats vrij ver. Dit leert een lijst van katholieke ambtenaren op het platteland
in 165825.. Hierop vinden wij vooral veel plaatsen in West-Friesland en Kennemerland.
Voor Assendelft worden b.v. vermeld: 2 schepenen, een weesmeester, 2 armvoogden,
een kerkmeester (van de hervormde kerk), te Bakkum ‘alle de regenten’, te Bergen
1 burgemeester en 1 schepen, te Castricum 4 schepenen, 1 kerkmeester, de secretaris,
1 aalmoesmeester, te Diemen 6 schepenen, 5 buurmeesters, 1 kerkmeester, 2
armmeesters en de secretaris, te Heemskerk ‘meest alle de regenten, de schout en de
secretaris’, te Ilpendam 1 burgemeester, te Koedijk de schoolmeester, te Limmen 4
schepenen, 2 kerkmeesters, 2 vroedschappen, 2 armmeesters, te Noordwijk 3 welboren
mannen, 1 ambachtsbewaarder en 3 schepenen, te Noordwijkerhout 2 gezworenen,
2 schepenen en 1 ambachtsbewaarder, te Nibbixwoud 2 vredemakers en 1 armvoogd,
te Schagen 2 schepenen en 1 armvoogd, te Spaarnwoude ‘meest alle de regenten’,
te Wervershoef 2 vredemakers en 7 van de rijkdommen, te Zijpe en Wieringerwaard
‘enige regenten en de secretaris’. Deze omstandigheden hebben, gevoegd bij de in
een katholiek blijvende streek op practische grond nu eenmaal raadzame matiging,
hier reeds vroeg het misbruik van composeren gewoon gemaakt.
Naarmate het duidelijker werd, dat van protestantisering der meerderheid in dit gebied
niets kwam, nam op het platteland en in de steden van het Noorderkwartier de
bezorgdheid van synoden en kerkeraden toe, tegelijk met een vaak venijnig
anti-papisme. Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, aan wie de behartiging
van de religieuze aangelegenheden ten plattelande stond, deelden in deze gevoelens
hoe langer hoe meer, gelijk blijkt uit de vele documenten, die zij over deze
aangelegenheden schre-
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ven en deden schrijven. Ook het opperste rechtscollege van het gewest, het Hof van
Holland, meende herhaaldelijk de plichtsbetrachting van de ambtenaren der justitie
in het Noorderkwartier ten aanzien van de handhaving der plakkaten tegen de paapse
stoutigheden in twijfel te moeten trekken26.. De motieven, welke de officieren tot
verdediging van de in hen gelaakte slapheid aanvoerden, doen wel blijken, dat de
mentaliteit van de bevolkingsmeerderheid de strenge handhaving van de plakkaten
voor de ambtenaren der justitie niet gemakkelijk maakte en ook niet ongevaarlijk.
Omstreeks 1610 wordt geklaagd over zeer geregelde, druk bezochte paapse
conventikels te Wognum. Het Hof van Holland verwijt dit de schout van Hoorn,
onder wiens jurisdictie de plaats viel, maar deze antwoordt, dat dit ‘doorgaans (d.i.
altijd, bij voortduring) in alle steden en dorpen van den noorderkwartieren geschiedt’.
Vervolgens vertelt hij, dat in deze buurt een ‘halfslachtig rechtsgeleerde’, zekere Jan
Jeroensz, een vurig katholiek, woont, die er zijn werk van maakt processen te
entameren tegen de justitie-ambtenaren, die katholieke conventikels verstoren. Elke
onregelmatigheid wordt aanleiding tot langdurige en lastige rechtsgedingen. Het is
geen wonder, wanneer de officieren voor die last liever bedanken. Verder blijkt uit
soortgelijke stukken, dat het machtige Hof van Holland wel tot op zekere hoogte de
schouten in de hand had, maar niet de schepenen. Dit wil zeggen, dat het de eersten
wel kon gelasten de overtreders aan te brengen, maar de tweeden niet kon beletten
hen vrij te spreken, wat vooral te Hoorn niet zelden gebeurd schijnt te zijn. Wat viel
trouwens te verwachten van een schout als die te Hoogwoud, wiens vrouw zelf
geregeld de vergaderingen bijwoonde, die hij ambtshalve te verstoren had? En waar
de schout als die te Grootebroek al wilde optreden, beletten niet zelden de gesteltenis
van de bodem en de bouw van de dorpen in het waterrijke land, benevens de betrachte
veiligheidsmaatregelen, hem iets uit te richten onder deze merendeels katholieke
bevolking, die bovendien op dit punt zeer gevoelig was en allesbehalve lijdzaam. Zo
moet de Grootebroekse officier wel gesproken hebben naar het hart van vele
Westfriese magistraten, toen hij het Hof van Holland schreef, dat de magistraat van
zijn dorp ‘begerende (was) geen kennis van zaken te heb-
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ben’. Zulk een antagonisme van schout en schepenen vinden wij in vergevorderde
staat op het eiland Tessel in 1616. Hier beklaagde de schout zich bij Gecommitteerde
Raden over hem persoonlijk aangedane mishandelingen. Toen hij ambtshalve een
paapse vergadering kwam verstoren, waren de mannen hem met hooivorken te lijf
gegaan en hadden de ‘wijven’ het voornemen tekennen gegeven ‘hem in een deken
te naaien’. Desniettemin weigerden burgemeesteren en schepenen de schout in
bescherming te nemen. Natuurlijk betekende dit alles geenszins, dat verstoringen
van katholieke godsdienstoefeningen in het Noorderkwartier volstrekt niet meer
voorkwamen, want lang niet overal werkten voor de katholieken zo gunstige factoren.
Omstreeks 1618-1620 werden b.v. overvallen met de gevolgen van dien gemeld te
Wormer, Jisp, Krommenie en Egmond.
Dat op den duur de katholieken in het Noorderkwartier er niet gedweeër op werden,
zou men ook opmaken uit de klachten der synoden van 1623-1624. Volgens deze
klachten was in West-Friesland hun stoutigheid zeer groot: zij ontzagen zich b.v.
niet gereformeerde kerkgangers te bespotten en na te jouwen. Te Nibbixwoud werd
de H. Mis met open deuren gedaan. Daar zagen de voorbijgangers op klaarlichte dag
de priesters ‘in vol ornaat’ bezig met de superstitieuze handelingen. Op Sint-Olafsdag
hield men er openbare processie met zegeningen van het vee. Het kerkhof stond er
vol kruisen. Toen de drost aan al deze misbruiken paal en perk wilde stellen en een
vergadering van 400 katholieken met 5 priesters in hun midden kwam verstoren,
hadden de gelovigen hem en zijn mannen op straat gesmeten. De schepenbank van
Hoorn, waaronder Nibbixwoud ressorteerde, nam de katholieken vaak tegen hem in
bescherming.
Ook het omgekeerde verschijnsel kwam voor: van willige schepenen en een
onwillige schout, b.v. te Purmerend, waar het in 1624 heet, dat de katholieken ‘een
uitstekend huis’ als kerk gebruiken en zij zich zo weinig in acht nemen, dat
kerkgangers van buiten eenvoudig aan voorbijgangers vragen, of zij hun de weg naar
de katholieke kerk willen wijzen.
Wat de wering van het katholicisme op den duur onmogelijk maakte, was het
geldelijk belang, dat landedelen en stedelijke regenten hadden bij het voortbestaan
van het katholieke geloof.
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Onder de hoogste autoriteiten komen er ook in Noord-Holland voor, die vermogens
verdiend hebben met het heffen van recognities. Vooral Lodewijk van Alteren van
Jaersveldt, baljuw van Kennemerland, bleek een groot zwak te hebben voor het
stelsel, waarin het katholicisme kon dienen als de kip, die de gouden eieren legde,
maar die dan ook niet geslacht moest worden. In 1656-1657 werd deze edelman
wegens veelzijdige corruptie voor het Hof van Holland gedaagd; daarbij bleek, dat
het composeren hem een jaarlijks inkomen van 3800 à 4000 gulden inbracht, benevens
de vele toevallige baten. Hij placht de recognities over de dorpen om te slaan en per
drie maanden te laten innen. Verscheiden visitatie-berichten doen, gelijk reeds uit
het vroeger daaruit meegedeelde naar voren treedt, blijken, dat dit stelsel sedert
omstreeks 1660 in heel de provincie in zwang was. Merkwaardig was ook de in
recognitie-overeenkomsten opgenomen afspraak, dat de baljuw, indien hij op bevel
van hoger hand een paapse vergadering moest komen verstoren, daarvan de pastoor
vooraf bericht zou zenden. In deze overeenkomsten vindt men trouwens de grappigste
bepalingen; zo werd aan de katholieken van Ilpendam in 1645 het genot van een
eigen priester toegestaan op een aantal voorwaarden, waaronder ook deze, dat hij zo
weinig godsdienstoefeningen zou houden als mogelijk was.
Met dat al geldt ook voor deze streek, dat de afhankelijkheid van corrupte
ambtenaren niet alleen zeer kostbaar was, maar ook generlei stabiliteit in de
rechtspositie toeliet. Zo leidden in 1644 klachten, bij het Hof van Holland ingediend
over aangroeiend grondbezit van katholieken op Tessel, in 1646 tot gerechtelijke
verbeurdverklaring van verscheiden op geheel correcte wijze in katholiek bezit
geraakte onroerende goederen, welk vonnis in 1648 door het Hof bekrachtigd werd.
Daartegenover staat dan weer, wat wij 9 jaar later omtrent dit eiland vermeld vinden.
In 1655 meende een Tesselse predikant de plaatselijke schout, die met een katholieke
vrouw gehuwd was, te moeten vermanen en hem attent te moeten maken op de
aanwezigheid van een priester op het eiland. Hij kreeg ten antwoord: ‘Dat hier een
paap is, dat weet ik wel. Meent gij, dat de heren Staten hare plakkaten zo striktelijk
willen uitgevoerd hebben als zij die instellen?’
Wel verre van het lot der katholieken van stonde af te verbeteren,
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zoals dezen nog naievelijk hadden gehoopt, gaf de vrede van Munster de autoriteiten
aanvankelijk meer aandacht en tijd vrij voor de behartiging van de nog steeds
allesbehalve voltooide protestantisering. Het is de vraag, of omstreeks deze tijd de
hervormde kerk reeds de helft der Nederlandse bevolking omvatte. Het is dan ook
niet onverklaarbaar, zo men gemeend heeft, dat nu of nooit de protestantisering moest
worden doorgezet met drastische middelen, wilde zij nog ooit gelukken. Zulke
uitingen vindt men trouwens in vermanende vorm in vertogen, welke de hervormde
synoden in die dagen tot Staten-Generaal en stadhouder richtten aangaande de nog
steeds volslagen mislukte protestantisering van de Generaliteitslanden. De gelegenheid
scheen gunstiger dan te voren: alle hoop op herstel van het katholicisme was nu de
bodem ingeslagen, wat sommigen eieren voor hun geld zou doen kiezen. Bondgenoten
behoefde men niet langer te ontzien; men kon de militairen tot bewaking van
predikanten en tot ander vroom werk in dienst der protestantisering bezigen, afgezien
nog van het beschikbaar komende geld voor uitbreiding van de staf der predikanten
en van de sinds Frederik Hendriks dood veranderde houding van de stadhouder en
zijn kring tegenover de geloofskwestie. Ofschoon ook ditmaal de opzet mislukte
door de oude belangenpolitiek van officieren, regenten en ambachtsheren, zijn in de
eerste jaren na 1648 symptomen van scherper optreden in Holland onmiskenbaar.
Een daarvan is de actie tegen Jacobus de la Torre, die de 23ste Augustus 1649 (als
coadjutor van Rovenius) te Zijdewind onder Oude-Niedorp het heilig Vormsel kwam
toedienen. Drieduizend gelovigen en 12 priesters waren in en om het kerkhuis
aanwezig, toen de magistraat, vermoedelijk op instructie uit Den Haag, verscheen
om proces-verbaal op te maken. Toen men echter verder ging en een inventaris van
het kerkhuis opmaakte en twee der notabelste aanwezigen wilde pressen een borgtocht
te tekenen, brak een tumult uit, waarbij de gerechtsdienaars gedwongen werden de
papieren weer af te geven en de priesters, ook de bisschop, kans zagen te ontkomen.
De vroedschap van Niedorp bracht de zaak aan bij Gecommitteerde Raden, die 30
September 1649 in de Statenvergadering rapport uitbrachten over een gehouden
onderzoek. Besloten werd het kerkhuis van Zijdewind met de grond gelijk te maken,
meubelen en verdere
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inventaris verbeurd te verklaren, de klopjes-communiteit aldaar te ontbinden en de
nog zittende katholieke magistraatsleden van Oude- en Nieuwe-Niedorp door
protestanten te vervangen. Verder werden verscheiden personen, o.a. enkele priesters,
beboet. De acta van het kapittel van Haarlem (11 October 1650) wijzen uit, dat deze
boeten samen 8300 gulden bedroegen en deels door het kapittel voldaan zijn. De
bisschop en de pastoor van Zijdewind werden verbannen; de laatste werd echter een
half jaar later weer geadmitteerd. Het Hof van Holland verklaarde vervolgens De la
Torre's aanzienlijke bezittingen in de Nederlanden verbeurd. Het kerkhuis is blijkens
een bericht van April 1652 inderdaad afgebroken.
In aansluiting op het voorgegane dient hier een woord gezegd te worden over de
protestantisering van de in of bij Noord-Holland gelegen eilanden. Marken en Urk
zijn volstrekt geprotestantiseerd, Marken onmiddellijk na de satisfactie van
Amsterdam door de overgang van zijn pastoor tot het protestantisme. Het is een van
de - niet talrijke - gevallen, waarin de afval van de pastoor op het kritieke tijdstip
over de godsdienstige kleur van heel de parochie besliste. Urk, dat eerst in 1629 een
predikant kreeg, ofschoon de synode van Noord-Holland sedert 1600 gestadig
werkzaam geweest is om de eigenaren van de heerlijkheid tot medewerking aan de
protestantisering te bewegen, moet zeer lang weerstand geboden hebben. Dat de zo
laat begonnen protestantisering nog algeheel succes had, is vermoedelijk aan het
isolement van het eiland te wijten, dat de wering van katholieke missie, zo tot
instelling daarvan al ooit besloten is, gemakkelijk genoeg gemaakt moet hebben, als
de heer van het eiland maar meewerkte27.. Op Wieringen is het katholicisme blijven
bestaan, zij het dan slechts door een minderheid beleden (in 1839 bijna 12%); de
oorzaak ligt zeker ten dele in de vroegtijdige missie van het kapittel van Haarlem.
Terschelling en Vlieland zijn volkomen voor het katholicisme verloren gegaan. Dit
kan, gezien de afgelegenheid en het isolement, geen verbazing wekken. Eer is het
relatief sterke contingent katholieken op Tessel en Ameland een probleem. Ameland
zal bij Friesland besproken worden. Tessel, dat in 1839 voor ruim 21% katholiek
was (in 1930 voor ruim 24%), scheen aanvankelijk voor een absoluut slagen van de
protestantisering aan alle voorwaarden
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te voldoen: immers de vijf ‘papen’ verklaarden in Juli 1573 aan de synode te Edam,
dat zij ‘al over jaar en dag’ alle ceremoniën ter zijde gesteld hadden. Zij toonden
echter geen lust zich door de synode te laten examineren. Later ging de pastoor van
Den Burg, Frans Adriaanszoon, daartoe toch over. Bij de anderen scheen de weigering
niet zozeer een kwestie van gewetensbezwaren te zijn als van vrees om hun onkunde
bloot te geven. Deze priesters werden uit hun ambt ontslagen, maar schijnen
merendeels op het eiland te zijn blijven wonen. Wij lezen later, dat een als
vleeshouwer, een ander als schoolmeester, een derde als bierbrouwersknecht aan de
kost kwam. Wat nu eigenlijk het relatief sterke contingent getrouwen onder de
Tesselse bevolking verklaren kan, is bij gebrek aan aandacht voor het probleem bij
de locaalhistorici nog niet uit te maken; uit de voorhanden gegevens laat zich de
invloed van katholieke of in elk geval niet-protestante ambtenaren van justitie
vermoeden28..
De Zeeuwse eilanden29. zijn voorbeelden van een uiterst onwelkom, zeer traag
verlopen, maar door het duurzaam uitblijven van katholieke missie bijna volkomen
geslaagd protestantiseringsproces. Het landvolk hield hardnekkig vast aan katholieke
gebruiken, wat o.a. blijkt uit de acta van de Zeeuwse synoden. In 1597 wordt geklaagd
over ‘afgoderieën geplogen in Dreischor voor Sint Adriaan’, in 1602 over bedevaarten
‘naar santen en santinnen’, die nog geregeld plaats hebben en waartegen de Staten
in het geweer worden geroepen, in 1620 opnieuw over frequente paapse superstitiën
op Zuid-Beveland en over het vieren van afgodische paapse feestdagen. Hoe de
aanzienlijken tegenover de protestantisering stonden, kunnen wij afleiden uit de
krachtige aandrang, die de synoden herhaaldelijk, o.a. in 1610, 1618 en 1620 op de
Staten uitoefenden om strenger de hand te houden aan het plakkaat, waarbij het
zenden van kinderen naar kloosters, paapse en Jezuietische scholen of academiën
buitenslands verboden was30..
De oplegging van het nieuwe geloof was dan ook allesbehalve vlot gegaan. Van
de steden had Tholen zich wel het hardnekkigst verzet. Het was eerst in April 1577
tot de opstand overgegaan, nadat de prins de schriftelijke verklaring had afgegeven,
niet de minste verandering in de religie te zullen gedogen, daar ‘stad
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ende jurisdictie van der Tholen tot nog toe altijd bij d'exercitie van de katholieke
roomse religie gebleven is’. Reeds zeer spoedig is deze satisfactie op cynische wijze
geschonden. Nauwelijks was een jaar verlopen, of een handvol calvinisten drong,
gedekt en gesteund door militairen, de kerk binnen en ‘smeet' deze, aan stukken’.
Vlak daarop werd alle uitoefening van het katholicisme, veiligheidshalve natuurlijk,
geschorst. Noch herhaalde bezoeken van de magistraat bij Gecommitteerde Raden,
noch een reis naar Antwerpen, waar Willem van Oranje zich bevond, mochten baten.
Gecommitteerde Raden hielden de geweldplegers de hand boven het hoofd en de
prins stak helaas geen hand uit om het woord, dat hij eens gegeven had, gestand te
doen. Aldus werd het protestantisme de Thoolse bevolking ‘eenvoudig
opgedrongen’31.. Misschien minder drastisch en in wat langzamer tempo, maar even
radicaal geschiedde hetzelfde in alle andere steden, ofschoon ook daar, vooral te
Goes, het verzet zeer algemeen en zeer taai was. De bevolking van het land van Goes
was zo verbitterd tegen het opgelegde protestantisme, dat zij zich met de wapens
verzette tegen het onttrekken van de kerken aan de katholieke eredienst32.. Ook hier
was trouwens heel de invoering van het protestantisme een staal van de brutaalste
minderheidsterreur: in de stad Goes b.v. woonden in 1578 nog maar tien hervormden.
Aan het eerste avondmaal van de hervormde gemeente namen in 1579 maar 21
personen deel33.. Op Noord-Beveland, waar steden ontbraken, moet het protestantisme
tot het eind van de zestiende eeuw niet alleen een ongewild, maar zelfs een onbekend
artikel geweest zijn: eerst in 1599 kwam er de eerste predikant.
Op Walcheren vlotte de protestantisering, dank zij de militaire steun van de
garnizoenen van Vlissingen en Vere, later ook van Middelburg, veel sneller. Maar
toch had dit eiland in 1580 nog maar zes hervormde gemeenten met
predikantsplaatsen: Vlissingen, Vere, Middelburg, Arnemuiden, Domburg,
Zoutelande; daarbij kwam dan nog de predikant van het fort Rammekens. De
katholieke kerk had er tot 1572 bijna 50 pastoorsplaatsen gehad34.. Van Schouwen
en Duiveland, dat van Zierikzee uit met zeer straffe hand geprotestantiseerd werd,
staat genoegzaam vast, dat het nog in het midden van de zeventiende eeuw zeer veel
katholieken telde35..
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De geestelijke goederen waren in Zeeland een bron van grote corruptie geworden.
Wel ontstond er in de loop der jaren op elk van de eilanden een instantie, meestal
het ‘Rentmeesterschap van het Extra-ordinaris’ genoemd, welke de goederen van
kerken, kloosters en vicarieën zou beheren en aanwenden ad pios usus. Veel is daarvan
echter niet terecht gekomen. Herhaaldelijk werden zulke goederen in het openbaar
verkocht; de opbrengst diende dan zeer dikwijls tot volkomen profane doeleinden.
Ook moet een aanzienlijk deel van de Zeeuwse geestelijke goederen in de troebele
tijd gestolen zijn36.. In Holland werden de geestelijke goederen, voorzover de landadel
en de steden ze niet in eigen beheer hadden weten te houden, onder de administratie
gebracht van een tweetal lichamen, die de tractementen van de hervormde predikanten
uitbetaalden, daar al in de eerste jaren na de oplegging van het protestantisme gebleken
was, dat de opbrengst der aan elke gemeente behorende pastoriegoederen daartoe
volstrekt niet toereikte. De goederen van de onderscheiden kloosters kwamen aan
de Staten, voorzover ze niet in de steden lagen. In dit geval kwamen ze ter beschikking
van de steden. Al bepaalde een statenresolutie van 23 Mei 1577, dat zij slechts ad
pios usus mochten worden aangewend, toch is daaraan lang niet altijd streng de hand
gehouden. Een merkwaardigheid is het, dat het Amsterdamse begijnhof niet alleen
in stand bleef, maar ook zijn goederen behield37..

2. Utrecht
Behoudens dan het sporadisch optredende anabaptisme heeft het protestantisme op
de bevolking van het gewest Utrecht vóór 1566 weinig vat gekregen. Een intellectueel
sympathiseren met Luthers optreden was er in de kringen van de hogere clerus al
vroeg in zwang, maar het volk heeft dit wel onberoerd gelaten. In de omgeving van
de mondaine bisschop Philips van Bourgondië was het niet ongewoon, dat men met
zeker cynisme sprak over kerkleer en discipline, vooral ook over het priestercelibaat.
Daarnaast heerste er een nog maar vaag-christelijk humanisme, vooral door
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's bisschops secretaris en vertrouweling Geldenhauer vertegenwoordigd. Dieper zat
deze geest in de kring van de Utrechtse rector Hinne Rode, onder wie de
Hieronymusschool uitgroeide tot een haard van sacramentarische propaganda. Door
haar invloed hadden zulke gevoelens hun weg gevonden in de Utrechtse lekenkringen
van intellectuelen. Dit is echter geenszins als een wegbereiding voor het calvinisme
te zien. Zoiets valt hier slechts te ontdekken in de mentaliteit van de landedelen, die
een economische reformatie van het kerkwezen begeerden en een aanslag op de
bezitspositie van de kerk in de geest van het verbond der edelen bevorderden. Onder
de deelnemers aan dit verbond vinden wij uit Utrecht de reeds meermalen genoemde
Floris van Pallandt, graaf van Kuilenburg, en Adriaan de Waal van Vronesteyn, de
eerste als een van de kopstukken, later een krachtig bevorderaar van de ketterij en
een leider van de beeldenstorm in zijn graafschap, de laatste als een weifelende,
dubieuze figuur, die echter nooit met het katholicisme gebroken heeft en, ofschoon
als oproerling, bevorderaar van ketterij en medeplichtige aan de beeldenstorm in
Augustus 1568 op bevel van de raad van beroerten te Utrecht terechtgesteld, aan dit
alles grotendeels onschuldig.
De belofte van de landvoogdes, dat moderatie betracht zou worden in de toepassing
der plakkaten, had in West-Vlaanderen reeds Mei 1566 de calvinisten de moed
gegeven tot openbare prediking. In Noord-Nederland werd in Juni d.a.v. in het land
van Kuilenburg het protestantisme ingevoerd. Sedert eind Juni trokken tal van
Utrechtenaars geregeld naar Kuilenburg om er de gereformeerde prediking te horen.
Sedert half Augustus werd ook onder de wallen van de stad Utrecht gepreekt door
Jan Arents, Peter Gabriël en andere ijveraars; onder hen kenmerkte zich bijzonder
de verlopen monnik Schele Gerrit van Kuilenburg. Tegen deze calvinistische
stoutheden trad de magistraat van de stad zeer weifelend op, wat de calvinisten de
moed gaf om 24 Augustus 1566 het verzoek in te dienen, dat hun twee kerken zouden
worden afgestaan. Eer dit verzoek in behandeling genomen kon worden, richtten
enige raddraaiers reeds in de Sint-Geertenkerk een begin van beeldenstorm aan. De
volgende dag maakte de bende zich meester van de Buurkerk, de Sint Jacob, de
kerken van de Min-
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derbroeders en de Predikbroeders, benevens de daaraan verbonden kloosters. In al
deze gebouwen hielden zij gruwelijk huis. Toen het stadsbestuur nog bleef dralen,
moesten de volgende dagen de Sint Nicolaas en de Sint Geerten het ontgelden. De
Dom, de overige kloosterkerken en de andere kapittelkerken bleven gespaard, doordat
de magistraat de bewaking deed verscherpen en een accoord met de calvinisten sloot,
waarbij dezen de Sint Jacob 'werd afgestaan. Nauwelijks was echter met de afstand
van deze kerk de burgervrede hersteld, of het getal calvinisten te Utrecht bleek
compromittant gering. Toen de landvoogdes enige weken later het met de ketters
getroffen accoord vernietigde, was de afstand van een kerk aan een zo kleine secte
al zo ongemotiveerd gebleken, dat de Sint Jacob zonder enig verzet aan de oude
bestemming teruggegeven werd38..
Willem van Oranje, ook stadhouder van Utrecht, kwam vervolgens naar de
hoofdstad om de beeldstormers te straffen, maar legde daarbij naar het oordeel van
de stedelijke regenten veel te weinig ijver aan de dag; hij weigerde tot hun ergernis
alle uitoefening van de nieuwe leer te verbieden. Ook de gewestelijke autoriteiten
waren over Oranje's houding ontstemd. Alle steden waren onverdeeld-koningsgezind
en katholiek; ook de prelaten waren in het algemeen geen vrienden van Oranje. Alva's
komst werd dan ook in dit gewest met zekere bevrediging begroet: de ijzeren hertog
zou doen, wat Oranje tot algemene ontstemming verzuimd had: de ketterse euvelmoed
beteugelen. Het viel bitter tegen, dat Alva zoveel méér deed. Vooral de kapittels
werden spoedig zijn onverzoenlijke vijanden door zijn onverbiddelijke doorvoering
van de Trentse besluiten. De tiende penning bracht de Staten in unaniem verzet. Om
dit te fnuiken liet Alva de stad eind Augustus 1567 door een talrijke troepenmacht
bezetten; de door deze bedreven moedwil bracht de burgerij spoedig tot wanhoop.
Inmiddels werden de stedelijke regering en de Staten wegens het accoord met de
beeldenbrekers voor de raad van beroerten gedaagd; beide lichamen werden schuldig
verklaard. Alva hief de statenvergadering op en belastte het Hof van Utrecht met de
taak der Staten; de stedelijke regering liet hij, vreemd genoeg, aan. Aldus speelde
de nieuwe landvoogd het klaar in enkele maanden een van de meest koningsgezinde,
gaaf-katholieke gewesten,
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waarvan de bevolking zijn komst als een weldaad begroet had, met afkeer van zijn
régiem te vervullen. Mondelinge en schriftelijke pleidooien bij Philips II - deken
Vuesels van het kapittel van Sint Marie reisde opzettelijk naar Madrid - baatten niet.
Wel schreef de koning Alva, dat deze Utrecht meer moest ontzien, en pleitten
onverdacht gouvernementele en katholieke autoriteiten als Bossu, Berlaymont, Viglius
en Noircarmes voor gewest en stad, maar de tiran bleef onverbiddelijk en ging voort
met inkwartieringen en andere kwellingen.
De Geuzeninval van April 1572 gaf aanvankelijk enige verademing, daar Bossu
de troepen tot ontzet van Brielle ontbood, maar spoedig werden stad en, gewest erger
geteisterd dan te voren, ook door schermutselingen van Spaanse troepen en
Geuzenbenden. Toen Alva, die de stad Utrecht in 1572-1573 als winterkwartier voor
zijn troepen uitverkoos, in 1573 zijn ambt neerlegde, had hij het kunststuk volbracht
een tot het uiterste loyaal gewest met een zeer positieve en sterke katholieke
meerderheid te bezielen met felle afkeer van het Spaanse bewind39.. Requesens'
gematigd optreden voorkwam een uitbarsting, maar toen na diens dood in heel Noord
en Zuid de troepen aan het muiten sloegen, sloot ook Utrecht zich aan bij het in de
Pacificatie van Gent belichaamde verzet. In nauw contact met Oranje bewerkten de
Staten van Holland door bemiddeling van ‘secrete boden’ de Utrechtse burgerij;
aldus organiseerde zich, wat terecht genoemd is ‘een anti-Spaans katholicisme’40..
Vooral de advocaat van Holland, Paulus Buys, bepleitte uit naam van Willem van
Oranje bij de Utrechtse notabelen de zaak van de opstand.
Gevoelend, dat de religie het voornaamste bezwaar was, waarop de overgang tot
de opstand afstuitte, deed Paulus Buys in de statenvergadering te Utrecht van 12
Maart 1577 de toezegging, dat de prins generlei verandering in de religie zou brengen:
de onverkorte handhaving van het katholieke geloof zou een vast punt van de te
sluiten satisfactie uitmaken. Onder de invloed van de met Oranje bevriende deken
van het Sint-Janskapittel, Adriaan van Zuylen, verklaarden de kapittels van Sint Jan,
van de Dom en van Sint Pieter zich voor het aangaan van een overeenkomst met de
prins. In overleg met Paulus Buys ontwierpen enige statenleden thans de satisfactie,
waarvan het eerste artikel bepaalde,
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dat de stadhouder de uitoefening van de katholieke godsdienst waarborgde ‘sans
laisser introduire clandestinement ou publiquement autre religion’. De 18de Augustus
1577 bezocht Willem van Oranje met zijn gemalin de stad Utrecht; daarbij werd de
satisfactie plechtig getekend, nadat de prins in strijd met de tussen de staten en Paulus
Buys gesloten overeenkomst het artikel omtrent de religie eigenmachtig had vervangen
door het voorschrift, dat de stadhouder de katholieke religie ‘niet zou behinderen’.
Dit was wel het minste, waartoe Oranje de in zijn naam gedane toezegging kon
reduceren, en in wezen een woordbreuk. Deze aldus op het essentiële punt van kracht
beroofde satisfactie werd in de loop van de volgende maanden door Staten en
afzonderlijke steden aangenomen, waarbij alom de grootste tegenzin bleek.
Amersfoort, de meest katholieke stad van de provincie, trad eerst 16 September 1578
toe.
Evenmin als de in Holland gesloten locale satisfacties heeft die van Utrecht een
lang leven gehad. De aan de katholieken gedane beloften waren pour le besoin de la
cause afgelegd; na de overgave der steden hadden zij hun werk gedaan. Het ging ook
hier als volgt: calvinistische volksmenners begonnen hun actie voor de instelling van
het calvinistische monopolie met afstand van nieuwe kerken te eisen en deze eis van
geweldpleging te doen vergezeld gaan; deze geweldpleging leidde dan tot het als
veiligheidsmaatregel gemotiveerde verbod van alle katholieke eredienst. De Staten
van Utrecht verdedigden met kracht de satisfactie; in de Staten-Generaal streden zij
tegen de voorgestelde religievrede van Juni 1578. Zelfs tot aanvaarding van de in
hun hoofdstad gesloten Unie waren zij slechts onder pressie van Jan van Nassau te
brengen. In de Raad van de stad Utrecht won inmiddels zekere meegaandheid veld;
velen gingen blijkbaar overstag ten gevolge van wat zij een onvermijdelijke
ontwikkelingsgang schenen te vinden. Zij steunden voortaan het door Oranje
gepredikte streven naar verzoening der uitersten.
Deze geest zien wij vertegenwoordigd door de bekende Hubertus Duifhuis, gewezen
pastoor van de Rotterdamse Sint Laurens, sedert 1574 pastoor van de Utrechtse Sint
Jacob. Tot aan het sluiten van de satisfactie schijnt de soepele Duifhuis in katholieke
trant gepastoreerd te hebben. Daarna moet hij geleidelijk tot ver-
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anderingen overgegaan zijn: hij hoorde spoedig geen biecht meer en gaf de
Transsubstantiatie prijs, maar diende het avondmaal toe volgens goeddeels katholiek
ceremonieel, zij het in de landstaal, en behield althans ten dele de liturgische
priesterkleding. Het merkwaardigste is daarbij, dat zijn collega, de andere pastoor
van dezelfde kerk, Johan van Haller, zich aan de katholieke leer en alle katholieke
ceremoniën hield. 's Zondags deed deze de Hoogmis en daarna preekte Duifhuis; op
die manier werd elke parochiaan naar zijn speciale wensen geriefd. Hier betrapt men
op heterdaad een proces van zeer geleidelijke protestantisering in étappes. Het
optreden van Duifhuis gaf de domproost aanleiding tot een protest bij burgemeesteren.
Bevreesd voor vervolging, week Duifhuis naar zijn familie te Rotterdam uit. Zijn
vertrek gaf in Utrecht aanleiding tot moeilijkheden, daar juist vele notabelen, ook
leden van de Raad, hem aanhingen. De Utrechtse Minderbroeders zouden, naar het
gerucht wilde, de domproost opgestookt hebben; op grond daarvan besloot de Raad
hen te verbannen. Vervolgens werd Duifhuis uitgenodigd terug te keren; hij verklaarde
zich daartoe bereid, mits hem de vrijheid werd verleend in prediking en eredienst
geheel naar eigen inzicht te handelen. De 7de Augustus 1578 stemde de Raad daarin
toe. Duifhuis hervatte de dienst op de oude manier, die een soort van
‘nationaal-protestantisme’ naast het calvinisme heette te vertegenwoordigen; in ieder
geval muntte ze uit door onklaarheid en ondiepte.
Deze gemeenschap der rekkelijken streefde naar een algemene christelijke kerk
zonder invloed van de gemeente, dus zonder consistorie, maar onder bescherming,
d.i. oppergezag van de wereldlijke overheid. In wezen is het de consequente
belichamning van het beginsel der Duitse Landesvater: cuius regio eius religio. Het
is dan ook begrijpelijk, dat Oranje met dit protestantisme zeer ingenomen was: te
Utrecht woonde hij Duifhuis' preken bij. Daarin zag men terecht een demonstratief
gebaar. Naast de Duifhuis-gemeente bestond immers te Utrecht ook een
‘gereformeerde gemeente onder het kruis’, samenkomend in particuliere huizen,
maar onvervolgd en onder leiding van twee predikanten staande. Deze gemeente had
de Dordtse kerkorde van 1574 aanvaard en was geheel naar het calvinistisch recept
ingericht, dus van een consistorie voorzien. Na Duifhuis' terugkeer, waartegen deze
‘con-
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sistorianen’ zich heftig gekant hadden, maakten zij zich eind Augustus 1578 met
geweld meester van de leegstaande Minderbroederskerk. Protesten baatten niet; de
secte handhaafde zich in het gebouw, dat haar eerst in Januari 1579 door de Raad
werd toegewezen. Een volgende fase in de protestantisering der stad was de
zogenaamde Utrechtse religievrede, een wijziging van de satisfactie, door Oranje in
Mei vastgesteld. De considerans van dit besluit verklaart cynisch, dat het in de huidige
omstandigheden van groter belang is de gemeente in vrede te houden dan ‘de Roomse
religie te mainteneren’. De voornaamste bepalingen zijn: 1. de gereformeerde religie
zal vrij mogen worden uitgeoefend in de Minderbroeders- en de Sint-Jacobskerk,
die ‘gezuiverd’ mogen worden; 2. de katholieken zullen de vijf kapittelkerken en de
kloosterkerken behouden; 3. de leden van beide gezindten hebben gelijke rechten op
het bekleden van ambten.
Deze religievrede was reeds een ernstige schennis van de satisfactie, maar nog
slechts een overgangsstadium naar het monopolie van het calvinisme. Ofschoon het
aantal calvinisten nog zeer miniem was en aan het avondmaal in Maart 1579 slechts
181 personen deelnamen41., groeide hun stoutmoedigheid met de dag. Op hun eis
verbood de Raad 2 Juni 1579 de Dominicanen, die op de kansel tegen het
protestantisme gewaarschuwd hadden, de prediking. Toen dit verbod volksverzet
deed ontstaan, werd de Dominicanen de 10de Juni 1579 aangezegd te vertrekken.
De nacht daarop barstte een tweede beeldenstorm los: de Predikbroeders-, de
Sint-Nicolaas- en de Buurkerk werden geplunderd. De als altijd zeer verdeelde Raad
besloot ‘de furiën der gemeente tegemoet te gaan’ en niet tegen de beeldstormers op
te treden. De Dominicanen werden uitgeleid, maar mochten hun huisraad meenemen;
vijf oude paters mochten in het convent blijven wonen en de prior en de ‘geprofeste
burgerskinderen’ mochten, mits in wereldlijke kleding gaande, in de stad blijven
wonen. Vervolgens besloot de Raad in afwijking van de religievrede ook de
Sint-Nicolaas- en de Buurkerk aan de hervormden af te staan. Thans hadden de
hervormden vier kerken: de consistorianen drie en de Duifhuisianen één. Pogingen
tot samensmelting bleven misluldkken; eerst het decreet van Leicester van 26 Juli
1586 maakte de vereniging tot een feit.
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De gewijzigde religievrede hield stand tot Maart 1580, toen de afval van Rennenberg
ook te Utrecht leidde tot opwekking van de volkswoede tegen de priesters. Een derde
beeldenstorm barstte los op 7 Maart 1580 en de gereformeerden stelden de Raad een
twaalftal eisen, waaronder volstrekt verbod van katholieke godsdienstoefening. De
Raad, wederom van vrees bevangen, was geneigd alles toe te staan, maar de prins
trachtte van de religievrede ten minste nog een schamel deel te redden en stond 23
Maart de overgang van alle kerken toe, met uitzondering van de Sint Geerten- en de
Predikbroederskerk, die voor de katholieke eredienst bestemd zouden blijven.
Inmiddels had de Raad echter reeds 18 Maart besloten alle katholieke
godsdienstoefeningen te verbieden. De 28ste van dezelfde maand kondigden de
gewestelijke Staten een plalkkaat van dezelfde strekking voor de hele provincie af
onder bedreiging met strenge straffen. Sedert was alle uitoefening van het katholicisme
in het gewest Utrecht verboden. Het Statenbesluit was genomen met twee stemmen
adel (en steden) tegen één (geestelijkheid). Het zou zeker geheel onjuist zijn uit deze
verhouding af te leiden, dat adel en steden thans in meerderheid geprotestantiseerd
waren. Om van andere redenen te zwijgen, heeft hier, als bij alle kenteringen van zo
ingrijpende aard, de factor vrees sterk meegesproken. De demoraliserende
angstpsychose, de paniekstemming hadden een belangrijk aandeel in het besluit.
Verder geloofden vooral veel stedelijke regenten, ook zij, die zich niet bij Duifhuis
hadden aangesloten, optimistisch-oppervlakkig, dat een juste milieu, d.i. een sterk
vereenvoudigd katholicisme la Duifhuis, ontdaan van kloosters (welker secularisatie
zowel regenten als adel wenselijk en onvermijdelijk achtten) en onder oppergezag
der wereldlijke overheden, de toekomst had. Deze utopie der libertijnen overleefde
zelfs Leicesters tirannie en zwichtte eerst voor de Dordtse synode. Geheel door deze
mentaliteit geleid, zagen de Staten in de reformatie volgens het recept van Duifhuis
het voorbeeld voor de tot stand te brengen reformatie te lande. Met wijs beleid en
met behoud van de zittende pastoors moest zij geschieden; dan beloofde zij ook
absoluut te worden. Men liet deze pastoors dan ook ongemoeid en liet het plakkaat
van 18 Juni 1580 een dode letter tot 26 Augustus 1581. Toen werd
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bij plakkaat bepaald, dat de pastoors mochten aanblijven, mits zij de H. Mis staakten,
preekten uit de Schrift en ‘geen andere ceremoniën gebruikten dan bij onzen Here
Jesu Christo ingesteld zijn’. In 1582 werd aan de kapittels hun plaats in de Staten
ontnomen; voortaan bestonden de Staten slechts uit twee leden: ridderschap en steden.
In 1586 werden alle katholieken uitgesloten van het lidmaatschap, maar de zittenden
bleven aan; eerst in 1605 werd de uitsluiting der katholieken volkomen. De rechterlijke
en andere ambtenaren moesten sedert 1585 belijdenis doen van het protestantisme,
maar ook hierbij werd - waarschijnlijk wel voornamelijk door een tekort aan
gereformeerden - voorlopig veel oogluiking toegepast.
Voor de steden gold dit alles niet. Hier werden de kerken aan de hervormden
gegeven en van katholieke stoffering ontdaan. De priesters mochten meestal blijven,
mits zij alle bediening beloofden na te laten. Hielden zij zich daaraan, dan werden
zij, zolang zij in de stad bleven, gealimenteerd. In de stad Utrecht werd het verbod
van het houden van katholieke godsdienstoefeningen geregeld overtreden; daarom
werd het 15 Juli 1588 vernieuwd. Bij deze vernieuwing werd op het voorbeeld van
Holland en andere gewesten ook boete gesteld op het bijwonen van paapse
vergaderingen. Af en toe werd daarna streng opgetreden, o.a. werd de Dominicaan
Roelof Willemszoon Obijn in 1591 verbannen; hij keerde echter terug en zette de
stille bediening voort; op deze grond werd hij in Januari 1599 andermaal gearresteerd
en verbannen. Ook andere priesters trof dit lot, maar hevig is de vervolging zeker
niet geweest, want dan had Sasbout in 1602 niet kunnen schrijven, dat het katholicisme
nergens zoveel vrijheid genoot als te Utrecht, waar de katholieken op klaarlichte dag
ten aanschouwen van de predikanten hun vergaderingen hielden. Herhaaldelijk
spoorden de Utrechtse predikanten de stedelijke regering tot straffer optreden tegen
de ‘superstitiën’ aan, o.a. in Juni 1607 en Maart 1608. Dit leidde dan gewoonlijk tot
vernieuwing van de plakkaten, op zich zelf staande vexaties en vlagen van groter
waakzaamheid, zoals in de jaren 1613-1615, toen herhaaldelijk overvallen, arrestaties
en inbeslagnemingen plaatshadden42., en in 1624, toen de Dominicaan Paulus van
Rijst betrapt, beboet en verbannen werd, maar in het algemeen bleef de overheid
rekkelijk.
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‘Toen in de andere gewesten van Noord-Nederland de hervormde kerk reeds gevestigd
was, bleef zij in de stad en in de landgemeenten van Utrecht nog lange jaren in een
toestand verkeren, waarin van voldoende organisatie, van een synodale regeling geen
sprake was’43.. Van de toetreding tot de Unie van Utrecht tot aan de afdanking van
de waardgelders was de Utrechtse gereformeerde kerk zo goed als ongeregeld en
onbestuurd. In weerwil van de herhaalde vermaningen van de Utrechtse stadskerkeraad
hebben de stedelijke en gewestelijke autoriteiten zeer weinig positiefs gedaan ter
bevestiging van het protestantisme. Dit kwam wel vooral, doordat deze autoriteiten
voor een ander protestantisme scheep gegaan waren dan datgene, wat zij dank zij
Leicesters tussenkomst thans hadden te bevorderen. Zij hadden indertijd zonder veel
eigen ambitie gecapituleerd voor de protestantisering in de mening te opteren voor
een hervormde kerk, zoals pastoor Duifhuis er een in de maak had. Voor het hun
merendeels zeer antipathieke calvinisme, voor de kerk van de ‘consistorianen’,
maakten zij zich niet warm. Deze omstandigheid heeft de expansie van het
protestantisme in deze provincie belet, totdat Sasbout Vosmeer een voldoend aantal
missionarissen er voor beschikbaar had. Hoezeer deze houding van de autoriteiten
de protestantisering vertraagd en voor een belangrijk deel van het platteland verijdeld
heeft, leert de kaart van de moderne confessionele verhoudingen, die verderop ter
sprake komt.
Een regentenoligarchie van grotendeels ten hoogste libertijns hervormden, die met
het katholicisme soms nog maar ternauwernood gebroken hadden, bepaalde de koers
van de Staten. Behalve in de dagen van Leicester en gedurende de heftige Utrechtse
troebelen van 1610 behield deze oligarchie het terrein tot aan de finale zege van het
calvinisme in 1618. Tot 1590 kwam in de feitelijke positie van de kerk ten plattelande
geen verandering, tenzij de dood van de ftmctionnerende pastoor er aanleiding toe
gaf. Alle pastoors werden in bediening gelaten en eerst na hun dood stelden de Staten
een predikant aan. Zulk een predikant kon van zijn ambt maken, wat hij wilde, want
elk gewestelijk verband ontbrak. De Staten regelden het gereformeerd kerkelijk leven
achtereenvolgens bij de kerkwet van 1590, de voorlopige artikelen van 1593 en de
provisionele kerkorde van 1606, die wel een climax in het
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protestantiseringsproces aanduiden, maar dan ook niet zonder verzet aanvaard werden.
Pas in 1612 legde de regering niet dan iret moeite bij nieuwe kerkorde een wat nauwer
verband tussen de gemeenten van het land en die van de hoofdstad. Elke openbare
bespreking van betwiste punten, vooral de predestinatieleer, werd daarbij verboden.
Sinds 1612 kan men het protestantisme in de provincie Utrecht georganiseerd noemen,
maar dan nog altijd op libertijnse grondslag. Zo nam de kerk van dit gewest een
afzonderlijke positie in de Nederlandse hervormde kerk in, tot de gebeurtenissen van
1618 de omkeer brachten: het verzetten van de wet in strikt calvinistische zin bande
de libertijnen en hun politiek uit de stedelijke regeringen en daarmee uit de Staten.
De propaganda van de Dordtse beginselen was voortaan richtsnoer van de
overheidspolitiek. De Utrechtse kerk verloor haar eigenaardig karakter en werd
eindelijk ‘op Dordtse leest geschoeid’.
Het merkwaardige en voor de godsdienstige kleur van het platteland van de provincie
beslissende verloop van het Utrechtse protestantiseringsproces kan, dank zij enige
gehouden enquêtes, bij étappen worden nagegaan. Het waren vooral de kerkeraad
en de predikanten van de stad Utrecht, die zich ergerden aan de toestand van de kerk
op het platteland. Op hun aandrang benoemden de Staten in 1593 een commissie,
die de kerken te lande visiteerde en daarover in Juli 1593 rapport uitbracht. Dit rapport
leert ons, dat in ten minste 27 van de 57 kerken te lande nog de altaren, beelden en
andere katholieke stoffering te vinden zijn. Er zijn maar 20 ‘pastoors’ - velen zijn
niet te determineren; het zijn overgangsvormen tussen een pastoor en een dominee;
zij moeten zelf nauwelijks hebben kunnen zeggen, wat zij waren -, die men, met wat
goede wil nog, voor hervormde predikanten kan houden. Acht anderen zijn niet
onwillig om tot de gelijkschakeling mede te werken. Onder dezen zijn er, die duidelijk
de kat uit de boom ldjken, en zich, naar eigen zeggen, ‘accommoderen naar der lieden
begeerte’, vooral bij dopen en trouwen, naar verkiezing met of zonder paapse
ceremoniën te verkrijgen. Veertien zijn volstrekt onwillig om tot het protestantisme
toe te treden. Zeer tekenend is het, dat dertien jaren na de officiële invoering van het
protestantisme in ten minste zes gemeenten nog nooit en in de
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meeste andere zeer sporadisch en met een belachelijk klein aantal deelnemers
avondmaal gehouden is. De grote meerderheid van het landvolk is onwillig om
protestant te worden44.. Eerst in 1606 werd te Utrecht de eerste provinciale synode
van de hervormde kerk gehouden. Deze had plaats in de maand Juli. Verschenen
waren 4 predikanten uit de stad Utrecht, 2 uit Amersfoort, 1 uit Renen, 1 uit
Wijk-bij-Duurstede, 1 uit Montfoort en 32 van het platteland. De op deze synode te
berde gekomen klachten leren, dat in 1606 het protestantiseringsproces nog ver van
zijn slagen was. In Amersfoort zijn regenten van ‘het gasthuis’ en die van ‘het
spinhuis’ nog ‘geheel paaps’; zij beletten de invoering van de reformatie of saboteren
deze. Ernstige klachten brengt de predikant te Montfoort te berde: hij heeft maar 30
communicanten en 100 toehoorders; het volk loopt naar paapse vergaderingen, hier
dikwijls gehouden door een ‘paap Hinderik’ uit Utrecht. Even treurig is het nog
gesteld in Amerongen, waar de predikant 100 à 150 toehoorders, maar geen enkele
communicant telt. In Zeist wordt de predikant afbreuk gedaan door ‘zekere paap’;
met Kerstmis zaten bij de dominee drie leden ten avondmaal aan; met Pasen 40. De
predikant van Cothen vindt het nodig te verzekeren, dat hij doopt ‘na ordre ende
forme der gereformeerde kerke’; tot avondmaalviering heeft hij het nog niet kunnen
brengen. De schoolmeester is nog paaps, maar zingt wel in de kerk de psalmen voor.
Een oude priester, heer Jan van Blokhoven, komt hier vaak Misdoen, dopen en
trouwen. Te Neder-Langbroek hebben 7 of 8 gemeentenaren beloofd avondmaal te
houden, maar het nog niet gedaan. In Bunnik komen 25 à 30 mensen naar de preek;
nog altijd woont hier de oud-pastoor mr. Jan, die ‘op een huis, genaamd Groenewou’
preekt.
De predikant van Werkhoven klaagt over een katholieke koster en een dito
schoolmeester, over geringe belangstelling voor het avondmaal en over de papen
van Honswijk en Schalkwijk. Te Houten is de toestand van het protestantisme nog
zo ‘ellendig’ dat zij, die de hervormde preek bijwonen, beschimpt worden en een
oude paap, heer Jan van Houten, de mensen op straat ‘dreigt mette verdoemenisse’,
als zij de predikant gaan horen. De predikant van De Vaart (Vreeswijk) heeft wel
‘over de 20 of 30 communicanten’ maar ondervindt last van de priester Dirk van Eck
te
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Honswijk. De toestand te Hagestein schijnt nog in zijn prilste stadium: de prediking
is lang ‘verhinderd door de papen’. Nog komen er veel papen: heer Dirk van
Honswijk, een ‘paap uit Vianen’, heer Victor uit Utrecht en ‘andere Jezuieten’. De
boeren lopen veel naar de ‘paapse misse te Culemborg ende Vianen’. De koster was
nog onlangs katholiek, is thans ‘door redenen overwonnen’, maar niet bereid tot
voorlezen of voorzingen. De schoolmeester komt naar de preek en zou wel graag
‘niet dan gereformeerde boeken leren’, maar de ouders dreigen dan hun kinderen
thuis te houden. In Venendaal wordt ook uitdrukkelijk vermeld, dat gedoopt en
avondmaal gevierd wordt ‘na gewoonte der gereformeerde kerken’. Er zijn 43
communicanten en, als de markten en de herbergen op Zondagmorgen maar gesloten
bleven, zouden er wel 80 à 100 toehoorders zijn.
Te Maarsen is met Pasen 1606 voor het eerst avondmaal gehouden; de koster is
nog katholiek. De predikant van Breukelen verzekert weer, dat hij doop en avondmaal
in gereformeerde trant bedient; hij heeft enige ‘communicanten’, n.l. ‘die van het
huis van den heer van Ruwiel en sommige andere huislieden’. In Vreeland is de
predikant met 100 toehoorders, 30 communicanten en een gereformeerde
schoolmeester zeer content. Te Kortenhoef klept de koster nog driemaal daags de
Angelus; er zijn 13 communicanten. De predikant van Abcoude doet ‘alles conform
de gereformeerde kerken’ en heeft 28 communicanten. De pausgezinden, die zeer
talrijk en stoutmoedig zijn, doen hem veel last; zelfs komen zij af en toe zijn
godsdienstoefeningen verstoren en zij onttrekken de protestanten ‘de nering’. Zij
volgen paapse exercitiën op Hollands gebied, waar ‘Jezuieten ende andere paapse
studenten, bij de kooplieden van Amsterdam onderhouden’, dienst komen doen. De
predikant van Vinkeveen heeft vrijwel niets te doen; er zijn nog geen kinderen bij
hem ten doop gebracht; zij worden allen door de papen gedoopt. De schoolmeester
is blijkbaar nog katholiek. Te Mijdrecht staat in het dorp nog een ‘crucifix, daar vele
superstitiën mede gepleegd worden met binden van kousebanden’. Velen lopen naar
paapse vergaderingen te Waveren. De predikant heeft 120 communicanten.
Daarentegen telt die van Wilnis er maar 4; hij heeft 30 à 40 toehoorders. Het volk
handhaaft allerlei katholieke gebruiken, zoals het zetten van kruisen op de graven,
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geknield bidden, gebruik van paternosters enz.; op Sacramentsdag wordt nog ‘met
grote menigte opentlijke bedevaart om de kerke’ gehouden. Er woont een blinde
paap, die overal gehaald wordt om zieken te bedienen en Mis doet en doopt. Het
volk gaat met Pasen bij hem ‘te biechte en ten Sacramente’.
Ook de predikant van Kudelstaart ondervindt veel last van paapse vergaderingen,
die geregeld op drie of vier plaatsen gehouden wordenteNieuwenhoorn en ‘inRijnland’
door priesters, afkomstig uit ‘Ouwerkerk, Haarlem enz.’ In Zegveld klaagt de
predikant steen en been: herhaaldelijk worden zijn preken verstoord; hij zelf en zijn
aanhangers worden openlijk bespot en nagejouwd. De schout, die vermoedelijk
katholiek is, weigert daartegen op te treden. De doden worden nog in de kerk gebracht;
de Angelus wordt geregeld geluid. De Heilige-Geestmeesters zijn nog allen katholiek.
De predikant heeft 100 toehoorders en 23 communicanten; hij ondervindt veel afbreuk
van ‘dien van Kamerijk, die voor de doden bidt’. In deze gemeente staat nog altijd
een oude pastoor, die de kerk sedert 1584 bedient. Thans, in 1606, staat er nog een
altaar in de kerk, waarvoor de pastoor knielt, alvorens te gaan preken. Hij bidt nog
met het kruisteken en vermaant de gelovigen dit te blijven doen. Hij preekt
‘evangelium ende epistel te zamen’, leest na de preek de doodceel af en bidt voor de
overledenen. Verder houdt hij nooit avondmaal, doopt en begraaft met katholieke
ceremoniën, handhaaft nog de plechtigheden van Maria Lichtmis en Palmzondag,
verkoopt wijwater enz.
Jutfaas telt 15 of 16 communicanten; de meeste huwelijken worden nog voor de
papen gesloten. Zekere paap uit Utrecht komt de kinderen dopen. Te Leusden houdt
de schout de mensen van de hervormde preken terug. Geregeld komt er een paap
dopen en trouwen. Ook in Woudenberg is het papisme nog sterk: de koster is
katholiek, de hervormde kerkgangers worden bespot, op de graven staan kruisen en
wordt gebeden. Voor het avondmaal bestaat heel weinig belangstelling; er zijn ‘gans
gene communicanten’. Ook de bewoners van Soest zijn nog ingenomen met de
superstitiën; er worden geen psalmen gezongen en het avondmaal wordt niet
gehouden. Te Eemnes-Buiten staat een predikant. Hij heeft 200 toehoorders, die
echter noch psalmen zingen noch avondmaal houden. Te Eemnes-Binnen, dat deze
predikant ook
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bedienen moet, willen de huislieden hem niet toelaten. De secretaris aldaar, die een
‘gewezene paap’ moet zijn, doopt de kinderen. Er komen ook nog enige andere papen
uit Blaricum en Hilversum. Baarn en Ter Eem hebben samen een predikant; zij tellen
samen ook 1 communicant. Te Baarn zijn 40 à 50 toehoorders, te Ter Eem nog
minder. De meeste kinderen worden gedoopt door priesters: heer Jacob te Eemnes,
heer Elbert Proot te Baarn en hleer Jan te Amersfoort. Deze laatste wordt bij
stervensgebaar menigmaal gehaald en weigert dan te komen, als niet eerst beloofd
wordt ‘nemmerineer in de gereformeerde kerke te zullen gaan’. De predikant van
Ter Aar idaagt over zeer geringe belangstelling uit Denmerken en Portengen; te
KIokkengen zit een paap, die de huislieden ‘verleidt’45..
Dit voor de expansie van het protestantisme negatief-getuigende verslag is zeer
leerzaam. Opmerking verdient het groot getal genoemde vagebonderende priesters,
een rechtstreeks bewijs, dat in het land van Utrecht een krachtige katholieke missie
ontplooid is. Dit bevestigt, wat wij reeds opmerkten; het protestantisme was in zijn
ontplooiing lang genoeg tegengehouden om thans de ernstige tegenwerking van
Sasbouts missie te ondervinden. Het is niet te verwonderen, dat het overzicht van de
ontmoedigende toestand de synode genoopt heeft zich 25 Augustus 1606 met een
zeer uitvoerige remonstrantie te richten tot de Staten, waarin zij nadrukkelijk ldaagt
over de ‘grote afgoderij, door het gehele land gepleegd’. Op sommige plaatsen is
nog zo weinig bereikt, dat men de predikant ‘gans gene kinderen ten dope’ brengt.
Te Kokkengen, te Amerongen (Sint-Cuneradag) en te Wilnis (H. Sacramentsdag)
houdt men nog bedevaarten. Op tal van plaatsen wordt geregeld de Angelus geluid;
crucifixen worden openlijk vereerd; katholieke begrafenis-ceremoniën zijn allerwegen
in zwang. Nog steeds fungeren als ‘katholiek’ pastoor (in het bezit van kerk en
pastorie): heer Nicolaas te Kamerijk, heer Steven te Over-Langbroek en de pastoors
van Kokklengen, Schalkwijk en Honswijk.
Het dient gememoreerd te worden, dat geen van de betrokken oude pastoors als
geheel zuiver op de graat te beschouwen valt. Heer Steven te Over-Langbroek was
in 1593 niet ongeneigd tot de reformatie over te gaan; was het reformatieproces wat
vlotter in zijn werk gegaan, dan zou hij de fatale stap ook wel gezet heb-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

529
ben. Heer Nicolaas te Kamerijk had in 1593 zijn ‘huisvrouw’ in het openbaar getrouwd
en gedroeg zich toen volgens de reformatie. De ‘pastoor’ van Kokkengen is geen
priester, maar exkoster, een bedenkelijk sujet, dat door parochianen beticht wordt
van een moord. Vermoedelijk hebben Schalkwijk en Honswijk samen maar één
pastoor, n.l. Cornelis of Dirk van Eck, die in 1593 even ver was als heer Steven te
Over-Langbroek, maar evenals deze de kat uit de boom is blijven kijken. Men krijgt
telkenmale de indruk, dat zulke pastoors in plaats van de gemeente te leiden, deze
naar de ogen keken: voelden de mensen wat voor het protestantisme, dan bedienden
zij hen dienovereenkomstig, maar hadden de gelovigen er bezwaren tegen, m.a.w.
ging het nieuwe artikel er niet zo vlot in als aanvankelijk gedacht werd, dan retireerde
de pastoor, wiens broodwinning er ten slotte mee gemoeid was. Over de voor het
protestantisme veel gevaarlijker van buiten binnengekomen priesters, d.z. dus in het
algemeen. de zendelingen van Sasbout en waarschijnlijk ook enige regulieren (al
neme men de in het rapport gegeven titel ‘Jezuieten’ niet al te zeer naar de letter),
zegt de remonstrantie van de synode, dat zij vooral wonen ‘in de proostdij, als te
Mijdrecht, Wilnis, Kudelstaart’, verder te Abcoude, Houten, Hagestein,
Neder-Langbroek. Ten slotte houden zich nog oude, uit hun pastorie gezette priesters
op te Utrecht, Montfoort, Cothen, Amersfoort, Eemnes, Wilnis. Veelzeggend is het
pleidooi voor bevordering van het onderwijs; daar immers ‘vele ouden niet horen en
willen’ kan alleen de school ‘de jonge tedere jeugd allengskens de ware religie
inplanten’. De voorlopige kerkorde van 1606 is van deze remonstrantie een uitvloeisel;
zij heeft aan de nog steeds officiële bediening van de enkele oude pastoors een eind
gemaakt, waarmee het katholicisme niet veel verloor; aan de clandestiene bediening
van oude en nieuwe priesters kon zij geen eind maken.
De synode van Augustus 1612, de tweede provinciale Utrechtse, leert door haar
gegevens, dat ook toen het protestantisme nog lang niet gezegevierd had. Het volk
was over de hele linie nog weinig dichter tot het protestantisme genaderd en zelfs
officieel was de positie nog niet voldoende vast. De predikant van Schalkwijk had
nog niet gedaan weten te krijgen, dat de altaren uit de kerk verwijderd werden. Ook
de predikanten van Wilnis, Hagestein,
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Vleuten, Maarsen, Abcoude, Kokkengen, Woudenberg, Kudelstaart, Tul en 't Waal
en Over-Langbroek kwamen met veelzeggende klachten over tegenwerking van een
schout en van kosters, onwil om de predikant te onderhouden, hardnekkigheid van
paapse gebruiken, veelvuldige doop en trouw door zwervende priesters enz. Die van
Vleuten klaagde over paapse exercitiën op het huis van Nijeveld en ten huize van
jonker Wtenham, bij wie een priester inwoonde. Die van Abcoude ldaagde over
‘faliebegijnen ofte kloppen’. Aan alles is te zien, dat de missieorganisatie van Sasbout
Vosmeer zich in dit gewest veelzijdig ontplooide.
Over het lot van de geestelijke en kerkelijke goederen in Utrecht zijn wij
nauwkeurig ingelicht. Veel is er van gestolen; vooral vicarie-goederen zijn, vaak met
oogluiking van de overheid, door de collators verduisterd. Het secularisatie-proces
werd geregeld bij de ‘orde op de geestelijke goederen’ van 28 October 1586; deze
heeft het beheer van de geseculariseerde goederen, voorzover dat in 1586 nog mogelijk
was, bepaald tot 1798 toe.
Reeds in 1580 waren alle goederen van de mannenkloosters met uitzondering van
die van de commanderijen der Duitse orde en der Johannieters, die voortaan slechts
personen mochten opnemen, die de Staten ‘aangenaam waren’, ter beschikking van
de Staten gesteld en was de kapittels gelast de inventarissen over te leggen. Tegelijk
waren de vicarieën veranderd in beurzen ten bate van studenten voor het hervormde
predikambt en was de vrouwenconventen gelast zich te doen hervormen in instituten
voor kanonikessen van de gereformeerde religie; alleen de begijnhoven mochten
blijven bestaan, mits zij de katholieke religie niet meer uitoefenden. Ofschoon 29
Juli 1581 een commissie uit de Staten belast werd met de uitvoering van wat ten
aanzien van de kloosters bepaald was, geschiedde hiervan niet veel. Toen op 28
October 1586 de genoemde ‘orde’ getroffen werd, waren alle kloosters ten plattelande
nog in wezen. De orde is het werk van Leicester. Zij hief de mannenkloosters te lande
op en bracht hun goederen onder het beheer van één rentmeester, met uitzondering
van de goederen van de 4 tot Statenconventen verklaarde kloosters. n.l. de
Sint-Paulusabdij te Utrecht, het Sint-Catharina-convent van de Johannieters, de
Sint-Laurensabdij onder De Bilt en het Kartui-
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zerklooster Nieuwlicht in Bloemendaal bij Utrecht. Deze Statenconventen bleven
als zelfstandige stichtingen bestaan en werden tot 1795 door eigen rentmeesters
beheerd; zij moesten uitsterven (behalve het Johannieterconvent) en de inkomsten
moesten ad pios usus dienen. Van de vrouwenkloosters bleven als zelfstandige
lichamen onder eigen rentmeesters bestaan het klooster Mariënberg bij Soest, het
ldooster Sint Agnes te Rhenen en het klooster Sint Maria Magdalena te
Wijk-bij-Duurstede, benevens vijf Utrechtse conventen: Oudwijk, Sint Servaas,
Vrouwenldooster Mariendaal en Wittevrouwenldooster. Alle acht werden adellijke
jufferenconventen, bevolkt door protestante, meest adellijke, maar ook wel burgerlijke
juffers, die de prebenden trokken.
Enkele steden hadden middelerwijl reeds alle of vele kloostergoederen genaast,
n.l. Utrecht, Amersfoort, Rhenen en Wijk-bij-Duurstede. Zij hadden ze niet steeds
ad pios usus gebruikt of bestemd. Zo waren de goederen van de Utrechtse
Minderbroeders reeds geheel in de stadsfondsen opgegaan; die van de Predikbroeders
gingen deels dezelfde weg en werden deels afgestaan ten behoeve van het weeshuis,
dat ook andere kloostergoederen verwierf. Verder heeft de stad de kloosterfondsen
voor een groot deel gebruikt tot stichting en onderhoud van de hogeschool. De
Utrechtse begijnhoven bleven bestaan, maar waren sedert 1613 louter hofjes voor
behoeftige oude vrouwen. Het beheer van de niet-verduisterde vicarie-goederen
kwam aan een ‘kantoor der pieuze zaken’. De talrijke broederschappen in de kerken
van de stad Utrecht bleven in naam tot 1615 bestaan; toen werden zij opgeheven en
de inkomsten besteed tot stichting van een tucht- en werkhuis.
Het lot van de vijf kapittels is als volgt. De ruim 140 kanunniken bleven in het
bezit van de prebenden, ook als zij katholiek bleven; nieuw-benoemden moesten
echter protestant zijn. Gaandeweg is het benoemingsrecht geheel aan de stedelijke
regering gekomen. Bij toerbeurt begaven de regenten de openvallende kanonikaten.
Dit bezorgde hun hoge emolumenten; in de achttiende eeuw verkochten zij elk
kanonikaat aan leden van een bepaalde kleine côterie van patriciërs voor 1200 gulden.
Een poging om de prebenden niet langer te vergeven, maar ze ook te bestemmen
voor pieuze doeleinden, zoals onderhoud van kerken, predikanten,
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schoolmeesters en armen, was zelfs aan Leicester mislukt. In het begin van de
negentiende eeuw werden de kapittels opgeheven. Bij K.B. van 8 October 1816
werden aan de laatste kanunniken schadevergoedingen toegekend46..

3. Gelderland
De politieke lotgevallen van dit gewest tijdens de opstand zijn als volgt te schetsen.
In 1572 sloten een groot aantal Gelderse steden zich bij de prins aan, daartoe
gedwongen door Oranje's zwager Willem van den Berg, eens een van de felste
ijveraars voor de aspiraties van het compromis der edelen, die met huurtroepen van
‘Geuzen’ danig in het gewest huishield en de grootste moedwil bedreef aan kerken,
priesters en religieuzen. Van de meeste steden was de overgang maar tijdelijk: voor
de ‘zaak van de prins’ bestond in Gelderland vrijwel nergens geestdrift en de terreur
van de Geuzenbenden was niet het geschiktste middel om ze te wekken. Ook werd
het gewest spoedig door Spaanse soldaten bezet en de uitmoording van het
aanvankelijk weigerachtige Zutfen verlamde alle tegenactie, die hier of daar
overwogen werd. De Staten bleven onder al deze bedrijven de koning trouw. In 1576
sloten zij zich aan bij de Pacificatie van Gent, in 1577 bij de Unie van Brussel, maar
principieel en krachtig bleven zij elke inbreuk op de alleenheerschappij van de
katholieke godsdienst afwijzen.
Sympathie voor het calvinisme was er in Gelderland uiterst weinig. In Maart 1578
werd Jan van Nassau het gewest als stadhouder opgedrongen en daarmee begon het
proces van gedwongen toetreding tot de opstand en de Unie van Utrecht onder
gedwongen protestantisering. Toch werd aan deze procedure na enkele jaren halt
toegeroepen: in 1585 ging met de verwerving van Nijmegen door Parma heel het
kwartier weer aan Spanje verloren, in 1586 met de val van Venlo het Overkwartier
(definitief met uitzondering van de periode 1632-1637), in 1587 met de val van
Zutfen (door het Engelse verraad) de Achterhoek. Alleen Arnhem bleef met de
Veluwe Staats en, wat de laatste betreft, dit was maar betrekkelijk: Spaanse troepen
staken vaak de IJsel over en trokken plun-
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derend rond, bedreigden daarbij soms de kleine steden: Harderwijk, Hattem en Elburg.
Voor heel Gelderland heet de periode 1580-1590 ‘de meest rampspoedige van de
gehele tachtigjarige oorlog’47.. Verbetering kwam eerst, toen Maurits in 1591 Zutfen
en Nijmegen innam. Toch bleef de Achterhoek ook nog daarna het terrein van een
guerilla tussen de troepen van weerszijden. In 1606 nam Spinola zelfs Groenlo in,
dat pas in 1627 door Frederik Hendrik heroverd werd. Daarmee kreeg de Achterhoek
eindelijk rust. Wat dit gebied in de tijd tussen 1572 en 1627 doorgemaakt heeft, is
onbeschrijfelijk. Crote stukken verwerden tot een woestenij. Tegen deze politieke
achtergrond moet de geschiedenis van de protestantisering van Gelderland
geprojecteerd worden. Meer nog dan in andére gewesten valt voor Gelderland het
verschijnsel op, dat locale schrijvers, zich uitputtend in het etaleren van gevallen van
ketterij, van tuchteloosheid in kloosters en wangedrag van geestelijken meenden te
mogen concluderen tot algemene sympathie voor de denkbeelden van de hervormers48..
Met het opnoemen van een reeks namen van kettersgezinde prieters wordt natuurlijk
niets bewezen ten opzichte van de gezindheid van het volk. Omstreeks 1540 werden
op het landgoed Mariëndaal bij Arnhem vergaderingen gehouden, waarop ‘Duitse’
psalmen werden gezongen. Te Elburg evolueerden de priesters Herman Lutteken en
Dirk Dorre zich in prediking en ceremoniën enigermate naar het protestantisme. Te
Harderwijk werden de priesters Johan Seneker en Koenraad Renckum op goede
grond van onrechtzinnigheid beticht en stonden enige notabele families, o.a. de
Pannekoeks, kennelijk onder Duits-lutherse invloed. De pastoor van Hattem uit
dezelfde tijd, Berend de Hase, was opportunistisch genoeg aangelegd om onder de
korte heerschappij van de met het protestantisme sympathiserende Willem van Gulik,
die van 1538 tot 1543 over Gelderland regeerde, veranderingen in lutherse geest in
leer en liturgie aan te brengen, maar na het verdrag van Venlo ijlings tot de katholieke
orthodoxie terug te keren. Dit zijn onverkwikkelijke verschijnselen, die zich in deze
overgangstijd overal binnen en buiten Nederland voordeden, maar volstrekt geen
praedispositie van de massa voor het protestantisme insluiten. Ook na 1543 zijn
gevallen van ketterij niet zeldzaam, maar frequent evenmin.
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De vervolging heeft in Gelderland weinig van zich doen spreken. Inquisiteurs zijn
er alleen in bepaalde gevallen opgetreden, kort vóór 1500 pater Gruwel O.P., kort
na 1550 Franciscus Sonnius en in 1555 ook Nicolaas de Castro. In sommige steden
is voortwoekering van het protestantisme onmiskenbaar. Te Elburg stond de
onrechtzinnige, veelszins bedenkelijke pastoor Goossen van Heuckelum49.; hij en
zijn kapelaan Dirk Dorre parodieerden de kerkelijke ceremoniën. Pastoor van
Harderwijk was de zeer invloedrijke Rutger vanBaer, een clericus uxoratus en een
ondiep opportunist, die het priesterlijk ambt bijna uitsluitend als een broodwinning
opvatte. Te Hattem werd de genoemde pastoor Berend de Hase in 1556 wegens
ketterse prediking ontslagen, wat hem niet belette ter plaatse gevestigd te blijven en
de nieuwe leer te propageren. Een katholiek anonymus, die in 1565 een ‘Vera atque
officiosima narratio’50. opstelde, bericht omtrent de verbreiding van de ketterij in tal
van steden zeer veel opzienbarends, dat echter cum grano salis moet worden verstaan.
Hij is kennelijk een van die ongeroepen zwartzieners, die in hun omgeving niets dan
bederf ontdekken. Volgens hem wemelde het in 1565 te Arnhem, Nijmegen, Zutfen
en andere steden van ketters; alom werd, naar men zou opmaken, het heilig sacrament
op straat beschimpt. Vooral tegen de geestelijke en wereldlijke overheid van Arnhem
gaat de auteur heftig te keer. Het heeft alle schijn, of zekere wraakzucht tot de bittere
toon van het geschrift heeft bijgedragen. Op de Veluwe werden ketterse geschriften
verspreid door de linnenwever Hendrik Jansen en door de bekende Anastasius
Veluanus, die overigens op zijn omgeving niet lang invloed heeft kunnen uitoefenen.
Ook te Nijmegen kwamen omstreeks 1550-1560 gevallen van ketterse prediking
voor, o.a. een geruchtmakende zaak tegen de vice-cureit Jochem Dyemer51..
Daarentegen waren de kloosters van Predikbroeders en Minderbroeders centra van
strijdbare rechtzinnigheid. Dat de in 1552 gestorven prior van de Dominicanen,
Henricus Vermolanus, een geleerde van naam, bekend door patrologische uitgaven,
als met het protestantisme sympathiserend is voorgesteld, is een sprekend blijk van
de gemalckelijlkheid, waarmee men elke belangstellende in de studie van bijbel en
kerkvaders zulke gevoelens toedichtte52..
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Als slotsom van veelzijdig onderzoek is ten aanzien van Gelderland objectief
vastgesteld, dat de ketterij omstreeks 1560 weinig betekende. De ‘gehele beweging
was al aan het verlopen; het lutheranisme aan het uitsterven; de nieuwe stroom, het
calvinisme had de Gelderse grenzen nog niet bereikt’53.. Zoals in alle andere gewesten
bracht het wonderjaar 1566 ook voor Gelderland echter een revolutionnaire omkeer.
Tussen 1560 en 1566 was het calvinisme er doorgedrongen. In alle steden, behalve
Arnhem en Zutfen, verrezen clandestiene gemeenten, gevormd door lieden uit de
volksklasse en geleid door rcndtrekkende predikers uit de werkende stand. Te
Nijmegen trad sedert 1564 kapelaan Jan van Venray als calvinistisch prediker op;
naast hem kwamen ook predikers van buiten voor54.. Aangevuurd door de van elders
komende berichten omtrent successen, maakten de calvinisten, een groep van
nauwelijks 100 leden, zich begin September van de Sint-Janskerk meester. De Raad
der stad nam een zeer weifelende houding aan. Te Batenburg en Horsen werden de
kerken eveneens geplunderd.
Arnhem bleef in de kritieke dagen voor alle geweldpleging gespaard; zelfs openbare
calvinistische prediking bleef achterwege. Dit is wel vooral te danken aan de
aanwezigheid van een sterk garnizoen in deze stadhouderlijke residentie. Te
Harderwijk kwamen daarentegen ernstige troebelen voor. Enige maanden lang werden
de beide kerken der stad alleen voor calvinistische godsdienstoefeningen gebruikt.
In deze stad kwam de terreur tot ernstiger excessen dan waar ook in Noord-Nederland;
vooral de opzwepende taal van de mandenmaker Jan Arents sleepte vele arme lieden
mee en dreef hen tot daden van heiligschennis. Elburg, waar dezelfde Arents eveneens
rechtstreekse invloed oefende, beleefde overeenkomstige tonelen. Het werd zelfs tot
een operatiebasis voor de Veluwe: troepen kerels trokken, met stokken gewapend,
de omliggende dorpen af om de beelden te breken. Dit gelukte hun overigens slechts
daar, waar de bevolking niet op hun komst verdacht was. Van Hattem blijkt, dat er
niet gebeeldstormd, maar wel met calvinistische prediking begonnen is. Zaltbommel
was in de kritieke maanden het werkterrein van Jan van Venray, kort tevoren daar
als kapelaan aangesteld. Om zijn ketterse prediking spoedig genoopt uit te wijken,
keerde hij in begin October te Zaltbommel
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terug. Een troep gewapende calvinisten maakte zich van de Grote Kerk meester en
deed hem daar optreden. De stedelijke regering sloot met de oproermakers herhaalde
malen een accoord, krachtens hetwelk hun prediking op zekere voorwaarden werd
toegestaan. Zij overschreden hun faculteiten herhaaldelijk en pleegden aan de kerken
allerlei moedwil. Eerst in Februari 1567 werd de uitoefening van het calvinisme
gestaakt.
Door het lang uitgestelde militair optreden van Januari-Maart 1567 kwam aan de
calvinistische terreur overal een eind. Hechter dan ooit scheen een overgrote
meerderheid van de bevolking aan het katholieke geloof vast te houden, vooral toen
alle raddraaiers van de beroerten, voorzover zij niet eer waren uitgeweken of
gearresteerd, voor Alva de wijk hadden genomen. Reeds in 1568 begon echter voor
Gelderland de ongeluksperiode van telkens hervatte oorlog, die meer dan twintig
jaar zou duren en vooral het platteland van de Achterhoek in de diepste ellende zou
dompelen. Het graafschap Berg was van de zomer 1568 af het terrein van wrede
oorlog tussen Spaanse troepen en die van Oranje's zwager Willem van den Berg,
door de raad van beroerten verbannen en uit zijn daar gelegen bezit ontzet. De Geuzen
van Willem van den Berg maakten zich daarbij berucht door hun kerkplunderingen
en hun wreedheden op priesters; in December 1570 vermoordden zij te Batenburg
pastoor Johan van Efferen55.. In Juni 1572 ondernam Willem van den Berg in opdracht
van Oranje een veldtocht langs de IJsel. Alle kerken van de steden en de dorpen, ook
in de Achterhoek, werden in beslag genomen. Zijn troepen, gerecruteerd uit het
uitschot van de Duitse grensstreken, nestelden zich te Bredevoort en ondernamen
van daar uit strooptochten door de Achterhoek, waarbij ongelooflijke gruwelen aan
kerken, kloosters en priesters werden gepleegd56.. Ook Zutfen was in de zomer van
1572 in de macht van de Geuzen en diende als basis voor strooptochten, die zich
zelfs tot over de Veluwe uitstrekten. Van enige medewerking van de bevolking tot
een geloofsverandering en van enige sympathie met de opstand is in heel Gelderland
niets te bespeuren. Van alle steden viel alleen Zaltbommel uit eigen beweging af.
Het koos 31 Juli 1572 de zijde van de prins. In Augustus 1572 werd het protestantisme
er ingevoerd, maar ook hier stemde de meerderheid van de bevolking er volstrekt
niet mee in. Een deel
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van de burgerij verzette zich nog vele jaren later tegen de gelijkschakeling in het
nieuwe geloof57..
Ook deze provincie dreef de oorlog door de moedwil van tuchteloze benden van
Spanje af. De Spaanse troepen hielden immers niet minder schandelijk huis in
verscheiden streken. Het was een levensvoorwaarde voor Gelderland, dat de guerilla
binnen zijn grenzen een einde nam. Daarom traden de Staten dan ook terstond tot de
Pacificatie van Gent toe. Zij legden daarbij de nadruk op de bepaling, dat in de religie
geen verandering zou worden gebracht. In dezen vertegenwoordigden de Staten
zonder twijfel de overtuiging van de massa. De politiek dreefhen echter op wegen,
die naar de protestantismering moesten leiden. Het samengaan met Oranje en de
Staten van Holland bracht de calvinistische terreur in de grofste vorm van de
soldateske over Gelderland. Begin 1577 werd de Gelderse stadhouder Gilles van
Berlaymont benoemd tot bevelhebber van Don Jans lijfwacht. Oranje en de Staten
van Holland verklaarden het stadhouderschap van Gelderland daardoor vacant; zij
dwongen de Staten van Gelderland Oranje's broer Jan van Nassau als stadhouder te
aanvaarden58.. Deze opgedrongen vreemdeling, die de onwillige bevolking van
Gelderland zou leiden in wat een nationale opstandsbeweging was, legde 2 Juni 1578
te Nijmegen de eed op de Pacificatie af. Daarbij bezwoer hij de ‘conservatie der alde
katholische religion’. Terecht is geconstateerd: als toen de Landdag gesteld was voor
het alternatief: meedoen met de opstand en protestant worden of bij Spanje en het
katholicisme blijven, zou hij zeker het laatste gekozen hebben59.. Zodra Jan van Nassau
pogingen deed om de religievrede, waarvan de aartshertog Matthias het ontwerp in
Juli 1578 had rondgezonden, in te voeren, herinnerden de Staten hem nadrukkelijk
aan zijn eed op de Pacificatie. Bij deze gelegenheid protesteerden zij tevens tegen
de propaganda, die de stadhouder voor de nieuwe leer maakte: op het hof te Arnhem
liet hij niet alleen voor zijn gezin, maar op het voorplein voor de Duitse troepen en
voor leden van de burgerij calvinistische godsdienstoefeningen houden door zijn
veldpredikers, onder wie Johannes Fontanus op de voorgrond trad60.. De stadhouder
wijzigde zijn gedragslijn echter niet. Het geschil leidde tot een hevige botsing op de
Landdag van September 1578. Het was hier, dat Jan van
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Nassau het herhaald beroep op de Pacificatie beantwoordde met de woedende uitval:
‘Zalft en smeert u met de Pacificatie!’ Nog tijdens de Landdag liet hij, kennelijk om
deze te doen zwichten voor voldongen feiten, de Minderbroederskerk te Arnhem
door zijn soldaten beeldstormen. De Landdag protesteerde echter en week niet van
zijn standpunt.
De breuk tussen stadhouder en Staten werd nu volkomen. Met geweld begon Jan
van Nassau zijn wil door te drijven en het onwelkome calvinisme door middel van
soldatesken aan het onwillige volk van steden en platteland op te leggen. Zelfs Willem
van Oranje en de door Jan van Nassau geraadpleegde calvinisten Marnix, Villiers
en Taffin verklaarden de houding van de Gelderse stadhouder niet te kunnen
rechtvaardigen in verband met zijn eed op de Pacificatie. Alle stedelijke magistraten
protesteerden tegen de terreur en klaagden Jan van Nassau wegens eedbreuk en
machtsmisbruik bij Matthias van Oostenrijk aan. Op tal van dorpen nam een troep
van 15 à 20 hervormden met de hulp van de soldaten de kerken in61.. De methode
bleef gelijk voor stad en dorp: benden soldaten voerden een predikant als veldprediker
mee; een tierende hoop eiste de kerk op; weigering leidde tot beeldstormerij.
Vervolgens werd de predikant door de soldaten in de kerk gebracht. De katholieke
eredienst werd daarop verboden en de protestantisering had haar beslag gekregen.
Het Gelderse proces is de schandelijkste episode van de Noordnederlandse
protestantisering, een van de brutaalste vormen van minderheidsterreur en
gewetensknechting.
Het proces begon met plundering en annexatie van de Arnhemse
Minderbroederskerk, waarin sedert October 1578 geregeld gepreekt werd door
Johannes Fontanus. Dat de andere kerken nog katholiek waren, ergerde de stadhouder.
Om de triomf volledig te maken, liet hij in Januari 1579 enige magistraatsleden
gevangen zetten, benoemde nieuwe leden en maakte de stedelijke regering aldus een
willig instrument in zijn handen. In Juni d.a.v. ontstond in de katholieke Sint Eusebius
een tumult, doordat de gelovigen er zich tegen verzetten, dat Johannes Fontanus er
een lijkrede hield. Tot straf werd de kerk aan de katholieke eredienst onttrokken. In
September werd dit decreet ook over de Sint Walburg uitgebreid. Kort daarop hielden
soldaten onder bescherming van
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de magistraat een heiligschennende kerkzuivering in Arnhem. Vele notabele
katholieke burgers verlieten in de loop van dit jaar de stad, waar de uitoefening van
hun geloof ten slotte zelfs in particuliere huizen verboden werd. Bij plakkaat van 31
Mei 1580 werden alle geestelijke en kerkelijke goederen onteigend.
Inmiddels wist de graaf door handlangers met even weinig scrupules ten opzichte
van wet, eed en goede trouw ook elders in de provincie het protestantisme te doen
vestigen. In de stad Tiel was het de ambtman Dirk Vijgh, een felle Geus, die, dwars
tegen de protesten van de magistraat in, in het najaar van 1578 calvinistische prediking
in de stad deed houden en in voortdurende verstandhouding met de stadhouder nog
in November van dat jaar de Grote Kerk door een troep gepeupel liet beeldstormen.
Toch bleek bij de constitutie van de hervormde gemeente in 1580 het aantal
nieuwgezinden onder de bevolking uiterst gering62.. Te Zutfen speelde de hopman
Gerlach van der Capellen een overeenkomstige rol als Vijgh te Tiel63.. Voor de juiste
kennis van de toedracht der Gelderse protestantisering is zeer leerzaam de ondanks
zijn zalvende toon heel openhartige brief, die de predikant Faber reeds in het najaar
van 1578 aan Jan van Nassau richtte en waarin hij een getrouwe beschrijving gaf
van de tot dusver gevolgde procedure64..
Het vertrek van Jan van Nassau in Juli 1580 kon geen wijziging meer brengen;
het protestantiseringsproces was niet meer te keren, daar de stadhouder inmiddels
achtereenvolgens alle magistraten van de steden en ook het Hof van Gelderland had
omgezet, door de katholieken er uit te verwijderen en te vervangen door calvinisten.
In April 1581 verbood het Hof alle katholieke godsdienstoefening in geheel
Gelderland. De Arnhemse magistraat ging met fanatieke ijver in dit voetspoor verder
en bereikte wel het toppunt door het decreet, waarbij in 1587 gelast werd, dat ook
de katholieken de protestante godsdienstoefeningen moesten bijwonen. Zeer groot
bleef echter nog jarenlang het getal volstrekt onwilligen, die om aan de calvinistische
gewetensdwang een eind te maken, sterke neiging vertoonden tot terugkeer naar de
Spaanse zijde. Vooral sedert Jan van Nassau's opvolger als stadhouder, de bekende
Willem van den Berg, in 1584 naar die zijde was overgelopen, voelde de Arnhemse
magistraat zich als op een mijn leven65.,
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overtuigd, dat een zeer groot gedeelte van de burgerij de gevolgde koers hartgrondig
verfoeide. Alleen door het innemen van een sterk garnizoen wist hij zich tegen de
burgerij te handhaven. Ook te Nijmegen, Doesburg en Zutfen was de stemming zo
duidelijk tegen de gevolgde koers en was de verbittering over de
protestantiseringspolitiek zo hoog gestegen, dat afval van het gehele gewest dreigde.
De nieuwe stadhouder Adolf van Meurs trad dan ook met grote gestrengheid en de
uiterste waakzaamheid op. De jaren 1586 en 1587 brachten een schrikbewind voor
de katholieken, vooral voor de priesters. In 1587 ontwierp de Arnhemse kerkeraad
zelfs op initiatief van Fontanus een plan tot ‘volledige uitroeiing van het
katholicisme’66.; in de considerans daarvan heet het, dat ‘nu al bijna tien jaar het
woord Gods gepredikt’ is en nog de papisten zeer talrijk zijn.
Te Nijmegen had Jan van Nassau in Februari 1579 de wet verzet, waarmee ook
hier het hek van den dam was. Vlak daarop werd de St. Steven gebeeldstormd, maar
de verwoede tegenstand van de burgerij belette de inbezitneming door de calvinisten.
Wel verwierven dezen in September de St.-Antonius- en de St.-Janskerk; hier trad
de bekende Jan van Venray op. In Januari 1580 ging ook de St. Steven aan de
hervormden over67.. In de eerstvolgende jaren werden de kloosters geseculariseerd
en wikkelde zich heel het proces van liquidatie van de katholieke eredienst af. De
onderdrukking was even straf, de tegenstand van het volk even hardnekkig en veel
minder lijdzaam. In Maart 1585 verkoos de overgrote katholieke meerderheid de
calvinistische minderheidsdictatuur niet langer te dragen; ze vormde een weercorps,
dat het Staatse garnizoen overrompelde en gevangen zette. Onmiddellijk werd de
wet verzet: voortaan bestond de Raad uit louter katholieken. Vervolgens trok een
deputatie van regenten naar Parma en bood deze de stad aan; aldus kwam Nijmegen
zonder bloedvergieten spontaan tot Spanje terug. Zulk een geval bewijst, hoeveel
kwaad de oplegging van het protestantisme aan de algemene zaak van de opstand
heeft gedaan; de eedbreuk ten aanzien van het katholicisme dreef zijn belijders in de
armen van Spanje terug. De katholieke restauratie, die nu onder de leiding van
Lindanus volgde, kreeg echter weinig tijd: na een lang beleg moest Nijmegen zich
in October 1591 aan Maurits overgeven. Alle katholieke ere-
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dienst werd nu weer verboden; alle geestelijke en kerkelijke goederen werden
geseculariseerd. Het aantal protestanten bleek echter zo klein, dat men met de
geseculariseerde kerken geen raad wist en ze goeddeels aan hun bestemming onttrok.
In Mei 1592 hield de inmiddels natuurlijk geheel gecalviniseerde magistraat een
openbare beeldenverbranding op de markt, waarbij belangrijke kostbaarheden
vernietigd werden. Dat het thans met fanatisme ingezette en ononderbroken
voortgezette protestantiseringsproces te Nijmegen verre van geslaagd mag heten, zal
nader uiteengezet worden bij de bespreking van het missieproces.
Gelijk te Nijmegen, ging het in alle andere steden en dorpen. Op de Veluwe zien
wij in Harderwijk, Hattem, Elburg en Wageningen dezelfde volgens vast plan
beraamde afwikkeling van de procedure. De fasen zijn overal ongeveer de volgende.
De stadhouder eist van de magistraat de religievrede te aanvaarden en de kerken
onder katholieken en protestanten te verdelen. De magis. traat weigert. De stadhouder
zendt soldaten, die een legerpredikant in hun midden hebben en eisen, dat deze tot
prediken in de kerk wordt toegelaten. De magistraat weigert. De soldaten veroveren
de kerk, daarbij soms gesteund door een kleine groep uit de smalle burgerij. De
magistraat protesteert daartegen bij de stadhouder. De stadhouder zet de magistraat
af wegens verzetpleging en benoemt een nieuwe magistraat uit enkel hervormden,
drijvers van de beeldenstorm. Deze nieuwe magistraat ontneemt de kerken aan de
katholieken en verbiedt de katholieke eredienst68.. De Achterhoek vertoont, voorzover
hij tussen 1580 en 1590 bewoonbaar was, dezelfde ontwikkelingsgang, b.v. te Zutfen,
Doesburg, Doetinchem69.. Hoe het verbitterde landvolk over het protestantisme dacht,
kan men opmaken uit de klachten van de in 1579 aangestelde eerste twee predikanten.
Zij schreven de stadhouder, dat zij blootstonden aan bespotting, molestatie en zelfs
aan levensgevaar. Ook het proces te Zutfen is als elders: van 1578 tot 1583 de steeds
in grofheid toenemende protestantisering; daarna de Spaanse periode 1583-1591 met
katholiek herstel; eerst na 1590 kan het grote werk hervat worden. Groenlo werd in
1579 aan hetzelfde begin van protestantisering onderworpen, maar werd al in 1581
Spaans om het tot 1597 te blijven. Pas in 1598 kon de protestantisering er met kracht
beginnen, maar de bevolking toonde
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zich zeer onwillig. Een geheel afzonderlijke plaats nemen in het proces van
protestantisering en katholiek herstel in de Achterhoek in: de Lijmers, het graafschap
Berg, de heerlijkheid Bredevoort en de heerlijkheid Borkelo-Lichtenvoorde. De
bespreking daarvan zal geschieden in de hoofdstukken over de missie.
Omtrent de geestelijke en kerkelijke goederen schreef Jan van Nassau reeds in het
voorjaar van 1580 voor, dat zij ad pios usus moesten worden aangewend, d.i. ter
bezoldiging van predikanten, schoolmeesters en andere bedienaren der kerk c.a., tot
stichting van een Gelderse universiteit en andere scholen, tot onderhoud van de armen
en tot stichting en instandhouding van hospitalen, gast-, wees- en armhuizen. Een
daarop aansluitend plakkaat van stadhouder en Hof stelde alle geestelijke goederen
onder de administratie van een speciaal gevormde kerken-kamer. Daarvan is niet
veel terechtgekomen ten gevolge van algemene tegenwerking en sabotage: de steden
eigenden zich gebouwen en fondsen der kloosters toe; ten plattelande weigerden
cijnsplichtigen van geestelijke instellingen aan de rekenkamer betaling; de landadel
haastte zich ook hier de geestelijke goederen ‘terug te nemen’. Reeds in Juli 1581
werd de kerken-rekenkamer opgeheven, daar zij zich niet kon bedruipen. Eerst in
November 1581 werd een nieuwe regeling aangenomen, krachtens welke alle vier
de kwartieren (Nijmegen, Roermond, Arnhem en Zutphen) rentmeesters van de
geestelijke goederen aanstelden, die zouden ressorteren onder een generale rentmeester
te Arnhem. Deze verdeling naar de vier kwartieren werd oorzaak van allerlei
inconsequenties en onregelmatigheden, maar herhaalde pogingen om de administratie
onder één lichaam te brengen, mislukten. De steden bleven in hoofdzaak buiten deze
gewestelijke regeling; meestal geraakten alle geestelijke goederen op den duur in
stadsbeheer; in de achttiende eeuw is vrijwel overal het onderscheid met andere
gemeentelijke eigendommen verloren gegaan; van de bestemming ad pium usum
was niets over70..
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4. Overijsel
Overijsel was in de zestiende eeuw een gewest van scherpe tegenstellingen. Het was
de bakermat van de fraterhuizen, van de congregaties van Windesheim en Sibculo,
maar tevens het gewest, waar de anabaptistische woelingen tot de ergste excessen
gekomen waren. Ook het protestantiseringsproces wordt door deze scherpe contrasten
gekenmerkt. Tegenover de vooral in de IJselsteden zeer vroeg te constateren levendige
sympathie met de denkbeelden van sommige hervormers staat een straks aan den
dag tredend hardnekkig lijdelijk verzet te lande tegen de gelijkschakeling in het
nieuwe geloof.
Zwolle bezat in zijn grote school, eind 14de eeuw gesticht en in de 15de eeuw het
belangrijkste onderwijsinstituut in de Noordelijke Nederlanden geworden71., een
middelpunt van vrijzinnig humanisme, sterk bevorderd door de in 1515 opgetreden
rector Gerardus Listrius, die blijkens een polemiek met Dirk van Woudrichem, prior
van het Zwolse Predikbroedersklooster, biecht en transsubstantiatie in twijfel trok
en de solafidesleer verdedigde. Ook het Zwolse fraterhuis en het naburige klooster
op de Agnietenberg beoefenden in de kritieke tijd de humanistische studiën op
enigszins dubieuze wijze. De grote school van Deventer stond in dezelfde tijd
eveneens in een roep van onrechtzinnigheid. Voor de drie IJselsteden: Deventer,
Zwolle en Kampen, was rechtstreekse Duitse invloed op de kooplieden en op de
intellectuelen door geregeld handelsverkeer met de Oostzeelanden en door studie
aan Duitse scholen de oorzaak van vroege sympathieën met de lutherie. De stedelijke
regenten traden tegen uitingen van onrechtzinnigheid zelden op, als er geen
anabaptisme achter vermoed werd. De plakkaten van Karel V werden in dit gewest
vrijwel niet toegepast, zelfs niet tegenover priesters, omtrent wier onrechtzinnigheid
geen twijfel mogelijk was, zoals gold voor Karel de Haan (Carolus Gallus), pastoor
te Deventer, die kort na 1560 de Mis afschafte, en geestverwante priesters, die tegen
heiligenverering en vagevuur preekten en op eigen hand vereenvoudigingen in de
liturgie aanbrachten. Op sommige plaatsen, met name te Deventer, was er dan ook
zelfs sprake van zekere geleidelijke protestantisering in de kerk zelf72..
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Toch moet in dit alles in hoofdzaak een aangelegenheid van zekere kring van
intellectuelen gezien worden. Immers zou het anders nauwelijks verklaarbaar zijn,
dat de beeldenstorm van 1566 dit gewest vrijwel voorbijging. Misschien had de
wrange heugenis aan de gruwelen der anabaptisten velen schuw gemaakt voor zulke
daden. Een kleine factie calvinistisch-gezinden eiste in Augustus 1567 te Deventer
een kerk op, zonder aan deze eis, als overal in de Nederlanden, kracht te kunnen
bijzetten door een volksuitbarsting. De regering van Deventer besloot, ten einde het
gevaar van woelingen af te wenden, de Lieve-Vrouwenkerk voor de calvinistische
prediking beschikbaar te stellen. Kort daarop begon de ex-Kartuizer Caspar Coolhaes,
daartoe expresselijk door de stedelijke regering uitgenodigd, de openlijke prediking
in deze kerk. Ook te Zwolle73. bestond een clandestiene hervormde gemeente, die in
de troebele dagen een kapel buiten de Sassenpoort in beslag nam, waarop de stedelijke
regering haar het medegebruik van de Sint-Michaelskerk vergunde en te haren
behoeve zelf een predikant van de Augsburgse confessie uit Lübeck ontbood. Eenmaal
de vinger hebbende, eisten de calvinisten ook hier de hele hand; zij maakten zich
meester van de Lieve-Vrouwenkerk, waaruit zij echter spoedig door de troepen van
de stadhouder Arenberg verdreven werden. Alleen de stedelijke regering van Kampen
toonde zich vastberaden en zwichtte niet voor dreigementen met geweldpleging. De
komst van Alva veranderde de situatie voor Deventer en Zwolle. Onverwijld werd
alle hervormde prediking verboden; de stedelijke colleges werden gezuiverd van
verdachte elementen en het katholicisme werd in alle kerken hersteld.
In de herfst van 1578 slaagde Rennenberg, stadhouder van Friesland, Groningen,
Drente en Overijsel krachtens benoeming door de Staten-Generaal, er in, Deventer
en Kampen in te nemen. Kampen gaf zich over op voorwaarde van handhaving van
het katholicisme in de bestaande positie. De regering bleef katholiek en in de burgerij
leefde voor het protestantisme uiterst weinig sympathie; 118 personen richtten een
verzoekschrift tot de Raad om een der kerken voor de hervormde godsdienstoefening
af te staan. De regering wees het verzoek van de hand. De in stilte vergaderende
hervormde gemeente werd overigens niet vervolgd. Zij telde omstreeks Pasen 1579
nog maar 67 leden; de katholieken
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hadden terzelfder tijd 8000 paschanten; de stad telde omstreeks 12000 zielen. Dit
tekent de verhoudingen. Zo bleef de toestand tot Rennenbergs afval. Bij het bekend
worden daarvan zond de prins in allerijl Sonoy tot behoud van de IJselsteden af. In
April trok deze Kampen binnen en daarmee was de zaak van de religie beslist. Sonoy
liet de katholieke raadsleden gevangen zetten; zijn troepen schonden de kerken; de
priesters vluchtten en de hervormde gemeente vestigde zich in de kerken. In hoeverre
deze gewelddaad in overeenstemming was met de overtuiging van de stedelijke
bevolking, kan men nagaan, als men weet, dat de hervormde gemeente met Kerstmis
van hetzelfde jaar 235 leden telde. Ook de volgende jaren toonde de Kamper burgerij
zeer weinig haast om tot de hervormde gemeente toe te treden en dit wel ondanks
alle daaraan verbonden voordelen. De predikant Caspar Holstech, renegaatpriester,
oud-rector van het H.-Geesthuis te Kampen, preekte jarenlang in de Sint-Nicolaaskerk
voor een kleine schaar, terwijl de andere kerken leegstonden. Volle negen jaar later,
met Kerstmis 1589, had de hervormde gemeente van Kampen het nog niet verder
gebracht dan tot ongeveer 580 leden. Vooral onder de aanzienlijke families, d.i. onder
dat deel van de burgerij, dat zich niet liet reformeren, was de afval van het
katholicisme zeer gering, zo gering zelfs, dat het 25 jaar na de definitieve triomf van
het hervormde monopolie nog niet mogelijk was uitsluitend hervormden tot raadsleden
en schepenen te benoemen. Eerst in 1608 werd bepaald, dat voortaan geen katholieken
meer benoemd mochten worden. Het Kampereiland, waar het protestantisme blijkbaar
nooit spontaan ontloken was, ontsnapte aanvankelijk geheel aan de protestantisering;
nog in 1628 waren er maar enkele gezinnen hervormd74..
Onmiddellijk na de val van Kampen in 1578 hadden Sonoy en Rennenberg zich
tot de belegering van Deventer opgemaakt. Deze stad gaf zich eerst in November
over. Ook hier hielden de Staatse troepen schandelijk huis. Onmiddellijk liet
Rennenberg er de religievrede afkondigen. De 10de Januari 1579 werd de Broerenkerk
voor de hervormde godsdienstoefening beschikbaar gesteld; 11 Februari hield Johan
van Nijcken gnant Zymmerman, er de eerste calvinistische preek. Niet tevreden,
zolang niet alle kerken in hun macht waren, maakten de calvinisten zich 14 Sep-
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tember 1579 meester van de Lieve-Vrouwenkerk. De stedelijke regering zette hen
er weer uit, maar zij wisten 6 October van Rennenberg de afstand van deze kerk te
verkrijgen. Toen de stedelijke regering met de overgave bleef dralen, drong het
gepeupel 10 October de kerk binnen en richtte er een verwoede beeldenstorm aan,
waarna de calvinisten ze behielden. De afval van Rennenberg werd in Deventer de
aanleiding tot een felle wraak op het katholicisme: 11 Maart werden alle verdere
kerken en kapellen met grote woede gebeeldstormd. Pogingen van een ongenoemde
priester bij de magistraat om alleen de Bergkerk ten minste voor het katholicisme te
redden, faalden. Het katholicisme werd geheel verboden, zelfs bij besluit van 4
December 1581 alle stille uitoefening er van. Ook verklaarde de stedelijke regering
de kapittelgoederen aan de stad vervallen. Na jaren van taai verzet van de kant van
het kapittel en van de godshuizen en kloosters heeft de stad eindelijk ongeveer alle
geestelijke goederen prijsverklaard. Enige moeite gaf het daarbij aanvankelijk, dat
in het regentenmilieu nog katholieken voorkwamen. Toen echter October 1586 de
regering radicaal gezuiverd werd, was de overwinning van het calvinisme beklonken
met de vernietiging van alle katholieke instellingen.
Toch was dit alles nog niet het laatste woord. Gelijk wij in een vorig hoofdstuk
zagen, was Deventer van Januari 1587 tot Juni 1591 weer Spaans. De stad was thans
een uiterste post van het door Parma teruggewonnen gebied75.. Er is geen denken aan,
dat dit door de meerderheid van de bevolking als een ongeluk beschouwd werd. Het
is een vergissing, aan te nemen, dat Deventer in die vier jaren ongeduldig zou hebben
uitgezien naar de ure der verlossing van het Spaanse juk; evenmin was dit voor
Deventer het geval als het gold voor Groningen, Steenwijk, Koevorden, Ootmarsum,
Oldenzaal, Groenlo, Zutfen, Doesburg en Nijmegen. Dat de bevolking van deze
steden zich met verbeten woede zou hebben gekromd onder Parma's juk en de
herovering der stad door Maurits begroet heeft als de bevrijding uit Spaanse en
roomse gewetensdwang, is een stuk nationale romantiek. Prins Maurits, die het weten
kon, oordeelde anders: bij de onderhandelingen over het twaalfjarig bestand verklaarde
hij te vrezen, dat heel dit gebied, slechts door dwang tot de Unie gebracht, ook niet
dan met
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geweld van wapenen er in te houden zou zijn76..
Met de inneming van Deventer door Maurits zegevierde het calvinisme definitief.
Ofschoon de secte te Deventer groter geweest moet zijn dan in Kampen, was zij nog
maar een kleine minderheid. Het bleek al aanstonds onmogelijk de onmiddellijk
ontslagen uitsluitend katholieke schepenen en raden en leden van de gezworen
gemeente te vervangen door een gelijk getal hervormden; zoveel waren er eenvoudig
niet. Hierbij bedenke men, dat in 1587 juist veel aanzienlijken moeten zijn uitgeweken.
Ofschoon de prins bevel gaf dezen ‘met nadruk’ terug te roepen, hebben zeer
waarschijnlijk niet allen daaraan voldaan. In elk geval zag Maurits zich bij gebrek
aan een genoegzaam getal geschikte hervormden genoodzaakt het getal raden van
12 op 4 en dat van de Gezworen Gemeente van 64 op 48 terug te brengen. Ook duurde
het vrij lang, eer de gemeente een predikant kon aanstellen, en nog weer langer, eer
de aanstelling van meerdere bedienaren mogelijk was. Het lidmatental van de
gemeente steeg in zeer traag tempo. Hoewel terstond na de overgang van de stad alle
kerken aan de katholieke eredienst onttrokken waren, bleven deze, op de Sint Lebuinus
na, meer dan een jaar leegstaan. In October 1592 werd de Bergkerk (Sint Nicolaas),
na 1594 pas een derde, de Broerenkerk (van de Minderbroeders), in gebruik genomen.
Ook geschiedde de zuivering van deze kerken met opvallende omzichtigheid en
werden aanvankelijk geen maatregelen genomen tegen de nog bestaande
vrouwenkloosters. Zelfs bleven de kanunniken en vicarissen in het begin in het bezit
van hun prebenden. Op den duur werden echter degenen, die verdacht werden van
het houden van ‘paapse conventikulen’, van hun prebenden beroofd.
Met grote toewijding legde de kerkeraad van Deventer zich toe op het werven van
leden, daarbij wijselijk de uiterste rekkelijkheid toepassend. Er waren n.l. candidaten,
die vóór 1587 tot de hervormde gemeente en van 1587 tot 1591 weer tot de katholieke
kerk behoord hadden, maar die thans van verlangen blaakten om het pausdom af te
zweren. Streng werd gewaakt tegen afval van nieuw-aangeworvenen, soms met
maatregelen, die regelrecht indruisten tegen de gewaarborgde gewetensvrijheid.
Paapse vroedvrouwen, die de kinderen doopten, waren voorwerpen van de grootste
bezorgdheid voor de kerkeraad. Deze legde zijn
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ijver verder vooral ten koste aan aansporingen tot de wereldlijke overheden, die in
de bevordering van de goede zaak niet altijd onverflauwd voorwaarts gingen. Zeker
handelden schepenen en raden niet steeds naar het hart van de kerkeraad, maar toch
willigden zij meermalen diens eisen in. Zo traden zij in 1602 op tegen zekere ‘heer
Pouwel’ in de Kleine Overstraat, die af en toe Mis deed, tegen ‘den ouden paap van
Cochelaer’, die de zieken placht te bedienen, en tegen ‘heer Hendriks broeder’, die
doopte en Mis deed. Gaandeweg zijn trouwens hun maatregelen ter beteugeling van
de paapse euvelmoed krasser geworden: zo werd in 1625 het doen dopen van kinderen
door de hervormde predikant op straffe van verlies van burgerrecht en oplegging van
een boete van 50 gulden verplicht gesteld; in 1629 werd het trouwen voor de
hervormde predikant bevolen. Dat beide maatregelen zo laat genomen werden, houdt
ook duidelijk verband met de lange tijd al te grote getalsterkte van de katholieke
burgerij.
De stad Zwolle had, sedert Rennenberg er de religievrede invoerde, de onzekere
koers van de Staten gevolgd, die, innerlijk verdeeld, bekneld tussen
troepenconcentraties van weerskanten, tot geen besluit konden komen, de Unie van
Utrecht niet wensten te tekenen, maar in Augustus 1579 verklaarden zich er niet
tegen te zullen verzetten. Rennenbergs afval dreef de wig tussen de stadhouder en
de Staten, wier houding die van de stad bepaalde. De komst van de krijgsoverste
Schenk met een Spaanse bezetting werd in de zomer van 1580 aanleiding tot een
burgeroorlog in de stad. Ofschoon de strijd heet te zijn gevoerd tussen katholieken
en protestanten, is het zeker, dat deze laatsten niet als een godsdienstige groep, maar
als een vereniging van alle malcontenten moeten beschouwd worden. Verbitterd over
de herhaalde inkwartieringen en de plunderingen van de Spaanse troepen, zagen
velen aansluiting van de stad als de enige weg uit de ellende. Bij resolutie van 13
Mei 1580 werden de Dominicanen, die niet ten onrechte te boek stonden als de meest
onverzoenlijke vijanden van het protestantisme, uit de stad gebannen77..
Zij weken uit met achterlating van al hun goederen. Maar de grote woede barstte
eerst enkele maanden later los. Toen beleefde de tot dusver voor beeldstormerij
gespaard gebleven stad een formele
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oorlog binnen en buiten de wallen. De huizen van de voornaamste katholieken en
de schone Sint-Michaelskerk werden geplunderd. Hiermee begon ook voor Zwolle
de alleenheerschappij van het calvinisme. Reeds in 1580 werden de kerk- en
vicariegoederen door de stad genaast ten behoeve van de hervormde eredienst en de
bezoldiging der predikanten. Het Broerenklooster werd als stadseigendom verhuurd
en de kerk tot allerlei profane doeleinden gebezigd, totdat zij in 1640 gerestaureerd
werd en ter beschikking gesteld van de hervormde eredienst. In 1581 werden
overeenkomstige beschikkingen gemaakt ten aanzien van de meeste andere
stadskloosters. Hierbij werd echter wat minder drastisch te werk gegaan; zij mochten
uitsterven. Eerst tussen 1590 en 1597 zijn zij één voor één onteigend. De bewoners
werden onder toekenning van enige alimentatie uitgezet. Een z.g. Geestelijk Kantoor,
eerst in 1612 opgericht, beheerde wat van deze kloostergoederen, na vervreemding
door de stad en waarschijnlijk ook door verscheiden particulieren, over was tot 1808.
Op grond van gegevens, overeenkomstig met de bij Deventer en Kampen
besprokene, moet aangenomen worden, dat ook te Zwolle nog decennia lang de
meerderheid van de burgerij onwillig bleek het opgedrongen calvinisme te aanvaarden.
Van de drie IJselsteden geldt zeer stellig, dat de bewegingen van 1580 er de politieke
hervorming tot stand brachten en de godsdienstige hervorming oplegden, zonder er
daarom de mentaliteit van de bevolking mee te veranderen. Deze mentaliteit was de
katholieke (al was het katholicisme van de bevolking waarschijnlijk niet zeer vurig)
en zou dat nog lang blijven.
Meer nog dan voor de steden geldt dit voor het platteland. Ook hier zou het wel
nergens ooit tot massa-afval van het katholicisme gekomen zijn, als de hervorming
niet opgelegd was. Het platteland van Overijsel heeft tussen 1570 en 1597 ontzettend
geleden, vooral in de jaren na 1580. Twente zag zelfs van de teisteringen nog enige
herhalingen. Het is begrijpelijk, dat van stelselmatige protestantisering van het
Overijselse land tot 1597 nauwelijks sprake was. In 1586 stonden in Overijsel 29
predikanten: 4 te Deventer, 5 te Zwolle, 6 te Kampen, verder te Hasselt, Zwartsluis,
Kuinre, Vollenhove, Oldemarkt, Blokzijl, Steenwijk, Steenwijkerwold, Mastenbroek,
IJselmuiden en Olst telkens één. De
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meesten zaten dus in het ambt Vollenhove, in de omstreken van Zwolle en langs de
IJsel. Dieper de provincie in vinden wij er slechts te Enschede, Goor en Ommen.
Eerst de veldtocht van Maurits van 1597, waarop hij Bredevoort, Groenlo, Oldenzaal,
Ootmarsum, Enschede en Lingen innam, maakte de weg voor de protestantisering
van de gehele provincie vrij. Op de provinciale synode van 1598 werd de eerste
classicale indeling van Overijsel gemaakt: er zouden vijf classen komen: Deventer
met tien plaatsen, Kampen (10 pl.), Zwolle (13 pl.), Steenwijk (8 pl.) en Oldenzaal
(13 pl.). Ook de nieuw opgerichte classis Lingen werd onder de synode van Overijsel
gebracht.
De door de Staten van Overijsel gevolgde protestantiseringspolitiek vertoont
overeenkomst met die, welke in Utrecht toegepast werd. In Overijsel schijnt minder
verdraagzaamheid dan arglist in het spel: de bevolking moest van de verandering
weinig bemerken en geleidelijk de hervormde kerk binnengeleid worden. De pastoors
bleven aan; eerst hun opvolgers moesten professie van de hervormde godsdienst
doen. De synode bewonderde deze politiek allerminst; de lange duur en de zonderlinge
overgangsvormen, die zij deed ontstaan, stuitten natuurlijk de principiële calvinisten
tegen de borst. De aldus gelaakte politiek werd eerst in 1598 aarzelend prijsgegeven,
toen Ridderschap en Steden decreteerden, dat alle pastoors, die zich geliefden te
reformeren, zich bij de betrokken classis zouden aanmelden om geëxamineerd te
worden. Een tweede nog altijd bescheiden stap naar de gedwongen protestantisering
was hun resolutie van 1600, waarbij bepaald werd, dat de oude, niet-gereformeerde
pastoors kerken en pastorieën zouden behouden, maar geen ‘pauselijke exercitiën’
meer zouden verrichten, alleen maar preken. De drosten moesten op de naleving van
deze resolutie toezien. De meeste van de bedoelde pastoors vonden een modus vivendi
in de practijk van preken in de kerk en Mislezen in de pastorie. Een bedenkelijke
stap nader tot de gedwongen protestantisering bracht de aanschrijving van 1601 aan
de drosten, de pastoors te gelasten zich door de classis te laten examineren.
Van alle daartoe geroepenen had de Deventerse kerkeraad wel de meeste ijver tot
de gewestelijke protestantisering getoond. Dit lichaam was ook de stuwkracht tot de
reformatie van Salland en
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Twente78.. Reeds vóórdat Maurits met zijn veroveringen van 1597 de baan daartoe
had vrijgemaakt, had de kerkeraad zich metterdaad voor de reformatie van de
omliggende dorpen geïnteresseerd, zij het met weinig succes: pogingen in 1596
gedaan om de pastoor van Wezep, Bartholomeus Joannis, tot de hervorming te doen
overgaan, mislukten. Nog ontmoedigender was de ervaring met de pastoor van Olst:
deze dreigde allen, die de hervormde predikaties bijwoonden, met hel en verdoemenis.
Toen in 1600 eindelijk met consent van de Staten de systematische reformatie van
de clasis Deventer ter hand genomen werd, bleken van de betrokken pastoors de
meesten onwillig zich te laten reformeren. Tot deze classis behoorden Deventer,
Olst, Wezep, Bathmen, Holten, Goor, Markelo, Diepenheim, Rijsen en Delden. De
pastoors van Deventer, Olst en Goor waren allang verdreven: die van Holten was al
vroeger afgevallen; in de andere zes dorpen zaten nog oude pastoors. Dezen werden
op de classicale vergaderingen van 13 October en 19 November 1601 te Deventer
ontboden; de opkomst was voorgeschreven door Ridderschap en Steden. Die van
Delden, Rijssen, Diepenheim en Wezep weigerden zich te laten reformeren. De
laatste vervatte zijn weigering in zulke termen, dat de classis kennelijk moeite had
zich te beheersen. Het merkwaardige is, dat deze pastoor, die verklaart ‘te willen
leven en sterven bij zijn eed aan het katholicisme’, vlak daarop in onbevangen termen
uitweidt over de ziekte van ‘zijn vrouw’, een bewijs voor ons, hoe moeilijk het is de
psyche van de priesters op de kentering te vatten en hoe gevaarlijk het is zonder
nadere gegevens causaal verband te leggen tussen priesterconcubinaat en
hervormingsgezindheid. De pastoor van Markelo bleef aanvankelijk weg, maar
verklaarde zich bereid over te gaan. De pastoor van Bathmen was een twijfelnummer:
hij wilde zich wel laten reformeren, maar vreesde, dat zijn parochianen zich er tegen
zouden verzetten. Dit werpt m.i. voldoende licht op de mentaliteit van zijn
parochianen. Deze pastoor kreeg permissie het werk van de reformatie geleidelijk
te doen, maar maakte daarmee zo weinig haast, dat hij in Mei 1603 ontslagen werd,
wat hem niet belet heeft nog in 1615 ‘papistische schule’ ter plaatse te houden, gelijk
de acta van de synoden berichtten. Zo was dus in deze hele classis maar één pastoor,
die van Markelo, afgevallen.
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Aangaande de classis van Oldenzaal lezen wij, dat de pastoors van Borne, Almelo
en Vriesenveen zich in 1602 lieten reformeren. Ook vernemen wij in de eerste jaren
van de 17de eeuw nog van zeer enkele overgangen in de classes van Zwolle, Kampen
en Steenwijk, maar de oogst is toch in het gehele gewest zeer gering geweest. Verder
leren de acta van de synoden, hoe hardnekkig hier de oude, ontslagen ‘papen’ zich
bleven ophouden in hun parochies, in stilte kerk en school houdend, ook hoe trouw
het volk bleef aan de katholieke gebruiken, aan altaren en beelden in de kerken,
kruisen op de kerkhoven en langs de wegen, hoe weinig sommige ambtenaren en
vooral vele ambachtsheren zich inspanden voor het grote werk van de reformatie.
Toen Spinola in 1605 Oldenzaal veroverde, was het protestantisme in Twente dan
ook nog in zijn eerste opkomst; het had het volk nog lang niet gewonnen. Integendeel:
met kennelijke antipathie werden de eerste predikanten er bejegend. Sinds 1586 stond
er een predikant te Enschede; sedert 1598 was er systeem in de protestantisering:
tussen 1598 en 1605 waren zeker predikanten aangesteld en hervormde gemeenten
gesticht te Oldenzaal, Ootmarsum en Denekamp en waren ten minste de pastoors
van Borne, Almelo en Vriesenveen tot de hervorming overgegaan. Het katholicisme
van de Twentenaren houde men echter niet voor zeer vurig of zeer helder. Uit een
rapport van Rovenius, door de apostolische vicaris Sasbout Vosmeer met de katholieke
reformatie in Twente belast en benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Deventer,
blijkt, dat het volk bij alle trouw aan de katholieke gebruiken weinig ijver en nog
minder geloofskennis bezat. De priesters, die er werken, zijn volgens Rovenius van
verdacht allooi. Zij, die nog niet tot de reformatie zijn overgegaan, trachten twee
heren te dienen door te preken in de kerk, wat voor allen bedoeld is, en Mis te doen
in de pastorie voor wie daarop nog prijs stelt. Aldus weten zij hun pastorieën te
behouden en zich voor alle politieke eventualiteiten te dekken, ook al door zich bij
dopen en trouwen naar de begeerte van de parochianen te schikken. In dit rapport
duiken ook de drie overlopers van Almelo, Borne en Vriesenveen op: de eerste,
Christiaan Lindeboer, heet luthersgezind, maar zal in 1619 wijselijk verklaren tot
het calvinisme te zijn overgegaan; de tweede, Johan Niehoff, en de derde, Willem
Grevinchoven,
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zijn van hetzelfde slag. Verder noemt Rovenius Johannes Pannekoek, pastoor van
Enschede, concubinarius en lutheraan; concubinarii zijn ook de pastoors van
Ootmarsum, Rijsen en Delden. Er zijn volgens dit rapport maar enkele geheel
onverdachte priesters.
Spinola's verovering van Oldenzaal betekende voor Twente nieuwe oorlogsellende,
al was de krijgstucht inmiddels aanmerkelijk verbeterd. Zij schiep echter tevens een
toestand van onzekerheid, daar zowel de aartshertogen als de Staten van Overijsel
hun gezag in de dorpen van Twente trachtten te doen gelden, Ook na het sluiten van
het bestand, dat de status quo aannam, bestond onzekerheid op dit punt. Dit leidde
tot schermutselingen en tumulten en hier en daar tot het verstoren van katholieke
godsdienstoefeningen. In 1609 kwamen veel van zulke tumulten voor, waarbij het
volk onveranderd heftig voor het katholicisme partij trok, o.a. te Diepenheim, Delden,
Rees, Haaksbergen en Ootmarsum. In de laatste plaats kwam het 20 Mei 1609 tot
een bloedige botsing tussen het volk en een aantal staatse ruiters, die een
godsdienstoefening verstoorden en de pastoor arresteerden, maar deze uit vrees voor
de volkswoede weer moesten vrijlaten. De 24ste Juni 1610 werd een accoord getroffen
tussen de Staten-Generaal en de aartshertogen; het platteland van Twente zou onder
de Staten-Generaal komen, maar op het stuk van de religie zou alles onveranderd
blijven. Voorzover nu de fungerende priesters rechtzinnig katholiek waren, was dit
accoord in het voordeel van de katholieke kerk. Hiervan maakte Rovenius gebruik
door in zijn functie van deken van Oldenzaal in alle kerken van Twente een verklaring
te doen aflezen, waarbij andere godsdienstoefeningen dan de katholieke verboden
werden. Een eind maakte het accoord overigens niet aan de geschillen, maar de Staten
van Overijsel namen in het algemeen een politiek standpunt in tot de vaak heftig
geuite ergernis van de classis Deventer, waarbij Twente sedert de val van Oldenzaal
was ondergebracht. Deze classis protesteerde b.v. in 1615 heftig tegen het dulden
van bedevaarten naar Markelo en in 1618-1620 uitvoerig tegen allerlei excessen van
het papisme. Uit de klachten blijkt, dat de toestand van vrijheid, waarin de katholieken
zich in Twente bevonden, ook op Salland niet zonder invloed bleef, want heel het
bestand, ja tot aan de herinneming van
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Oldenzaal (1 Augustus 1626), klaagt de classis van Deventer steen en been over de
dagelijkse ergernissen van priesters en paapse schoolmeesters. Speciaal wordt
geklaagd over ‘paapse vrouwen, die van huis tot huis gaan en de kinderen in de R.K.
leer onderwijzen’, en over priesters, die onder de titel van gouverneur op de adellijke
huizen logeren en daar godsdienstoefeningen voor het landvolk en ook school houden.
Hier staat de Jezuietenmissie in Salland onmiskenbaar getekend.
Als eindelijk Oldenzaal in 1626 gevallen is, dringt de classis van Deventer op
onverwijlde krachtige reformatie van heel Twente aan. Zij begeert een algemene
afzetting van de pastoors79.. Maar de Staten, in dezen vermoedelijk voeling houdend
met de stadhouder, Frederik Hendrik, die als graaf van Lingen precies dezelfde
problemen te behandelen kreeg, voelen het meest voor de behoedzame procedure
van: de kloosters opheffen en de goederen in beslag nemen, de scholen zuiveren,
maar de pastoors ‘vermanen’ voortaan de ‘zuivere leer’ te preken, hen voor hun leven
laten zitten en doen opvolgen door gereformeerde predikanten. Verder dan een verbod
om in de kerk de H. Mis te doen zijn de Staten niet te brengen geweest. Het gevolg
is ons reeds bekend: de pastoors doen in de pastorie de H. Mis. De oude beproefde
tactiek kon de prachtigste resultaten boeken, zolang het een verworden katholicisme
betrof: een slecht onderwezen en weinig vurig volk, maar kon in het Twente van na
1626 niet veel bereiken. De twee voornaamste oorzaken daarvan waren: het sedert
de scheuring in remonstranten en contra-remonstranten aanmerkelijk afgenomen
expansievermogen van het protestantisme en het gedeeltelijk welslagen van de
katholieke reformatie in Twente. Wat dit laatste betreft, had Rovenius wel niet de
handen vrij gehad, maar bij vacatures had hij ten minste betrouwbare en met zijn
geest vervulde pastoors kunnen benoemen. Van de in 1626 fungerende pastoors
weten wij nauwkeurig, hoe zij tot de leer stonden. Rutger Braemcamp, de stokoude
pastoor van Rijsen, die er 61 jaar stond, was door ouderdomsgebreken niet in staat
op de classicale vergadering van October 1626 te Deventer te verschijnen, maar
stuurde zijn zoon met de boodschap, dat hij ‘Gods woord verkondigt zonder enige
pauselijke traditiën’. Christophorus Broeckhuyzen, pastoor van Haaksbergen, horen
wij helaas

79.
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verklaren, dat hij te Keulen door ‘bisschop Sasbolt’ gewijd is, dat hij bedenktijd
begeert om te overwegen, of hij het protestantisme zal aannemen, en dat hij belooft
zijn ‘beddegenoot’ in facie ecclesiae te trouwen (wat hij niet gedaan heeft, gelijk
trouwens zijn bedenktijd een negatief resultaat had). Voor de classis verschenen
verder Frederik van Delden, pastoor te Ootmarsum, die weigert tot het protestantisme
over te gaan en verklaart geen concubine te hebben, en zijn kapelaan, Robertus Ham,
die dezelfde verklaringen aflegt. De rest van de pastoors en ook ‘de pater te Oldenzaal’
verschenen niet, maar zetten eenvoudig de volstrekt paapse bediening voort.
Aanschrijvingen van de classis, aanklachten bij de Staten hielpen niet. Uit dit alles
zien wij dan toch, dat Rovenius' reformatie goede resultaten bereikt had, hoezeer hij
daarbij nog volstrekt niet de vrije hand had gehad en voor het platteland geen steun
of bescherming van de overheid had genoten. Zonderen wij de oude stakker van
Rijsen uit, dan is niet één van de Twentse pastoors van 1626 afgevallen, zelfs niet
de gevallen wijdeling van Sasbout.
Een factor, die de autoriteiten geleid heeft tot meegaandheid jegens de godsdienstige
gevoelens van de bevolking, was ongetwijfeld vrees. Gewetensdwang zou in deze
nog allesbehalve met de Republiek vergroeide streek, ten minste zolang keizerlijke
legers in de buurt kwamen, zijn grote gevaren meebrengen. Het was zaak de bevolking
geen reden tot serieuze klachten te geven. In Oldenzaal brachten de Staten het zelfs
tot een belangrijke concessie: in 1628 tekenden zij een ‘Interim’, waarbij zij de
Sint-Plechelmuskerk aan de katholieken teruggaven en verklaarden het katholicisme
in heel Twente te laten in de positie, die het onder het bestand had ingenomen, mits
de hervormde predikanten niet geweerd werden. Met de aanstelling van predikanten
ging het overigens volstrekt niet vlot. In 1643 kreeg Hengelo, in 1648 Haaksbergen
zijn eerste hervormde predikant. Met de vrede van Munster echter werden alle kerken
definitief aan het katholicisme onttrokken. Toen begon in Twente, wat in Salland en
Vollenhove al een paar decennia van kracht was: de gewetensdwang van verplichte
doop en huwelijkssluiting door de predikant. Maar nog in 1659 moesten de Staten
van Overijsel Burgemeesteren en Raad van Oldenzaal berispen wegens hun lakse
houding jegens het katho-
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licisme, dat vrijwel openlijk werd uitgeoefend. In antwoord verklaarden de stedelijke
autoriteiten, dat zij de openbare uitoefening van het katholicisme slechts zouden
kunnen beletten, wanneer hun soldaten ter beschikking werden gesteld.
Niet onbelangrijk is ook de geschiedenis van Schokland. Dit eiland bestond uit
twee dorpen: het noordelijke Emmeloord en het zuidelijke Ens. In 1572 werd de kerk
van Emmeloord door de Watergeuzen geplunderd. Kort daarop moet de pastoor van
Ens, Simon Janszoon, tot het protestantisme overgegaan zijn en een deel van de
parochie meegesleept hebben. De meerderheid van de eilanders bleef echter katholiek,
de parochianen van Emmeloord waarschijnlijk ongeveer allen. Van zeer groot belang
is het geweest, dat het eiland een heerlijkheid was van de Utrechtse familie
Zoudenbalch, die katholiek bleef en de pastoor van Emmeloord niet alleen de hand
boven het hoofd hield, toen de synode hem trachtte te doen verdrijven, maar hem
blijkbaar ook stoffelijke steun verleende, wat gezien de grote armoede van de
bevolking en de zeer droevige staat van het kerkgebouw, ook nodig geweest zal zijn.
In 1597 overleed de Emmeloordse pastoor, Heer Gerrit genaamd; door toedoen van
de Zoudenbalchs kreeg de parochie een nieuwe herder in Andreas Caffenbergh. Wel
werd tegelijkertijd door de synode van Overijsel een predikant voor Emmeloord
benoemd, maar deze verwierf geen aanhang, al lieten de Staten van Overijsel ook
het altaar in de kerk afbreken. Zelfs schijnt pastoor Caffenbergh verdreven te zijn,
maar de eilanders bleven afkerig van het calvinisme. Het eiland schijnt vrij geregeld
bezocht te zijn door de te Zwolle gestationneerde Jezuieten, tot het door toedoen van
de eveneens katholieke Jonkheer van Werve, die het eiland in 1616 van de
Zoudenbalchs gekocht had, een eigen pastoor kreeg. Blijkens de acta van de
Overijselse synode weigerde deze heer elke medewerking tot de protestantisering.
Ook toen de heerlijkheid in 1660 aan de stad Amsterdam verkocht was, bleef de
toestand voorlopig onveranderd: de statie behield de Emmeloordse kerk en de eigen
pastoor. Tegen deze situatie protesteerde de synode herhaaldelijk bij burgemeesteren,
maar dezen bleven lang onwillig er verandering in te brengen. Ook stond er op
Emmeloord nog altijd een paapse schoolmeester. In 1682 gingen burgemeesteren
van Amsterdam eindelijk over tot verdrijving van de pastoor en
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tot bescherming van een door de Overijselse synode nieuw-gezonden predikant. Dit
gaf aanleiding tot een formeel oproer op het eiland met Kerstmis 1682, waarin de
bevolking moest zwichten voor de door burgemeesteren gezonden gewapende macht.
Toch kwam in de situatie vooreerst geen wezenlijke blijvende verandering. Wel bleef
de dominee en kwam er een gereformeerde schoolmeester, doch beiden werden door
de bevolking radicaal geboycot. Tot 1692 was er op het eiland geen vaste pastoor,
maar uit Kampen kwam af en toe geestelijke hulp. In 1692 werd de statie hersteld.
Deze bleef bestaan tot aan de ontruiming van het eiland in 1859. Toen telde het
ongeveer 600 bewoners, die voor omstreeks tweederde katholiek waren80..
Bij Overijsel sluit zich het graafschap Lingen aan, een gemankeerd stuk Nederland,
dat Karel V in 1551 bij Overijsel ingedeeld had, maar dat Willem van Oranje door
het misbruiken van de naam van Philips II zich in 1578 door de Staten van Overijsel
in leen had doen geven en dat dientengevolge tot aan de dood van de
koning-stadhouder Willem III in het bezit van de prinsen van Oranje bleef Daarna
werd het door de Hohenzollerns geannexeerd. Het maakte de staatkundige lotgevallen
van de oostelijke Nederlanden mee, was tot 1597 in de macht van Spanje, van 1597
tot 1605 in het bezit van Maurits van Oranje, van 1605 tot 1633 weer Spaans om
daarna aan Frederik Hendrik en zijn nakomelingen te verblijven. Het landje, zo groot
ongeveer als de helft van onze provincie Utrecht, ligt in Noordwest-Duitsland, op
gelijke breedte als Overijsel; tussen de Overijselse oostgrens en de Lingense westgrens
bedraagt de kortste afstand ongeveer twintig kilometer. Het uiterste noorden van
Lingen ligt ongeveer op één breedte met Gramsbergen, het uiterste Zuiden met
Enschedé. Met uitzondering van een zeer klein stuk in het uiterste noordwesten ligt
het hele graafschap ten oosten van de Eems, ongeveer tussen de zijrivieren Hase en
A, samenvloeiing van de Frerense A en de Ibbenbürense A. Het wordt verdeeld in
een westelijk gelegen Neder-Lingen en een kleiner, meer oostelijk gelegen
Opper-Lingen; deze twee delen worden gescheiden door het kerspel Schale, dat altijd
tot het graafschap Tecklenburg is blijven behoren.
Kerkelijk maakte Lingen tot 1561 deel uitbi van het sdom Osna-
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brück, sinds 1561 van het bisdom Deventer. Voor de annexatie door Karel V had het
graafschap een begin van protestantisering in lutherse geest doorgemaakt, maar deze
had geen tijd tot beklijven gekregen, daar de keizer er onmiddellijk het katholicisme
liet herstellen. Dit bleef er alleenheersend, totdat de synode van Overijsel na Maurits'
verovering in 1597 het calvinisme in het graafschap kon vestigen. In 1602 waren er
negen predikanten in het landje werkzaam. De herovering door Spinola in 1605
bracht het herstel van het katholicisme. Bij de behandeling van de missie zal deze
episode uit Lingens geschiedenis, welke over de religieuze kleur van het graafschap
tot op de dag van heden beslist heeft, besproken worden. In 1633 kreeg het
protestantisme er zijn derde kans. De toen door de synode van Overijsel opnieuw
met grote ijver aangevatte protestantisering mislukte even natuurlijk als die van
Twente en van de Generaliteitslanden. Ook hier bleek het calvinisme niet bij machte
een door de Trentse reformatie in een gezuiverd en versterkt katholicisme bevestigde
bevolking te winnen. Daarbij kwam ook hier de voor het calvinisme zeer noodlottige
omstandigheid, dat de landsheer, Frederik Hendrik, onder geen beding bereid was
tot het uitdrijven van de katholieke pastoors en tot het verbieden van katholieke
eredienst. Toen Frederik Hendrik in 1647 overleed, had de Overijselse synode het
nog niet verder weten te brengen dan tot de aanstelling van drie predikanten, n.l. te
Lingen, Ibbenbüren en Plantlünne. Van deze drie waren alleen de laatste twee in de
schoenen van de pastoor gestapt; de eerste was een missiepredikant, nagenoeg zonder
aanhang. Pastoor, officieel bedienaar van de kerk, hoofd van de parochie, was in de
stad Lingen nog steeds de priester Jacobus Eilers, die tevens aartspriester van het
gehele district was. Hier bracht, evenals in de baronie van Breda, het kortstondige
bestuur van Willem II een ongunstige wending in de verhoudingen: alle kerken
werden aan de katholieke eredienst onttrokken, alle priesters uit de pastorieën gezet,
alle katholieke godsdienstoefeningen, ook in particuliere huizen, verboden, alle
kerkelijke en geestelijke goederen in beslag genomen. Amalia van Solms, die na
haar zoons plotseling overlijden als voogdes over haar kleinzoon Willem III het
graafschap te besturen kreeg, herstelde - ondanks de heftige protesten van de
Overijselse synode - grotendeels de situatie van vóór 1647.
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Eerst Willem III, die in 1668 het bewind in handen nam, keerde tot de straffe
protestantiseringspolitiek van zijn vader terug. Vooral na de kortstondige heerschappij
van de Munsterse bisschop Christoffel Bernard van Galen (1672-1674), die er het
protestantisme had verbannen, dreef Willem III de protestantisering met drastisch
geweld en wrede vervolging van het katholicisme door. De pastoors weken allen uit,
maar vestigden zich vlak over de grenzen in het Munsterse en het Tecklenburgse
gebied, waar zij in primitieve schuurkerken hun getrouwen vergaderden. De in Lingen
gevestigde predikanten werden door vrijwel de gehele bevolking genegeerd.
Oprichting van calvinistische scholen, zelfs van een theologische school in de stad
Lingen, weerzinwekkend proselytisme, dat zich niet ontzag de kinderen aan de ouders
te onttrekken, afpersingen en allerlei andere vexaties hebben de periode 1647-1702
tot de donkerste tijd in de geschiedenis van het landje gemaakt en de naam van Oranje
er beladen met het odium der gewetensknechting, maar het volk niet tot afval kunnen
brengen. Koning Frederik I van Pruisen, die het graafschap na de dood van zijn
bloedverwant Willem III wederrechtelijk annexeerde, liet nog in 1702 een ambtelijk
onderzoek instellen naar de confessionele verhoudingen in Lingen en bevond, dat er
vijftienmaal zoveel katholieken als protestanten woonden. De laatsten waren
merendeels immigranten. Ofschoon ook de Hohenzollerns de vrijheid van het
katholicisme nog in vele opzichten bleven beperken en het tot na de Napoleontische
tijd moest duren, eer de katholieken zich ten dele in het bezit van de oude kerken
hersteld zagen, eindigt toch het eigenlijke protestantiseringsproces van Lingen met
de dood van Willem III81..

5. Friesland
Drie stormlopen heeft het calvinisme op Friesland ondernomen; tweemaal is het na
korte zege teruggeslagen; de derde aanval bracht de politieke overwinning. Daarna
begon het expansieproces, dat in de volgende decennia het volk in overgrote
meerderheid voor enige eeuwen in het calvinisme zou verenigen.
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De eerste aanval was de beeldenstorm van 1566. Begin September woedde deze in
Friesland. Vergeleken bij de elders gepleegde excessen, was het verloop hier bijna
vreedzaam te noemen: alles ging rustig en methodisch. Het werk werd hier ongeveer
door de overheid geleid. Te Leeuwarden gaf de Raad tijdens de afwezigheid van de
stadhouder Arenberg de drie hoofdkerken van de stad aan de hervormden; 6 September
werden zij van paapse tooi gezuiverd. Tegelijk werd de openbare uitoefening van
het katholicisme verboden. Het voorbeeld van de hoofdstad werd gevolgd door Sneek,
Franeker en tal van andere plaatsen. In ten minste 70 parochies, d.i. ruim 20% van
het totaal, werd het calvinisme ingevoerd. In de meeste gevallen had de pastoor de
leiding; soms nam hij het initiatief. Dat in 20% van de Friese parochies de meerderheid
protestant was of wilde worden, valt daarom nog niet te onderstellen. De katholieken
lieten, van schrik bevangen, de terreur begaan en vatten eerst moed bij de terugkeer
van Arenberg, die met een legertje het klooster bij Bergum betrok en 8 Januari 1567
de raad van Leeuwarden gelastte binnen acht dagen de oude toestand te herstellen
en de calvinistische predikers uit te wijzen; eenzelfde bevel ontvingen de andere
afvallige steden. Tal van burgemeesters, statenleden en edelen vluchtten, ook ongeveer
70 priesters, die merendeels naar Emden uitweken, vanwaar de meesten later weer
als predikanten naar Friesland of andere gewesten werden uitgezonden. Het krachtig
optreden van Arenberg en de vrees voor Alva, die 22 Augustus 1567 te Brussel
aankwam, hielden de calvinisten in bedwang, totdat in het voorjaar van 1568 Lodewijk
van Nassau Groningen binnenviel. Uitgeweken apostaten keerden terug en overal
staken de calvinisten het hoofd weer op. Arenberg trok tegen Lodewijk op en
sneuvelde bij Heiligerlee (25 Mei 1568), maar 21 Juli 1568 verpletterde Alva het
leger van Lodewijk bij Jemmingen, waarmee bij heel het noorden in zijn macht had.
Overal werd het katholicisme met krachtige hand hersteld. Voor Friesland behoorde
daartoe de eindelijke organisatie van het bisdom Leeuwarden. Hiermee was de
stormloop van 1566 schijnbaar definitief afgeslagen. Had nu de nieuwe bisschop tijd
voor zijn zuiveringswerk gekregen, dan zou de Friese kerk waarschijnlijk straks meer
weerstand hebben kunnen bieden aan het calvinisme. Dit moeilijke werk was
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echter nauwelijks op gang, toen de tweede stormloop begon. De inneming van Brielle
(1 April 1572) was ook voor Friesland het sein tot de opstand. Troepen Geuzen onder
aanvoering van Friese uitgewekenen als Duco van Martena trokken rond en Bolsward,
Sloten, Dokkum, Sneek, Franeker en Stavoren openden de poorten voor hen. Te
Franeker begon 's prinsen gouverneur Joost von Schaumburg met de organisatie van
het gewestelijk bestuur. Een aanslag van enige edelen op Leeuwarden mislukte door
het beleid van de Spaanse bevelhebber Caspar de Robles, sedert Megens dood (9
Januari 1572) waarnemend stadhouder. Op het platteland van Friesland woedde nu
gedurende twee à drie maanden de oorlog tussen de Geuzen en de troepen van De
Robles, waarbij kloosters en kerken weer grote last leden, tot De Robles het gezag
hersteld had. Eind November 1572 keerde hij te Leeuwarden terug, plechtig ingehaald
door de bisschop, met wie hij zich naar de kathedraal begaf om de H. Mis en het
plechtig Te Deum van dankbaarheid bij te wonen. In 1573 werd hij tot stadhouder
van Friesland en Groningen benoemd. Onder zijn leiding werd in het sedert de
Allerheiligenvloed van 1570 zwaar door het water geteisterde en thans in de oorlog
weer gebrandschatte gewest een belangrijk herstelproces volbracht; het katholicisme
herademde. Caspar de Robles hield Friesland buiten de Pacificatie van Gent, maar
werd nog hetzelfde jaar het slachtoffer van de muiterij van zijn eigen soldaten, die,
verstoken van soldij en opgestookt door agenten van de Staten-Generaal, naar de
opstand overliepen en te Groningen de stadhouder gevangen namen (22 November
1576). Onmiddellijk traden Groningen en Friesland nu tot de Pacificatie toe. De
Staten-Generaal benoemden George de Lalaing, graaf van Rennenberg, tot stadhouder,
in De Robles' plaats.
Met Rennenbergs intocht te Leeuwarden op 4 Maart 1577, waarbij hij zijn
voorganger gevankelijk meevoerde, keerden vele ballingen terug; Spaansgezinde
regenten werden afgezet en overal drongen calvinisten in het bestuur. Rennenberg
nam de Brusselse religievrede van Juni 1578 tot politiek richtsnoer; op zijn aandrang
werd deze ook aangenomen door Raad en Gezworenen van Leeuwarden. Dezen
presten vervolgens de Dominicanen aldaar hun kerk voor de gereformeerde
godsdienstoefeningen beschik-
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baar te stellen: tot 10 uur in de morgen mochten zij er de H. Mis opdragen; daarna
werd er voor de gereformeerden gepreekt. Leeuwardens voorbeeld vond navolging,
vooral toen de Staten van Friesland de religievrede aannamen, wat zij 26 Augustus
1578 aan aartshertog Matthias meldden. Te Franeker kregen de gereformeerden de
kerk der Kruisbroeders, waar Sixtus Rippertus als predikant optrad. Ook te Sneek
en elders werden kerken afgestaan aan de hervormden, wat echter spoedig slechts
een overgangsstadium bleek naar de heftig door dezen geëiste alleenheerschappij.
Weer gaf Leeuwarden de toon aan: in October 1578 werden hier drie kerken
geplunderd, de Minderbroederskerk, die van Oldenhoven en die van Nijenhoven.
Rennenberg, die afwezig was, nam deze schennis van de Pacificatie hoog op;
vermoedelijk dateert het begin van zijn omkeer van dit ogenblik. Deze ervaring moet
de katholieke edelman hebben doen vrezen voor de mislukking van Oranje's
idealistische religiepolitiek. Met een beroep op Oranje weigerde hij tot de Unie van
Utrecht toe te treden. In de Friese landdag is heftig over het al of niet toetreden
gedebatteerd: de prelaten waren er tegen, de steden er voor, de adel was verdeeld.
Na lange debatten werd besloten niet toe te treden. Rennenberg, die zijn houding
bleef koppelen aan die van Willem van Oranje, zwichtte, toen deze overstag ging,
en tekende de Unie in Juni 1579. Hieruit vloeide weer voort, dat hij de onwillige stad
Groningen tot toetreding dwong en ook aldaar de religievrede invoerde; met de dag
werd zijn positie dubbelzinniger. Oranje's capitulatie voor het calvinistisch
exclusivisme leidde deze katholieke edelman - evenals vele anderen - in een impasse.
Bereid tot de consequenties van de religievrede, zag hij thans, hoe de opstand tot
dictatuur van een minderheid moest leiden, die alles er op zette het katholicisme uit
te roeien. Ook de pauselijke verklaring van 15 Juli 1578 zal zijn gewetensconflict
verscherpt hebben.
Al blijft de vraag, wat de opvarenden te doen hadden, zodra zij bemerkten, dat de
koers van het schip een andere was, dan die, waarvoor zij onder zeil gegaan waren,
voor subjectieve beantwoording vatbaar, het is zeer eenzijdig de spoedig gevolgde
ommekeer van Rennenberg e.a. verraad te noemen en uit het oog te verliezen, dat
zij slachtoffers waren van een bedenkelijke politiek: men kocht
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de medewerking der katholieken door satisfacties en schond deze, zodra ze verkregen
was. Zeker is in Rennenbergs houding te veel berekening en platte zorg voor het
eigen welzijn te constateren: door bemiddeling van uitgeweken oud-leden van de
Hoven van Groningen en Friesland en van edelen uit deze provincies verzekerde hij
zich van 's konings en Parma's pardon, ‘maakte zorgvuldig afspraken over zijn rang,
bezittingen en eretitels’ en besloot eerst daarna tot afval van de Staten-Generaal.
Toch is het onbillijk deze afval als een louter persoonlijke daad te beschouwen:
veeleer geschiedde de stap onder invloed en bijval van de meerderheid der bevolking
van Overijsel, Groningen en Friesland, die de Unie van Utrecht ‘als een door de
Hollanders opgelegd juk’ beschouwde. Te Groningen, steeds een burcht van
koningsgezindheid in het Noorden82., verklaarde Rennenberg zich 3 Maart 1580 tegen
de Staten-Generaal. Inmiddels had hij Friesland al verloren. Daar hadden de
calvinisten zich op illegale wijze de meerderheid in de Landdag verschaft en sedert
stond alles op springen. Landdag en Stadhouder sloegen elkaar met wantrouwen
gade. Terwijl Rennenberg te Groningen vertoefde, maakten zijn officieren met de
Landdag gemene zaak: 1 Februari 1580 maakten zij zich met een deel van de troepen,
geholpen door een aantal burgers van Leeuwarden, meester van het blokhuis nabij
de stad. De 8ste Februari werden de Minderbroeders en vele andere geestelijken uit
de stad gebannen; de kerken werden gezuiverd onder tonelen van plundering en
heiligschennis.
Te Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen geschiedde vervolgens ongeveer
hetzelfde. Te Bolsward werd de Grote Kerk ernstig geplunderd. De kerk van Stavoren
onderging hetzelfde lot 22 Februari 1580, waarna benden soldaten plundertochten
door het gewest aanvingen. Al beeldstormend en kloosterlingen uitdrijvend, voerden
zij de reformatie in. Zeer veel roerend kerkegoed is in deze dagen door de soldaten
en het volk gestolen. Een paniek beving de katholieke meerderheid en honderden
vluchtten, merendeels naar Groningen. De Conscriptio exulum Frisiae, opgesteld
door pastoor Hotzo Aexma, noemt 626 Friese katholieken, geestelijken en leken, die
uitweken. Onder hen zijn 139 priesters en 60 monniken en zusters; bij 140 van de
leken wordt vermeld, dat zij vluchtten met vrouw en kinderen. Men schat het gehele
getal
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uitgewekenen op meer dan 100083.. Nog dezelfde maand verschenen afgevaardigden
van de Landdag met militairen voor de poorten van alle kloosters. Aldus overrompeld,
werden de bewoners uitgedreven, zonder iets van het roerend goed te kunnen
meenemen. Eind Februari stonden reeds alle kloosters leeg, d.i. dus nog vóór
Rennenbergs afval. Het is niet billijk deze afval los van zulke feiten te zien. In Maart
1580 werden op tal van plaatsen veilingen van kloostergoed gehouden; ook werden
de landerijen van de instellingen verpacht. Daarbij zijn grove onregelmatigheden
begaan; het is zeker, dat een deel van de kloostergoederen in particuliere handen
geraakt is.
De 14de Maart 1580 besloot de Landdag tot afschaffing van de katholieke eredienst;
het gebeurde schreef men nederig toe aan ‘de mirakuloze tussenkomst van God
almachtig’. De Staten kozen daarop Willem van Oranje tot stadhouder en vaardigden
31 Maart 1580 een plakkaat uit, waarbij alle katholieke godsdienstoefening verboden
werd en alle katholieke priesters van hun ambt vervallen werden verklaard. Hiermee
had het calvinisme definitief gezegevierd. Het plakkaat bepaalde verder, dat alle
kerkelijke beneficies vacant waren. Hier openbaart zich een belangrijk principiëel
verschil met andere gewesten, b.v. Utrecht, Overijsel, Drente en Groningen, waar
men de pastoors in bediening liet en eerst ontsloeg, als zij weigerden zich onder de
synode te schikken. In Friesland werden met één decreet alle pastoors ontslagen.
Wel werd hun de kans gegeven om in de eigen gemeente als gereformeerd predikant
te worden benoemd, maar eerst moesten zij door een examen de geschiktheid daartoe
tonen. Een andere bepaling van betekenis was het bevel aan de plaatselijke besturen
om het beheer van de kerkelijke goederen onverwijld te onttrekken aan de fungerende
kerkvoogden, die in overgrote meerderheid katholiek waren en wensten te blijven,
en ze in beheer te geven aan ‘goede liefhebbers van de gereformeerde religie’. Ten
aanzien van de ontslagen priesters, die niet tot predikant of schoolmeester benoemd
werden, werd bepaald, dat zij pensioen kregen, mits zij hun concubinen in facie
ecclesiae trouwden en zich van katholieke bediening en zielzorg onthielden.
Zo waren dus alle kerken in heel Friesland vacant en hadden de parochies tot eerste
taak een gereformeerde predikant te be-
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roepen. In de steden, waar overal reeds gereformeerde gemeenten bestonden,
geschiedde dit beroep, voorzover nodig, vlot, maar te lande werd volstrekt geen
spoed betracht. Liever maakten de gemeentenaren de inkomsten van het vacante
pastoraat aan feestelijkheden op. Het is wel duidelijk, dat vurige ijver voor het
katholicisme algemeen ontbrak, maar ambitie om calvinist te worden valt ook niet
te constateren. ‘Na de reformatie bleven in Friesland ten plattelande de parochies
bestaan. Maar zij werden gereformeerd. In hare kerken mocht niet meer de katholieke,
maar alleen de gereformeerde religie worden uitgeoefend. En dus mochten er geen
katholieke, maar alleen gereformeerde pastoors benoemd worden. Of de parochianen
hiervan al dan niet gediend waren, werd hun niet gevraagd. Het stond niet aan hen,
maar aan de Hoge Overheid te bepalen, welke religie in de kerken zou worden
verkondigd. Zonder twijfel zag de gereformeerde pastoor zich aanvankelijk dikwijls
geplaatst in parochies, waar alle of nagenoeg alle parochianen nog de katholieke
religie waren toegedaan. Zijn taak was het, de parochianen te brengen tot belijdenis
van de gereformeerde religie en zo een “gemeente” te verzamelen. Was het aantal
belijders daartoe genoegzaam, dan moest een kerkeraad worden ingesteld’84.. Dit
proces heeft op sommige plaatsen lang geduurd. Vooral in Zevenwouden ging de
protestantisering heel traag: nog op de synode van 1595 moest besloten worden het
werk aldaar krachtiger aan te vatten. De invloedrijkste figuren waren te lande de
edelen. Hun sympathie voor de protestantisering droeg een zeer beperkt karakter:
alleen de secularisatie van kloosters en vicarieën had hun belangstelling. In het
verbond der edelen vinden wij veel Friezen, o.a. Albada's, Burmania's, Cammingha's.
Aan protestant-worden dachten de meesten echter niet; omstreeks 1600 is nog vrijwel
heel de Friese adel katholiek, althans onwillig om het protestantisme te aanvaarden.
Zelfs gedroeg zich de eerstvolgende generatie, de kinderen van de Geuzen-adel, die
gebeeldstormd had, zich meestal min of meer duidelijk als katholiek en anti-protestant.
Dit geldt voor heel Noord-Nederland. Aan tot inkeer komen valt in de meeste gevallen
niet te denken; hier is de factor van de zeer partiële ijver voor de protestantisering
in het spel: het baatzuchtige protestantisme seigneurial.
Het is de vraag, of menig Fries dorp, als er niet de krachtige
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stimulans van de synode geweest was, ooit een dominee had beroepen, wat overigens
nog niet wil zeggen, dat men de pastoor met leedwezen had zien gaan. Zo echter een
proces van krachtige en consequente katholieke reformatie, speciaal een afdoende
zuivering van de clerus, had kunnen plaatshebben, lijdt het geen twijfel, of hele
streken van Friesland waren in overgrote meerderheid katholiek gebleven. Ook vroege
missie had in deze streken een behoorlijk succes kunnen hebben. Het platteland
wemelde nog lang van paapse relicten. Vele kerken waren twintig jaar na de oplegging
van de nieuwe godsdienst nog niet van altaren en beelden ontdaan. Nog op de synode
van Harlingen in 1603 werd besloten afgevaardigden naar de Landdag te zenden om
daar ‘neerstelijk aan te houden’, dat de grietmannen zou worden gelast, alle ‘altaren,
beelden en andere overblijfsels der afgoderij’ uit de kerken te verwijderen. Toch
vernemen wij, dat omstreeks deze zelfde tijd kerkvoogden van Pietersbierum alle
‘afgodsbeelden’ opnieuw lieten beschilderen. De Staten moesten geweld gebruiken
om deze beelden verwijderd te krijgen. Pas in 1628 gelukte het een crucifix, aanwezig
in de kerk van Menaldum, te doen wegnemen. Ook het vesper- en angelusluiden, het
beluiden van de doden, het vieren van de heiligendagen, het branden van kaarsen,
het geknield bidden in sterfhuizen en op kerkhoven bleven nog tientallen jaren lang
ergernissen van de synodale vergaderingen.
Over de houding van de priesters in 1580 valt het volgende te zeggen. In de loop
van 1580 bereikte de hervormde kerk in Friesland een getal van omstreeks 70
predikanten, van wie ten minste 12 gezonden waren door de synode van
Noord-Holland. Van de 50 à 60 anderen was zeker de grote meerderheid
renegaat-priester, vaak achtereenvolgens pastoor en predikant in dezelfde kerk, o.a.
Arnoldus Annius te Jeslum, Joannes Bogerman Sr. te Kollum, Tjebbe Claeszoon te
Scharnegoutum, Joannes Elburg te Metslawier, Petrus Wirdum te Jouwswier, Nicolaas
Christophori te Murmerwoude, Caspar Venraet te Veenwouden, Johan Meppel te
Lutkepost, Henricus Schuerman te Buitenpost, Albert Hessels Reen te Midlum en
de pastoors van Twijzel en Drogeham. Van de priesters, die vrijwel terstond in een
andere gemeente als predikant optraden, noemen wij: Gellius Snecanus (pastoor te
Gie-
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kerk, predikant te Leeuwarden), Rudolf Fabritius en de drie laatste monniken uit het
Cisterciënserklooster Jeruzalem, n.l. Johan Meteler, Hoeck en Blijenstein. Deze
renegaten stonden allen in Oostergo, dat nog geen derde deel van alle Friese parochies
omvatte. Het is niet gewaagd aan te nemen, dat het in de andere districten,
waaromtrent zulke nauwkeurige opgaven tot dusver ontbreken, niet veel beter gesteld
was. Aldus redenerend, kunnen wij onderstellen, dat onder de genoemde 50 à 60
eerste predikanten maar zeer enkele geen renegaat-priester waren. Verder zijn
tientallen namen bekend van voor het predikambt om tekort aan kennis of om
levensgedrag afgewezen priesters, van wie een aantal geadmitteerd werd als
schoolmeester, na belijdenis van het gereformeerde geloof te hebben gedaan en hun
concubine te hebben getrouwd. De laatste stichtelijke mededeling lezen wij ook
aangaande de meeste als predikant aangenomen priesters.
Moeilijk is het het aantal te schatten van de in begin 1580 nog in Friesland
aanwezige seculiere en reguliere priesters. Vooral in de kloosters was sedert 1566
het verloop zeer sterk geweest. Kloosters, die omstreeks 1530 nog 80 of meer
religieuzen hadden gehuisvest, bleken in 1580 soms 2 of 3 bewoners te tellen of
allang leeg te staan. Bovendien waren die religieuzen nog niet allen priesters. Ook
sommige parochies stonden in 1580 zonder bediening. Met een getal van 500
aanwezige priesters is men wel in de buurt, waarschijnlijk aan de hoge kant. Van
dezen zijn ongeveer 140 bij name als uitgewekenen bekend. Onder de 350 niet bij
name bekende Friese uitgewekenen moeten bovendien ook nog wel priesters zijn.
Men moet dan wel aannemen, dat in 1580 een 200 à 300 priesters in Friesland
gebleven zijn. Van dezen zijn omstreeks 60 terstond of binnenkort predikant geworden
en enkele tientallen schoolmeester of koster, dus zeker 100 afgevallen. Vervolgens
zijn ook jaren later nog Friese renegaat-priesters in het eigen gewest of daarbuiten
als predikant aangesteld. Er blijft niettemin een groot aantal ‘zoek’. Althans met de
huidige gegevens is hun levensloop verder niet te achterhalen. Van een uiterst klein
deel van dezen valt aan te nemen, dat zij een min of meer eervolle plaats hebben
ingenomen in het wederopluikingsproces, hetzij als bona-fidemissionarissen, hetzij
als deel uitmakend van het gilde van ‘verlopen monniken’, waarover Sasbout Vosmeer
in 1602 klaagde.
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Van een zeer klein aantal staat vast, dat zij inderdaad op eervolle wijze stille bediening
bleven uitoefenen. Als wij evenwel van anderen lezen, dat zij in stilte priesterlijke
functies verrichtten, maar in concubinaat bleven leven, hebben wij zeker deels met
‘gedropen dominees’ te doen, in ieder geval met zielzorgers van verdacht allooi, die
speculeerden op min of meer bijgelovige neigingen van de kleine luiden en armen
van geest te lande en in hun onderhoud trachtten te voorzien met handel in wijwater,
gezondbidden van mens en vee en kwakzalverij. Nog minder valt met zekerheid te
zeggen van de vrouwelijke religieuzen. Een deel van de Friese kloosterzusters was
al vóór 1580 uit de conventen verdreven of gedeserteerd; omstreeks 60 worden als
in 1580 uitgeweken opgegeven. Van de niet te schatten rest is een vrij gering aantal
met enige alimentatie op straat gezet; verscheidenen heten getrouwd te zijn met
soldaten van de Spaanse legers.
Een geheel afzonderlijke plaats nam, ook in zake de protestantisering, het eiland
Ameland in, een souverein gebied, onafhankelijk van de Nederlanden en bestuurd
door het adellijke geslacht van de Cammingha's. In dit ‘miniatuurstaatje van een paar
duizend boeren en zeevaarders’ heeft omstreeks het midden van de zestiende eeuw
het anabaptisme in zijn tweede, vreedzame stadium blijkbaar veel aanhang gevonden:
Leenaert Bouwens doopte er ten minste volgens de berichten meer dan honderd
mensen. Toch bevorderden de Cammingha's meer en meer het calvinisme. Pieter II
van Cammingha, die van 1556 tot 1575 over het eiland regeerde, was lid van het
verbond der edelen, werd in 1572 door Caspar de Robles gevangen genomen en stierf
in 1575 nog altijd in gevangenschap. Zijn opvolger Sicco van Cammingha was een
typisch vertegenwoordiger van het ‘protestantisme seigneurial’: hij stal de op het
eiland gelegen kloostergoederen van de voormalige abdij Foswerd in Friesland,
verdreef de katholieke priesters, maar bevorderde blijkens de acta van de hervormde
kerk in Friesland85. niet de oplegging van het protestantisme. Eerst in 1611 liet hij
een predikant op het eiland toe. De hervormde kerk van Ameland bleef echter op
verlangen van de souvereine heren geheel los van de Nederlandse hervormde kerk
en is daarmee eerst in 1816 verenigd86..
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Met grote nauwkeurigheid en uitvoerigheid zijn ons voor Friesland de lotgevallen
van de kerkelijke goederen beschreven87.. Hiervan volge een kort résumé. De resolutie
van 31 Maart 1580 had aan de plaatselijke besturen gelast, het beheer van de vacant
verklaarde beneficiën te ontnemen aan de kerkvoogden en op te dragen aan
‘betrouwbare liefhebbers der gereformeerde religie’, daarbij zorg dragend, dat de
vruchten er van niet anders werden besteed dan voor plaatselijke kerkelijke
doeleinden. In verschillende steden en op het platteland zijn in verband daarmee
vervolgens uiteenlopende regelingen getroffen. In de steden werd onder verschillende
benamingen een instituut geschapen, dat alle of de meeste kerkelijke góederen te
beheren kreeg en de inkomsten daarvan aanwendde ter betaling van de tractementen
van predikanten, kosters, organisten, voorzangers, rectoren, conrectoren en meesters
der scholen en vaak ook tot andere pieuze bestemmingen. Zeer dikwijls werd een
overschot echter tot niet-pieuze doeleinden aangewend. Dit instituut heette b.v.
Geestelijk Kantoor (Franeker, Leeuwarden) of Geestelijke Staat (Sneek, IJlst,
Workum) of Beneficiale Beurs (Bolsward). In de meeste steden werden ook de
kloostergoederen geheel of gedeeltelijk onder dit geestelijk kantoor gebracht. Over
de kloostergoederen ten plattelande beschikten de Staten. Zij trokken de goederen
der kloosters, die in 1580 door de conventualen verlaten waren, tot zich en die van
de niet-verlaten kloosters namen zij van de conventualen over tegen een jaarlijks
pensioen aan elk van hen. Hier zit vooral de zwakke plek, de schande van een deel
der edelen, want, naar grondig onderzoek heeft uitgewezen, zijn ondanks alle
voorzorgsmaatregelen van de Staten ‘vele kloostergoederen gestolen’. Ten slotte
werd een provinciaal kantoor der kloostergoederen opgericht. Dit kantoor
verantwoordde over 1582 een inkomen van ruim 48 duizend gulden. Het had krachtens
de stichtingsresolutie de opbrengst ad pias causas te besteden, maar werd op den
duur ook wel ter bekostiging van allerlei profane zaken aangesproken. Eindelijk zijn
alle kloostergoederen verkocht ter aflossing van de provinciale schulden.
Van de vicariegoederen schijnt veel verduisterd te zijn; vaak lieten de begevende
families voortaan eenvoudig de begeving achterwege, tegen welk misbruik de Staten
meestal niet opkwamen.
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Enkele prebenden in de steden bleven aan bepaalde families. Sommige bestaan nog
als studiebeurzen; de niet meer bestaande schijnen in de particuliere bezittingen van
de begevers te zijn opgegaan.
De kloostergebouwen ten plattelande zijn op bevel van de Staten in de loop van
1580 gesloopt, waartoe vooral Oranje's onderstadhouder, Bernard de Mérode, grote
ijver aan de dag legde. Bij dit vernielingswerk zijn talrijke kunstwerken en
documenten moedwillig vernield en hebben vele particulieren zich verrijkt.

6. Groningen
Door de indeling bij Duitse bisdommen zijn ons van Groningen weinig rapporten
overgeleverd over de voortgang van de ketterij. Reeds vroeg, zelfs lang vóór Luther,
stonden enkele abten in een roep van onrechtzinnigheid; zo Henricus II van Rees,
van 1449 tot 1485 abt van Aduard, volgens de kloosterkroniek een geleerd, mild en
sober man, onder wie de Aduarder kloosterschool bloeide, maar wiens sympathiseren
met ‘liberale ideeën’ het geestelijk leven in de abdij enigermate ontwrichtte. Men
kan zijn invloed op de kloosterschool dus niet als geheel onbedenkelijk beschouwen.
Zijn opvolger Wolterus I (1485-1499), bevriend met Wessel Gansfort en Rudolf
Agricola, stond onder verdenking van ketterse sympathieën. Een later abt, Johannes
Recamp (1528-1549), was een uitgesproken libertijn; hij beschermde personen, die
wegens ketterij veroordeeld waren, en stond met bekende afvalligen in druk contact.
Sinds eind 15de eeuw was de Aduarder kloosterschool een humanistische academie,
een centrum van levendige studie, waar de scholastiek en het barbaars Latijn van de
middeleeuwen diep veracht werden en een ‘humanistische leken-theologie’ het geloof
ondermijnde. Ook de Groningse S.-Maartensschool was in de 16de eeuw een centrum
van critisch humanisme. In 1523 werden, indien het daarvan bewaarde verslag ten
minste geen litteraire fictie is88., in het Dominicanenklooster te Groningen onder
leiding van de prior disputaties gehouden tussen magisters der orde en seculiere
geestelijken (onder wie ook de
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rector van de S.-Maartensschool), waarbij de laatsten o.a. het opperleergezag van de
paus en het recht van kettervervolging bestreden. Van de Nederlandse rectoren zijn
tegen het einde van de vijftiende eeuw vermoedelijk vele afkomstig van de Munsterse
domschool, die onder de kanunnik Rudolf van Langen een ingrijpende reorganisatie
had ondergaan in humanistische geest en sedert tot hoge bloei gekomen was.
Waarschijnlijk waren de Groningse seculiere priesters voor een belangrijk deel van
dit instituut afkomstig, waar ze dan een goede humanistische vorming, maar geen
behoorlijke theologische opleiding genoten hadden. Bovendien waren ze daar vervuld
met verachting voor de scholastiek, voor het oude onderwijs, voor de officiële
wetenschap van de kerk. In de voorgeschiedenis van de hervorming zijn de
betrekkingen met Munster en Osnabrück van ongunstige invloed geweest. Bisschop
Frans van Waldeck, die beide zetels bekleedde89., was niet alleen een volkomen
werelds vorst en concubinarius maar ook een sterk luthersgezind man. Evenals zijn
metropolitaan Herman van Wied, aartsbisschop van Keulen, voerde hij omstreeks
1543 een kerkorde in, los van Rome en geheel van de lutherse geest doortrokken.
Deze kerkorde kon niet rechtstreeks het godsdienstig leven in de stad Groningen
beïnvloeden, maar daar was reeds vóór 1536 als de vrucht van overleg tussen
wereldlijke en geestelijke overheden ter plaatse een kerkorde van 6 artikelen
ingevoerd. Hierbij verplichtte de clerus zich tot prediking ‘volgens de schrift’, een
rekbare terminologie, die echter in de lijn van het bijbelse humanisme wel een evolutie
in protestante richting schijnt aan te duiden. De Groningse practijk heeft vermoedelijk
een geleidelijke ‘vereenvoudiging’ van leer en eredienst te zien gegeven, gepaard
met anti-pauselijke neigingen en bezwaren tegen aflaat, heiligenverering, biecht en
transsubstantiatie.
Het bisdom Munster en in het bijzonder de stad Munster waren reeds in de 15de
eeuw vol revolutionnaire woelingen van sociaal-economische oorsprong, maar
ketterse strekking. Een geest van haat bezielde de volksklasse jegens de bisschoppen
en hun omgeving en de lagere clerus gaf daaraan voedsel. Sedert 1524 hebben deze
woelingen een sterk anti-kerkelijk karakter. De toenmalige bisschop, Frederik III
van Wied (1522-1532), in karakter en ambtsopvatting verwant aan de Utrechtse
Philips van Bourgondië,
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bleef vrijwel apatisch daaronder, wat de euvelmoed van het gepeupel versterkte.
Reeds vóór 1532 waren zes kerken in de stad Munster bij lutherse gemeenten in
gebruik. Hoe uit de Munsterse lutherie onder invloed van Bernard Rothmann de
anabaptistische conspiratie groeide, die de stad in 1534 zou storten in het rampzalig
avontuur van de Munsterse theocratie onder Jan van Leiden, is reeds vroeger
besproken. De bisschop, onder wie deze gruwel plaats had, was de genoemde Frans
van Waldeck (1532-1553), als lid van het Schmalkaldisch verbond door Karel V uit
zijn ambt ontzet, maar opgevolgd door de evenzeer hervormingsgezinde Willem van
Ketteler (1553-1557), die b.v. het verplichte celibaat van de priesters in strijd met
Gods ordonnantiën noemde. De orthodoxe Bernard van Raesfeld (1557-1566) was
de laatste Munsterse bisschop, die het naambestuur over Groningen uitoefende. Hij
was een besluiteloos man zonder kracht tot wezenlijke katholieke reformatie. Onder
hem valt het onderzoek, door Sonnius c.s. in Friesland en Groningen ingesteld, en
het is aannemelijk, dat Philips II de bisschop van de uitkomsten daarvan kennis
gegeven heeft. Ten minste richtte de koning 20 December 1558 een brief vol klachten
tot Bernard van Raesfeld. De clerus in Groningerland, zo schrijft Philips, overtreedt
alle kerkelijke wetten en gebruiken. De priesters dragen tonsuur noch clericale
kleding; zij leven openlijk als gehuwden. De koning dringt bij de bisschop aan op
het benoemen van speciale commissarissen voor het doen van een onderzoek in loco
en biedt zijn steun daartoe aan90..
Eerst Van Raesfelds opvolger Johan III van Hoya (1566-1574) maakte ernst met
de katholieke reformatie van het bisdom Munster. Van dit door de latere bisschoppen
voortgezette proces bewijst de huidige godsdienstkaart van Duitsland het welslagen,
maar het begon voor Groningen te laat: dit had inmiddels opgehouden tot het bisdom
te behoren.
De twee Groningse dekenaten Bellingwolde en Westerwolde, die tot het bisdom
Osnabrück behoorden, zijn zeker niet beter verzorgd dan de onder Munster
ressorterende. De toestand was in het Osnabrückse bisdom even ongunstig als in het
Munsterse, waarmee het van 1532 tot 1574 door een personele unie verenigd was.
Het maakte een minstens even ver gevorderd proces van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

573
katholieke reformatie door, al had het tijdelijk de schijn, of de uit Munster verdreven
Frans van Waldeck te Osnabrück, waar hij zich nog enige jaren wist te handhaven,
tot inkeer kwam en in ernst maatregelen tot herstel van het katholicisme nam.
Gegevens ontbreken, maar wij moeten voor stellig aannemen, dat de zielzorg van
de bisschop van Osnabrück over Bellingwolde en Westerwolde slechts schade
betekend kan hebben, ten minste in de 16de eeuw. Toch is het merkwaardig dat het
volk in deze streek na 1594 langer weerstand zou bieden aan de protestantisering
dan de bewoners van de rest der provincie. Hoofdzakelijk valt dit echter wel toe te
schrijven aan de afgelegenheid, de schaarse bewoning en de armoede vin het gebied.
Deze factoren hebben zowel de protestantisering vertraagd als de wederopluiking
belet. Zo heeft eerst de afhankelijkheid van buitenlandse bisschoppen en later de
langdurige toestand van kerkelijke regeringloosheid de protestantisering in
bijbels-humanistische geest sterk bevorderd. Deze betekende wel vervreemding van
de katholieke kerk, maar nog geenszins opgang naar de calvinistische. Toch drong
het calvinisme kort na 1550 in Groningen door; door rechtstreekse zending uit Emden
kwam het zelfs spoedig tot gemeentevorming. De Friese priester Feito Ruardi,
oud-pastoor van Oosthem, die na 1594 een voornaam aandeel zou nemen in de
organisatie van het calvinisme in Groningen en Drente, stichtte reeds in 1550 een
hervormde gemeente in de stad Groningen. De stedelijke overheid duldde de
samenkomsten met de grootste rekkelijkheid, maar vaardigde in 1556, blijkbaar van
hoger hand daartoe genoopt, een verbod van alle sectarische vergaderingen uit. Dit
sloot echter geen minnelijk overleg met de sectariërs uit, getuige de schikking, waarbij
het gehucht Helpman als vrijplaats voor calvinistische prediking werd aangewezen.
Toch bleef Ruardi te Groningen; in 1557 schreef hij naar Emden, dat hij nog alleen
's nachts in het geheim oefening hield. Het jaar daarop, toen Sonnius in verband met
de aanstaande oprichting van een bisdom Groningen hierheen kwam en een strenger
toepassing der plakkaten dreigde, vluchtte Ruardi naar Emden.
Sedert werd de gemeente van Groningen enige jaren door verschillende zendelingen
uit Emden bediend, maar het godsdienstige leven werd er bij herhaling ‘zeer flauw’
bevonden. Omstreeks
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1565 werd vrij druk gepreekt in het naburige Helpman, o.a. door de Drentse ex-pastoor
Menso Alting. Rechtstreekse invloed van deze prediking op de beeldenstorm is zeer
waarschijnlijk, al staat het vast, dat in deze provincie de stimulans vooral door de
landadel gegeven werd. Van de beroeringen in het najaar van 1566 weten wij een en
ander door brieven, in September-December 1566 door de luitenant van Groningen,
Johan de Mepsche, tot de stadhouder Arenberg gericht. Zij rapporteren plunderingen
te Groningen, Winsum, Grijpskerk en Oosternieland en openbare prediking voor wel
vijf à zes duizend personen te Helpman. Duidelijk blijkt, dat de beeldenstorm van
boven af georganiseerd werd: landadel en stedelijke regenten namen de leiding. In
Winsum, Garshuizen, Westeremden, Tenpost, Middelstum en tal van andere plaatsen
zette de heer van het dorp het volk tot plunderen aan. In de stad Groningen gaf de
magistraat de 17de September 1566 de kerk van de Minderbroeders aan de calvinisten
over; de volgende dag was zij het toneel van een verwoede beeldenstorm. Ook te
lande werden hier en daar in de gezuiverde kerken predikanten aangesteld; de meeste
bleven echter leeg staan, daar de pastoors gevlucht waren.
Zo bleef de toestand, tot Arenberg op last van de landvoogdes de oude toestand
herstelde: 7 Maart 1567 werd de Groninger Broerenkerk voor de hervormden gesloten.
Aanvankelijk bleef calvinistische prediking in de open lucht nog frequent, maar de
komst van Alva versterkte de waakzaamheid van de stadhouder en van de Groningse
magistraat. Alva's komst naar het Noorden verwekte een algemene uitwijking van
calvinisten naar Emden. Tot 1576 is er dan in Groningen geen calvinistisch leven te
bekennen; van politieke omwentelingslust of anti-koningsgezindheid evenmin: in
1568 weigert de stad Lodewijk van Nassau binnen te laten. De Hollandse opstand
van 1572 wekte hier geen sympathie, sedert de leiders van de kleine, maar felle
calvinistische minderheid uitgeweken waren. De stad bleef ‘een bolwerk van
koningsgezindheid’ in het Noorden.
De Ommelanden, waarmee de stad vanouds op grond van tegenstrijdige
economische belangen overhooplag (zo erg zelfs, dat de stad in November 1577 de
Ommelander Statenvergadering gevangen zette), toonden daarentegen steeds meer
overhelling tot de opstand,
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welke houding vooral door de adel bepaald werd. De muiterij van de troepen van
Caspar de Robles bracht pas verandering: eerst de Ommelanden, daarna, gedwongen,
ook de stad, tekenden de Pacificatie van Gent. Met de grootste moeite hield de
stadhouder Rennenberg Stad en Lande bijeen: van de stad was hij geen ogenblik
zeker. Het is een van de meest flagrante misverstanden - en een van de taaiste -, te
menen, dat het Rennenberg was, die bij zijn afval de stad tegen wil en dank van de
overrompelde burgerij meesleepte; veeleer is de verhouding andersom te zien en
heeft de stad de stadhouder beïnvloed.
In Juli 1578 namen de Staten der Ommelanden de religievrede aan, waarna te
Appingedam, te Stedum en misschien ook nog elders in het openbaar door hervormde
predikanten gepreekt werd. De stad weigerde. De Staten der Ommelanden waren en
bleven verdeeld omtrent de vraag der aansluiting bij de Unie van Utrecht; de
geestelijke gedeputeerden, n.l. de abten van Aduard, Thesinge, Selwerd, Oldeklooster
bij Appingedam en Kloosterburen, de commandeurs van Oosterwierum, Warfum en
Wijtwerd en de proosten van Kusemer, Schildwolde en Scharmer, waren er tegen;
de wereldlijke gedeputeerden, d.i. de adel, waren er voor. De geestelijke
gedeputeerden gaven ten slotte toe op voorwaarde van vrije uitoefening van de
katholieke godsdienst en voortbestaan der kloosters. In Maart 1579 werd het
definitieve verdrag van toetreding getekend, waarin echter deze voorwaarden niet
opgenomen waren. In de stad, waarvan de magistraat bleef weigeren de zijde van de
opstand te kiezen, had middelerwijl de hervormde partij het hoofd opgestoken. Reeds
in November 1578 rekwestreerde ze tweemaal bij de Raad om het toewijzen van een
kerkgebouw, wat geweigerd werd. Toch was de Raad verre van eensgezind en ook
geenszins afkerig van inbreuk op de rechten der kerk; 5 Januari 1579 werd het kapittel
opgeheven verklaard en werden de kanunniken uit de stad gebannen. De
gereformeerden, geruggesteund door de geloofsgenooten in de Ommelanden en
Friesland, stelden de stedelijke overheid steeds krasser eisen en stonden op het punt
een of meer kerken te veroveren, toen de komst van Rennenberg hun het verlangde
met minder moeite verschafte. Rennenberg, die juist na lange weifeling de Unie van
Utrecht. getekend had, trok 24 Juni 1579 de stad binnen en proclameerde
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er 29 Juni de religievrede. Hiermee rekent men de stad toegetreden tot de Unie van
Utrecht. Dezelfde dag werden de Broerenkerk en de Sint Walburg aan de hervormden
gegeven. Een beroep op Emden had de aanstelling van vier predikanten voor de stad
tengevolge. De vreugd was van korte duur, want de Groningse meerderheid heeft
speciaal in deze opgelegde religievrede niets anders kunnen zien dan het drijven van
een minderheid, die naar de macht greep. De meerderheid en vooral dat deel, dat de
toon aangaf, heeft noch met het katholicisme, noch met de koning willen breken.
Vooral de operaties van Van den Berg en Sonoy in Overijsel, de gewelddaden, door
de laatste, en de meervoudige woordbreuk ten aanzien van het katholicisme, door
de eerste daar begaan, hadden ergernis en bezorgdheid gewekt. De Hollandse opstand
te steunen stuitte de bevolking steeds meer tegen de borst. Als de stadhouder
Rennenberg zich 3 Maart 1580 voor de koning verklaart en enkele voorname
hervormden te Groningen gevangen neemt, handelt hij daarmee in overeenstemming
met de publieke mentaliteit.
Spoedig werd Rennenberg met zijn leger te Groningen ingesloten, waarmee tussen
Stad en Lande de oude oorlogstoestand hersteld was. Uit de stad vluchtten ‘meer dan
140 hervormden’, waaronder de predikanten. Zij gingen merendeels naar Emden.
Alle kerken werden weer voor het katholicisme ingericht en tot aan de reductie is
het protestantisme er niet gepredikt. In de Ommelanden heersten de Staatse troepen,
die tal van kloosters plunderden en in brand staken, b.v. Aduard 8 September 1580.
In deze tijd (1580-1594) sloegen velen hun slag en werd veel kloosterbezit voorgoed
verdonkeremaand. Vrijwel alle kloosterlingen betrokken hun refugia of bij ontstentenis
daarvan huurhuizen in de stad. In de Ommelanden waren schermutselingen tussen
Staatse en Spaanse troepen aan de orde van de dag. Al bleef het katholicisme ook in
de Ommelanden althans nominaal in de oude positie; kerken en pastorieën stonden
voor een groot deel leeg.
De guerilla in de Ommelanden tussen de troepen van Willem Lodewijk en Verdugo
eindigde, toen Maurits in Mei 1594 de belegering inzette, waarmee hij zijn strategische
successen in het Noorden zou afronden. De 23 Juli d.a.v. gaf de stad zich over. De
volgende dag verlieten de Spaanse troepen de stad. Onmiddel-
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lijk werden toen de kerken en kloosters met gesloten deuren gezuiverd van beelden
en altaren. Gewoonlijk wordt deze beeldenstorm in het geheim als wijs geprezen,
omdat op deze wijze het ‘grauw’ belet werd zijn ‘euvelmoed’ in heiligschennis te
luchten. Wijs was inderdaad de verheimelijking; het is alleen wat verwonderlijk, dat
de meeste auteurs niet schijnen in te zien, dat de euvelmoed van het grauw niet de
beelden, maar de zuiveraars tot object zou gehad hebben. Geen enkele van de
samenwerkende factoren, die de beeldenstorm van 1566 teweeggebracht hadden,
was in het Groningen van 1594 aanwezig; zeker was de kerk geen vermogend instituut
meer. Bij deze gelegenheid redde, naar de overlevering wil, ‘een geestelijke dochter’
de kostbare monstrans, thans nog in het katholieke gesticht in de Pausgang in
gebruik91.. Menso Alting hield 27 Juli 1594 de eerste calvinistische preek in de
Martinikerk; 14 Augustus werd de A-kerk in gebruik genomen. Het blijkt duidelijk,
dat bij de overgave van de stad geen zaak zo onmiddellijk ter hand genomen is als
de invoering van het protestantisme. De ernst, waarmee deze geschiedde, bewijst
het. Ook bleef de ijver volstrekt niet tot de stad beperkt; integendeel: de
protestantisering werd te lande veel systematischer ter hand genomen. Dat de provincie
maar één stad rijk was, gaf aan de gewestelijke instanties bijna volstrekte almacht
over het platteland. Onder de gewestelijke autoriteiten nam de stadhouder Willem
Lodewijk, die ook in Friesland de protestantisering als een gewetenszaak had
behandeld, de eerste plaats in.
In September werden voor de stad 4 predikanten benoemd, n.l. Joachim Wernerus,
Arnoldus Martini Uthusius, Egbertus Sickens Aerarius en Antonius Thomae, van
wie ten minste de laatstgenoemde priester was. Tot rector van de Latijnse school
werd Ubbo Emmius benoemd, die ook behoorde tot de tegelijk aangestelde
ouderlingen. De uitoefening van het katholicisme werd terstond verboden; de priesters
mochten in de stad blijven, mits zij beloofden zich van alle bediening te onthouden.
Op dezelfde voorwaarde werd hun enige alimentatie toegekend. Door huisbezoek
en door dwang op gasthuisbewoners, onderwijzers en ambtenaren werd verder de
expansie van de hervormde gemeente bevorderd. De genoemde categorieën werd
het bijwonen der preken en het deelnemen aan het avondmaal voorgeschreven. Een
van de onder
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Ubbo Emmius werkzame docenten weigerde met de leerlingen aan het avondmaal
deel te nemen en werd daarom ontslagen. De meesters van de z.g. Duitse scholen
mochten slechts aanblijven, als zij professie van het protestantisme deden. Drie
weigerden en werden afgezet; de 16 anderen legden de geëiste verklaring af. Een
van dezen, Allart Tammingha, werd later afgezet, omdat hij zijn leerlingen niet in
de hervormde leer opleidde. Aldus was het protestantisme in de stad blijkbaar met
weinig moeite georganiseerd.
De protestantisering van de Ommelanden, waarbij die van het landschap Drente
zou aansluiten, geschiedde volgens een voor heel het gebied ontworpen
‘kerkordening’, die van hervormd standpunt ‘een knap stuk werk’ genoemd is. Willem
Lodewijk heet de ontwerper, maar het is wel zeker, dat ook Maurits en vooral
Oldenbarnevelt er ingrijpende invloed op geoefend hebben. De geest van deze
politicus heeft er zijn stempel op gedrukt; had de Friese stadhouder naar zijn eigen
licht gewerkt, dan zou de procedure van de invoering waarschijnlijk drastischer
geworden zijn. De kerkordening regelde de reformatie van de kerken geheel van
boven af zonder enige invloed van de parochies zelf; het nieuwe geloof is de kerken
eenvoudig opgelegd. In zoverre is de kerkordening dus drastisch genoeg. Maar verder
volgt zij een geduldige tactiek, wetend, dat ook Dordt niet op een dag kant en klaar
te bouwen was. Alle priesters, die het katholicisme wilden verlaten, moesten een
herroeping van hun ‘vorige dwalingen’ tekenen en deze van de kansel aflezen. Mits
zij dan verder eerbaar leefden (d.i. hun concubinen trouwden), konden zij aanblijven.
De auctor intellectualis van deze regeling heeft een goede kijk op de
geestesgesteldheid van de pastoors in de Ommelanden gehad. Immers van de 150
Groningse plattelandsparochies waren vele tengevolge van de langdurige
oorlogstoestand vacant. De meeste rechtzinnige pastoors zullen reeds lang vóór 1594
uit de voor hen zeer onveilige Ommelanden gevlucht zijn. Die gebleven waren, zullen
voor het grootste deel tot de predikers van het gesignaleerde ‘vereenvoudigde’
katholicisme behoord hebben en min of meer crypto-hervormd geweest zijn. Aldus
is in veel gemeenten nauwelijks van overgang te spreken: de pastoor werd predikant
(zijn titel veranderde niet, want de naam pastoor is in deze streken nog lang
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de gewone betiteling van de predikant gebleven), onderwierp zich aan de kerkordening
en trouwde (wat in zijn levenswijze meestal geen verandering bracht), maar zette
zijn bediening ongeveer op dezelfde voet voort. Zo gebeurde het te Appingedam,
Haren, Noorddijk, Krewerd, Farmsum, Holwierda, Siddeburen, Uitwierda, Leermens,
Spijk, Zeerijp, Bedum, Meeden, Middelstum, Uithuizen, Tinallinge, Ulrum, Garnwerd,
Jukwerd, Stitswerd en zeker nog op tal van andere plaatsen. Op de Groningse
provinciale synode van Juli 1595 waren 36 predikanten aanwezig, die in grote
meerderheid renegaat-priester waren, en werden nog 11 priesters ‘na examen’
aangenomen. Op de synode van Mei 1596 werd nog één renegaat aangesteld; ook
later is dit wel voorgekomen, maar dan was het waarschijnlijk geen continuatie meer.
Men moet aannemen, dat de bijna 50 predikanten, waarmee de Groningse hervormde
kerk begon, wel ongeveer identiek zijn met de vóór 1594 in de Ommelanden nog
functionnerende priesters. Van de later binnengekomen predikanten, waarmee
gaandeweg de vele vacante parochies bezet werden, zullen er ook wel zijn, die vóór
1594 om de ongeregelde en gevaarlijke toestand waren uitgeweken.
Gebrek aan gegevens maakt een stelliger exposé op dit gewichtige punt onmogelijk.
Op de vraag, of de meerderheid van de omstreeks 1576-1580 nog op 150 geschatte
Ommelander pastoors onrechtzinnig was, kan men geen positief antwoord geven,
maar vast staat, dat de staf van predikanten, die de hervormde kerk in Groningen
heeft op te bouwen gekregen, voor het grootste deel uit afgevallen priesters bestond.
Onder deze opbouwers van de hervormde kerk in de Ommelanden is stellig veel kaf
geweest, wat niet te verwonderen is bij zoveel renegaten, die deels om den brode
afgevallen zijn. Van de bijna 50, die tot in 1596 de hele staf van de Groningse
hervormde kerk uitmaakten, werden er in dit jaar 6 afgezet (een van hen heet een
goddeloos mens, een ander een dief) en 9 geschorst wegens losbandigheid, vooral
drankzucht. Men wijte het bedenkelijke verschijnsel niet aan het lichaam, dat van
het in twintig jaar regeringloosheid en oorlog verworden personeel der katholieke
kerk de onstandvastigste leden overnam, nu immers uit de synodale acta blijkt, dat
de hervormde kerk strenge censuur op haar dienaren toepaste en met ijver aan de
zedelijke verheffing
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van voorgangers en gemeente werkte. Het ware voor Johan Knijff te wensen geweest,
dat de katholieke burgerlijke autoriteiten hem in zijn saneringspogingen van de clerus
even krachtig gesteund hadden als Willem Lodewijk het de hervormde synode deed;
zeker was dan de bijna automatische omschakeling van de Groningse kerk onmogelijk
geweest.
Dezelfde acta vermelden herhaaldelijk klachten over papistische relicten, maar
het is duidelijk, dat van een algemeen vasthouden aan het katholieke geloof en aan
katholieke gebruiken, zoals dat in Friesland en vooral in Drente nog lang te constateren
viel, in de Ommelanden niet gesproken kan worden. Alleen in het Oldambt, het
Westerkwartier, waar het protestantisme slechts langzaam voet kreeg, blijkt dit
verschijnsel. Nog op de synode van 1620 wordt besloten bij de drosten van Wedde
en Westerwolde aan te dringen op verwijdering van in de kerken aanwezige ‘altaren,
sacramentshuizen en andere reliquien papatus’. Van paapse stoutigheden elders is
zelden sprake. In 1609 heeft de kerkvoogd Harmen Doens te Pietersburen op Pasen
in zijn huis paapse vergadering gehouden; op dezelfde dag wordt het gemeld van
Johan Fratum te Leens. In 1611 wordt geklaagd over paapse kerkvoogden en kosters,
die de spot drijven met de gereformeerde religie en in vele plaatsen wanordelijkheden
veroorzaken. In 1612 klaagt men ter synode over ‘den olden paap’ te Appingedam,
die voortgaat met ‘wikken (d.i. toveren), zegenen und andere godloze grillen’; in
1614 over de ‘duivelbanner’ aldaar, waarschijnlijk dezelfde priester. Hier ontmoeten
wij weer een van de ‘verlopen priesters’, over wie Sasbout klaagt en die met hun
speculeren op het volksbijgeloof de wederopluiking ten zeerste benadeeld hebben.
Nog lang lezen wij klachten over clandestiene doop en huwelijkssluiting door
‘vagebonderende papen’ en herhaaldelijk worden de Staten verzocht maatregelen te
nemen tegen het zenden van kinderen naar papistische scholen buitenslands. Het
ontbreken van blijken van een hardnekkig katholieke volksmentaliteit, zo talrijk in
Friesland en zo algemeen in Drente, is geheel verklaarbaar uit hetgeen over de
humanistisch-libertijnse ondermijning van het geloofsleven en de eredienst in dit
gewest gemeld werd. Al is het calvinisme ook hier het volk opgedrongen, dan valt
niet te ontkennen, dat de vervreemding van het katholicisme onder de Groningse
bevolking
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veel verder doorgevreten was dan in Friesland, Drente, Overijsel, Gelderland en
Utrecht. Een katholiek reformatieproces, als enkele jaren later zo voortreffelijk zou
slagen in Twente, zou in Groningen zeker op groter moeilijkheden gestuit zijn92..
Omtrent het lot van de geestelijke goederen kunnen wij het volgende meedelen.
Onmiddellijk na de overgave van de stad waren alle kerkelijke en vicariegoederen
onder provinciaal toezicht geplaatst; alle invloed van collators (d.i. meestal de adel)
werd bij de kerkordening uitgeschakeld. Het is aannemelijk, dat desondanks sommige
adellijke families reeds hun slag hadden geslagen. De kloostergoederen werden
onmiddellijk tot eigendom van de provincie verklaard. De 13de October 1594 werden
drie commissarissen benoemd, die in overleg met de stadhouder een regeling er voor
zouden ontwerpen. Hangende het onderzoek van deze commissie, begonnen de Staten
van de Ommelanden en ook de stedelijke regering reeds hier en daar te onteigenen.
In Februari 1595 werd het rapport uitgebracht en werden alle kloosters en
kloostergoederen aan de Staten vervallen verklaard. Er werd vervolgens een college
van acht gedeputeerden (vier uit de Ommelanden en vier uit de stad ) benoemd, dat
de goederen door een rentmeester liet beheren. De opbrengst werd aangewend ad
pios usus, d.i. voor wees- en gasthuizen, scholen, onderhoud van predikanten en
kerken en tevens voor levenslange alimentatie van de uitgezette kloosterlingen. Van
zeventien kloosters kwamen de goederen onder de administratie van dit college, dat
aldus o.a. 22 655 hectaren gronds te beheren kreeg.
Buiten dit beheer bleven de goederen van het Groninger fraterhuis en de Groninger
Zusters-Tertiarissen (deze goederen had de stad zich al in 1578 toegeëigend), van
het voormalige Augustijnenklooster te Appingedam (reeds vroeger aan de kerk aldaar
gekomen), van het klooster te Ter Apel (door de stad gekocht) en van de drie
commanderijen, over welker goederen een slepend geding ontstond. Het college
behield het beheer tot 1798, toen Gedeputeerde Staten het overnamen om het spoedig
over te dragen aan de administratie van de domeinen. Een keizerlijk decreet van 27
Februari 1811 verenigde alle goederen van kerkelijke oorsprong in heel Nederland
met het staatsdomein. Dit was ook het eind van
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de Groningse kloostergoederen. Sedert 1607 was meer en meer de hand gelicht met
het beginsel, dat de opbrengst ad pios usus zou dienen. Voor een steeds toenemend
deel werd ze voor wereldlijke doeleinden gebruikt en op den duur was ze ‘de kurk,
waarop de financiën der provincie dreven’. Het beheer is verder vaak weinig
voorzichtig gevoerd. Een aparte plaats namen in Groningen de proostdijgoederen in.
Proostdijen heetten de dekenaten, in 1594 nog vijf in getal; sinds lang fungeerden
adellijke leken als dekens. De proostdij-inkomsten bestonden uit tienden, boeten en
vooral uit opbrengst van landbezit. Deze inkomsten waren nog in 1594 belangrijk.
Na de reductie is overwogen de proostdijen in gereformeerde vorm te doen voortleven.
Dit mislukte door het verzet van de wereldlijke bekleders van het ambt, die aanspraak
op de goederen maakten en er, ondanks het verzet van de provincie, voor een goed
deel in geslaagd zijn ze bij hun particulier vermogen in te lijven93..

7. Drente.
In de opstand tegen Spanje heeft Drente geen rol gespeeld; het heeft alleen veel te
lijden gehad door herhaalde plundering van vagebonderende Spaanse en Staatse
troepen. Het telde op Koevorden na geen enkele sterkte; het was een arm, open,
schaarsbewoond land. Zijn bevolking moet merendeels geisoleerd geleefd en
nauwelijks kennis gekregen hebben van wat in de omliggende gewesten de meeste
gemoederen beroerde. Eerst 11 April 1580 tekenden de Staten van Drente de Unie
van Utrecht; het geschiedde eenvoudig uit vrees speelbal te worden in de door
Rennenbergs afval teweeggebrachte militaire actie. De opzet mislukte: Rennenberg
heroverde in Mei-Juni 1580 heel Drente; alleen Koevorden bood enige zwakke
tegenstand. Alle ellende van brandschatting en plundering door stropende en muitende
benden, de twaalf jaren durende guerilla tussen Spaanse en Staatse troepen, tot Maurits
in 1592 Koevorden en Steenwijk veroverde en de strijd zijn laatste stadium inging,
heeft Drente doorstaan. De val van Groningen in 1594 besliste ook over Drente's lot:
met Groningen kwam het onder de Friese stadhouder Willem Lodewijk.
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Het veelbelovend begin van katholieke reformatie, dat Groningen onderging onder
zijn eerste bisschop Johan Knijff (1568-1576), heeft ook Drente misschien enige
baat gebracht. Alva's krachtige leiding kan in Drente, eer dan in Groningen,
opgewogen hebben tegen het verzet van de gewestelijke autoriteiten, vooral daar de
landvoogd ten aanzien van Drente blijk gaf van wijze matiging en b.v. de principiële
centralisatie van de kerkelijke rechtspraak na eerbiedige protesten van de Landdag
temperde. Aanleiding tot het geschil was het ius de non evocando, krachtens hetwelk
de Drentenaren niet gedaagd mochten worden voor enige rechter buiten het landschap,
een privilegie, dat voor clerus en volk van een zo arm gewest niet zonder materiële
betekenis was. Het schijnt ook vooral het argument van de grotere kosten voor de
bevolking geweest te zijn, dat Alva tot concessies bracht.
Op de dood van bisschop Knijff (1 October 1576) is spoedig de grootste verwarring
gevolgd, waarin alwat tijdens dit episcopaat mag zijn opgeloken, weer teniet gegaan
moet zijn. Op het kortstondig geestelijk bestuur van Knijff zijn decennia van kerkelijke
regeringloosheid gevolgd. Aanvankelijk had Drente in zijn deken nog een geestelijke
autoriteit, maar toen het dekenaat openkwam, scheen er geen bevoegde instantie te
zijn, die het landschap een nieuwe deken kon verschaffen. Op de Landdag te Zuidlaren
richtten drost, ridderschap, eigengeërfden en ingezetenen van Drente 13 Januari 1587
een verzoek tot de koning (in termen, die onmiskenbaar getuigen voor trouw aan
Spanje en aan de katholieke kerk) om een deken te benoemen, daar er geen bisschop
was om dit te doen. De koning machtigde daarop het vicariaat sede vacante te
Groningen de benoeming te doen en vestigde vooral de aandacht op Jan Steenberch,
pastoor te Sleen, en Pauwels Struienbroeck, pastoor te Koevorden. Maar welke
benoeming ook mag hebben plaatsgehad, ze heeft bij gebrek aan centrale leiding de
groeiende ontreddering zeker niet kunnen stuiten; met heel het diocees viel ook
Drente terug in de oude toestand van voortwoekerend bederf en lijdzaam-gedulde
wantoestanden. Arnold Nijlen, die als vicaris en als electus van 1589 tot 1594 te
Groningen resideerde, d.i. in de tijd van de meest chaotische toestanden, heeft daarin
geen verandering kunnen brengen en zijn invloed op Drente is zeker vrijwel nihil
geweest. In hoeverre het bericht juist is, dat met de in 1594 ver-
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bannen en naar Brussel uitwijkende elect Nijlen ook ‘vele’ Drentse geestelijken de
vlucht namen, valt niet uit te maken; groot kan het getal echter moeilijk geweest zijn.
Over de godsdienstige toestanden in het afgelegen, moeilijk te bereizen landschap
is uiterst weinig positiefs bekend. Omstreeks 1560 schreef de abt van het klooster te
Aduard aan de bisschop van Munster, dat de Drentse kloosters kwijnden, daar ‘alles
daar met ketterij besmet’ was. Een plakkaat van de landvoogdes van 9 Maart 1560
constateert, dat in Overijsel en Drente velen de heilige sacramenten smaden, niet
communiceren en ketterse leringen aanhangen omtrent de H. Mis. Arenberg schijnt
dit plakkaat tot uitgangspunt van een zuiveringsproces te hebben genomen. Speciaal
tegen de ketterse geest in de kloosters moet hij opgetreden zijn. In dit werk werd hij
krachtig gesteund door de landdrost van Koevorden, Johan van Sellbach. De opheffing
in 1563 van de commanderij der Duitse ridderorde te Bunne die vrij veel aanhangers
van het protestantisme onder haar leden geteld moet hebben, is misschien een
symptoom van dat proces. Ook van de Cisterciënser nonnen-abdij Mariënkamp te
Assen luiden de berichten ongunstig; vermeld wordt, dat ze door weelde- en spilzucht
van de adellijke bewoonsters en door wanbeheer van de abdissen in de 16de eeuw
in schulden geraakt en de tucht er ernstig verslapt is. Bij haar opheffing telde ze nog
negen geprofeste nonnen en vier werkzusters, die met enige alimentatie verwijderd
werden. Van het beroemde Benedictijnen-dubbelklooster te Dikninge is weinig
bekend; de laatste abt stierf 1577; het nonnenklooster werd eerst in 1602 door het
Landschapsbestuur opgeheven; de nog aanwezige zes nonnen en negen ongeprofeste
juffers werden met alimentatie verwijderd.
In hoeverre de seculiere clerus door het algemene bederf was aangetast, valt niet
te zeggen. Zeker heeft de eeuwenlang bijna volledige exemptie van het bisschoppelijke
gezag hier even weinig gunstig gewerkt als elders in het Noorden, b.v. in Friesland.
Het concubinaat van de pastoors moet ook in Drente zeer algemeen geweest zijn.
Geregeld contact met de reformatorische stroming uit Duitsland, zo veelbetekenend
voor Groningen en Overijsel, is voor het landschap Drente wel uitgesloten te achten:
onbegaanbare moerassen scheidden het van de aangrenzende gebieden.
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Het Drentse volk zal met de hervorming nauwelijks in aanraking gekomen zijn, al
wijst het plakkaat van Margareta van Parma wel uit, dat het godsdienstig leven er
door de kwalen des tijds ernstig was aangetast. Dat Menso Alting, pastoor te Sleen,
toen hij er in 1567 in calvinistische geest begon te preken, ‘nauwelijks enige’ aanhang
vond, bewijst genoegzaam, dat het protestantisme buiten de gedachten-sfeer van
deze mensen gebleven was. Invloed van sommige grondbezitters heeft - mogelijk
via de door hen benoemde en van hen afhankelijke clerus - plaatselijk wel ketterij
bevorderd. Zo schoot het anabaptisme al vroeg wortel op de Drentse goederen van
de familie Van Ewsum. Tot uitspattingen zijn de anabaptisten in Drente nooit
gekomen, al had de gereformeerde kerk er in haar opkomst nog wel stille mennistische
tegenstand te verduren: in 1608 blijken er mennisten te zijn te Havelte en bekent een
kerkvoogd te Roderwolde ‘smaak te hebben van de religie der wederdopers’, waarom
hij uit zijn waardigheid ontslagen wordt. Van slachtoffers der inquisitie vernemen
wij niet; er is nooit gebeeldstormd en onder de slachtoffers van de raad van beroerten
komt geen enkele Drentenaar voor. Het is zeker, dat het Drentse volk tot 1598 zo
goed als geen neiging tot het protestantisme heeft getoond.
De eerste jaren na de reductie van Groningen kwam Willem Lodewijk door de
Groningse beslommeringen niet aan de organisatie van het protestantisme in Drente
toe. Het bleef er de eerste jaren nog vrij onrustig en onveilig door zwervende Spaanse
troepen. Alleen binnen het veilige Koevorden werd reeds in 1596 de eerste predikant
aangesteld. Pas in 1598 begon Willem Lodewijk, aangevuurd en krachtig bijgestaan
door de geboren Drentenaar, ex-pastoor van Sleen, Menso Alting, met het grote werk
voor het Drentse platteland. De 10de Mei 1598 vaardigde hij het besluit uit, dat
binnen drie weken alle kerkelijke goederen, beheerd door pastoors of andere
geestelijken of schoolmeesters overgegeven moesten worden aan de kerkvoogden;
vermoedelijk was hem reeds gebleken, dat van de kerkelijke en geestelijke goederen
een niet gering deel door adellijke heren ontvreemd was. Een groot deel van de
Drentse bodem was in het bezit van elders, meest in Groningen, gevestigde edelen;
dezen hebben blijkbaar in de lange jaren
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van regeringloosheid hun slag weten te slaan. In dezelfde maand Mei 1598 bepaalde
de stadhouder, dat de pastoors, die geneigd waren ‘zich te laten reformeren’,
gelegenheid zouden krijgen examen af te leggen voor de bediening onder de nieuwe
bedeling. De synode van Stad en Lande nam het initiatief tot de protestantisering
van Drente; 4 April 1597 verzocht ze de stadhouder ‘in Drente de papistische dienst’
te vervangen door die van het zuivere evangelie. Aldus nam de synode van Groningen
de leiding in de Drentse reformatie, zodat Drente een classis van Groningen werd.
In 1601 werd deze classis verdeeld in een Ooster- en Westerkwartier, in 1602 in drie
classen: Meppel, Rolde en Emmen, die onder steeds groeiende tegenzin en vaak
heftige tegenstand tot de synode van Groningen bleven behoren. Herhaaldelijk hielden
de Drentse classen z.g. generale classicale vergaderingen; 1608-1610 noemt deze
vergadering zich synode, 1611-1616 weer classis generalis en na 1616 uitsluitend
synode van Drente.
De organisatie van de Drentse hervormde kerk begint met de eerste Drentse
classicale vergadering te Rolde op 12 Augustus 1598, gevormd door Everardus
Reidanus (de geschiedschrijver Evert van Reidt) als vertegenwoordiger van de
stadhouder, de landdrost Coenraet de Vos van Steenwijk, twee
predikanten-afgevaardigden van de Groningse synode, n.l. Feito Ruardi en Joachim
Wernerus, een predikant-afgevaardigde van de Friese synode, nl. Hermannus Colde,
en verder de drie enige tot dusver benoemde Drentse predikanten: Sijmen Joannes
Phileus, Joannes Abeli en Joannes de Beveren, respectievelijk aangesteld te Meppel,
Diever en Koevorden. Op aanschrijving van de landdrost waren ook de Drentse
‘mispapen’ verschenen, d.w.z. 26 van de 32 nog aanwezige priesters. Hun werd
gevraagd, ‘of ze haar van harten wilden laten reformeren’ en bereid waren de
kerkordening conform die der geunieerde provinciën te onderschrijven en ‘zik te
laten examineren in de principaalste artikulen des christengeloofs’. Een verzoek,
namens allen gedaan, om zes weken bedenktijd werd afgewezen, waarna drie van
hen, n.l. Harmannus Bredewech (Latavianus), pastoor te Schoonebeek, Albertus
Dwiterus, eerst pastoor, thans ten minste in naam, alleen als schoolmeester fungerend
te Roswinkel, en Gerardus Muylert, pastoor te Vledder, zich tot reformatie bereid
verklaarden. Zij werden 14 Augustus d.a.v. geëxami-
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neerd; elk hield een korte preek naar een zelf-gekozen tekst. Geen van hen voldeed,
maar zij werden alle drie voorlopig toegelaten met de vermaning vlijtig de katechismus
te studeren. Bredewech werd definitief toegelaten op de classicale vergadering te
Anlo 11 September 1600. Dwiterus, blijkbaar een goedig, maar onnozel man, een
zwak vat bovendien (hij trouwt de concubine van een andere priester en zegt later
dit ‘zonder erg’ gedaan te hebben, terwijl zijn kerkvoogden verklaren, dat de gemeente
er niet door ontsticht wordt), werd eerst 5 November 1602 te Assen geaccepteerd en
toen nog met de veelzeggende vermaning om vlijtig te studeren. In 1608 verklaren
de kerkvoogden van Roswinkel, dat Albertus Dwiterus nu 14 jaar hun ‘prediker’ is,
dat zij hem dankbaar zijn en hem gaarne behouden. In zijn onbevangenheid is dit
bericht veelzeggend en typerend voor meerdere gevallen: een domme pastoor, maar
hij is goedig en de gemeente, die zeer wel weet, dat hij niet zonder zijn zwakheden
is, ziet deze door de vingers uit genegenheid en dankbaarheid; argeloos en zonder
zich van een eigenlijke overgang iets bewust te zijn, raken zij samen in het
protestantisme verzeild. De derde overloper, Gerardus Muylert te Vledder, een oud
man, die omstreeks Pasen 1608 overleed, werd tweemaal geëxamineerd, waarna
omtrent hem aangetekend werd: ‘per indulgentiam propter senium ad tempus geduldet
in ministerio’. Men ziet aan deze blijken van wijs beleid en geduld, hoe veel er de
organisatoren van de Drentse hervorming aan gelegen was, de continuiteit te bewaren.
Van de 23 pastoors, die aanvankelijk weigerden over te gaan, zijn later nog ten
minste 6 ook in hun eigen dorp predikant geworden, n.l. Joannes Christiani te
Blijdenstein, Eilardus Huysman te Vries, Bernardus Joannes Crijt te Norg, Wilhelmus
Himmigius te Peize, Melchior Aernhem te Rolde en Philippus Henrici te Anlo. Van
Eilardus Huysman weten zijn gemeentenaren in 1608 geen ander goeds te zeggen,
dan dat hij vroeger meer naar de kroeg liep dan tegenwoordig; zij willen hem liever
niet kwijt, omdat hij nog schulden te vereffenen heeft. Daarentegen getuigen de
parochianen van Norg zeer gunstig over Bernardus Crijt. Ten slotte is nog een tiende
ex-pastoor overgelopen, vermoedelijk zekere Stephanus, eerst pastoor te Nijeveen,
later predikant te Zuidwolde. Van de 23 priesters zijn dus ten minste 10 in Drente
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predikant geworden. Of dit een gunstige verhouding is, valt niet objectief te zeggen,
vooral daar niet van alle anderen mag worden aangenomen, dat zij trouw bleven;
van twee van hen staat vast, dat zij concubinarii waren en zich later door de predikant
hebben laten trouwen. Verder is het geenszins uitgesloten, dat sommigen later buiten
Drente als predikant zijn opgetreden. En ten slotte kan men de situatie ook anders
zien: in 1600 waren in Drente 16 predikanten werkzaam, in 1601 negentien; tien van
dezen waren ex-pastoors en onder de negen anderen kwamen zeker ook nog wel
enkele oud-pastoors uit andere gewesten voor. Zo gezien, is het aandeel, dat
renegaat-priesters in de opbouw van het Drentse protestantisme hebben gehad, zeer
aanzienlijk te noemen. Gaandeweg nam dit aandeel af door de aanstelling van meer
predikanten van elders: in 1603 waren er 29 predikanten in Drente werkzaam.
De onwillige pastoors, ofschoon verplicht pastorieën en kerken te verlaten, bleven
vaak zitten, tot de gewapende macht ze er uit kwam zetten, wat niet overal vlot
geschieden kon. Te Ruinen werd pastoor Steven Sasse met geweld verdreven. Dit
belette hem niet al rondtrekkend zijn bediening te blijven uitoefenen. In 1605 werd
hij te Koevorden gevangen gezet, in 1608 verbannen, doch in 1611 opnieuw betrapt
en te Assen opgesloten. In 1600 droegen de pastoors te Peize, Roden en Eelde nog
vrijwel in het openbaar de Heilige Mis op; elders geschiedde dit veelvuldig in het
geheim. Vooral de pastoor van Eelde, Berend Hammensz, was een bête noire van
de classicale vergaderingen, evenals Hendrik van Campen, oud-pastoor van Gasselte,
Albertus Werkinck te Emmen en niet het minst Hendrik Crijt te Roden, die nog
tusschen 1608 en 1618 rondtrok om te dopen en de Heilige Mis op te dragen en in
1615 verbannen werd. Het is echter zeer de vraag, of dit wel allen de ware broeders
waren. Er kunnen ook zulke verlopen typen onder geweest zijn, dat de classis dezen
zeker niet zou hebben aangenomen. Albertus Werkinck b.v., een gewezen prior, had
een concubine; hij verkocht wijwater, bad mensen en vee gezond en beoefende
waarschijnlijk meer kwakzalverij. Dit vergete men niet, wanneer men uit officiële
bron kan afleiden, hoe vele inderdaad bedenkelijke typen er onder de eerste hervormde
dominees in Drente voorkwamen: verregaand onwetenden, dronkaards, on-
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tuchtigen, veroordeelden wegens diefstal en moord. Bij het lezen van de klachten
over zulke individuen bedenke men, dat Drente een uithoek was en zijn dorpen
negorijen waren, waarheen de Nederlandse hervormde kerk niet het puik van haar
bedienaren kon afvaardigen. Een aanklacht tegen de hervormde kerk zou men uit
het voorkomen van zulke bedienaren alleen mogen afleiden, als zij hen ongestraft
had gelaten. Het tegendeel is echter het geval, niet alleen in Drente, maar overal.
Klachten van de synode leren, dat missie door de ontslagen pastoors en
waarschijnlijk ook door anderen herhaaldelijk voorkwam. Op de synode van Augustus
1600 wordt geklaagd over ‘munken en papen’, die alimentatie genieten en toch door
stille uitoefening van hun functies ‘in der herde Christi schadlijke wulfen zijn’; aan
de stadhouder zal verzocht worden deze priesters te deporteren naar een plaats, waar
zij ‘in stilte hun leven kunnen eindigen’. In September 1603 blijken te Eelde,
Westerbork, Anloërveen en Gasselte ‘papen’ te zitten, die geregeld dopen en de
predikant de gelovigen onttrekken. In April 1608 doet de predikant van Roden - veel
meer op de man af sprekend dan collega's met gelijke ervaringen - ernstig zijn beklag
over zijn gemeente: zij is ‘der religie niet verwant’, zij veracht de predikant, weigert
hem te onderhouden en blijft ondanks bevelen van de drost hardnekkig in gebreke
‘de kerke te dekken’. Uit heel dit bericht kan men afleiden, dat na tien jaar arbeid in
dit dorp nog niets bereikt is. De predikant vertelt verder, dat ‘op den Spijker’ geregeld
openlijk door een paap ‘misse gedaan’ en gedoopt wordt. Op Lichtmis j.l. kwamen
er vier sleden met volk uit Groningen, ‘bij zich hebbende een mispaap’, naar de
Spijker toe.
Sinds 1616 schijnen zich geen priesters geregeld in Drente te hebben opgehouden.
De klachten betreffen dan steeds losse gevallen. Over een katholieke
godsdienstoefening te De Wijk wordt in 1640 geklaagd, in 1663 over een geval te
Zuidwolde; in 1671 vernemen wij, dat de te Steenwijk gestationneerde missionaris
Herman Jeursema af en toe in Drente doordringt; in 1678 wordt een priester
gesignaleerd te Eelderwolde en in 1683 weer te De Wijk. Men lette er op, dat het
telkens grensgebieden betreft: Roden en Eelde van Groningen, de Wijk en Zuidwolde
van Overijsel. Een zeer late klacht wordt op de synode van 1697 ter
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tafel gebracht: op het kasteel Mensinga onder de gemeente Roden, bewoond door
de protestante heer Ernst van Ewsum en diens katholieke vrouw (een jonkvrouw van
Berum) en katholieke kinderen, blijkt dan af en toe de H. Mis te worden opgedragen94..
Het is er dus ver van, dat de bevolking van Drente de reformatie met ingenomenheid
zou hebben begroet. In de eerste plaats pleegden veel kerkvoogden en ‘schultessen’
lijdelijk verzet. Zelfs herhaalde bevelen om pastorieën, pastorie- en vicariegoederen
aan de predikanten over te leveren, werden op vele plaatsen niet ten uitvoer gebracht.
Klachten van predikanten, die gebrek leden, waren schering en inslag; het volk
weigerde vaak hen te onderhouden. Vele kerkvoogden weigerden de ‘schultessen’
opening van hun administratie en veelkerk- en pastoriegoed schijnt verduisterd te
zijn. Hardnekkige weigering om kinderen door de predikant te laten dopen was een
gewoon verschijnsel. Het kerkbezoek was de eerste tien jaar volgens rapporten van
de predikanten van 1608 langzaam toegenomen, maar tot avondmaalsviering was
het volk zeer moeilijk te brengen. Predikanten, die tevreden waren over hun
gemeenten, vermeldden als schoonste triomf, dat er zelfs ‘enigen’ waren, die met
Pasen ten nachtmaal waren gekomen. In 1628 was in Sleen nog nooit avondmaal
gevierd, omdat niemand wilde deelnemen. Ook het lidmaatschap van de gemeente
werd allerminst begeerd: Gasselte en Rolde hadden respectievelijk in 1624 en 1626
nog geen enkel lidmaat.
Algemeen was ook de afkeer van de nieuwe gereformeerde schoolmeesters. In
1624 werd te Koevorden de Heidelbergse katechismus nog op verlangen van ‘vele
papistische olders’ uit de school geweerd. In 1598 hadden trouwens verscheiden
schoolmeesters bedankt en de bevelen tot staking van het onderwijs genegeerd, o.a.
die te Dalen, Roswinkel en Zuidlaren. In 1627 was de schoolmeester te Roden nog
katholiek; hij weigerde in de hervormde godsdienstoefening voor te zingen. De
kosters bleven veelal de Angelus luiden. Altaren en beelden bleven op vele plaatsen
nog decennia lang in de kerk; nog in 1624, 1626 en 1639 lezen wij klachten daarover.
Miniem bleef meestal het gehoor van de predikant; de meerderheid hield, zo zij al
niet ver uitliep om een H. Mis bij te wonen op een adellijk huis, oefening thuis,
waarbij volgens de synode van 1637 druk gebruikt werd het ‘Hantboecxken der
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katholieken omme dagelicx te gebruicken, eerstmaal van pater Jozefo Malevoleto
in de Fransche tale beschreven’. Hardnekkig hield het volk vast aan katholieke
gebruiken als geknield bidden op de graven, het plaatsen en versieren met bloemen
van crucifixen en beelden op de openbare wegen en het zetten van kruisen op de
graven. Nog in 1637 stond het kerkhof te Gieten er vol mee. De Landdag liet in 1639
alle kruisen verwijderen, maar nog in 1641 werden er geplaatst op de kerkhoven te
Roderwolde en te Ruinen.
Zo lang en zo moeizaam is het Drentse omschakelingsproces geweest, dat ook de
oudere historiografie, in het algemeen gevangen in de waan van een spontane groei
van het protestantisme, in dit laat geprotestantiseerde gewest duidelijk heeft weten
te onderscheiden. Reeds in 1855 wordt geconstateerd95., dat ‘de hervorming’ hier niet
voortkwam uit de ‘innerlijke overtuiging des volks’. Een later schrijver96., noemt het
Drentse proces ‘vooral merkwaardig, omdat het een bijzonder duidelijk voorbeeld
oplevert van reformatie van overheidswege’. Zoals deze uitspraak zelf reeds
impliceert, bestaat de merkwaardigheid echter alleen in ‘de bijzondere duidelijkheid’;
het Drentse proces is door zijn latere verschijning te zien als een vertraagde film,
maar wijkt, zoals onze gang door de verschillende gewesten duidelijk gemaakt heeft,
niet principieel af van de expansie van het protestantisme in de andere provinciën.
De door sommige oudere schrijvers gestelde vraag, of zonder deze dwang van boven
af de bevolking van Drente wel ooit tot het protestantisme zou overgegaan zijn, is
geen vraag meer voor de tegenwoordige. Het staat vast, dat het protestantisme bij de
eerste en de tweede generatie na 1597 geen noemenswaarde aanhang vond. De
absolute zege van het calvinisme in Drente is slechts mogelijk geworden door de
volkomen afwezigheid van katholieke missie. Voor de Hollandse Zending heeft
Drente eenvoudig niet bestaan. Op den duur heeft het calvinisme het in deze provincie
moeten winnen, doordat het geen concurrentie ondervond, maar eerst moest alle
heugenis aan het katholicisme daartoe bij de bevolking verdwenen zijn. Nergens is
het katholicisme in Nederland zo in de letterlijke zin van het woord uitgestorven als
in Drente of het moest zijn op sommige eilanden van Zeeland, Zuid-Holland en de
Waddenzee97..
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VIII. Protestantiseringspogingen in de Mechelse districten
1. 's-Hertogenbosch en de Meierij.
IN HET OOSTELIJK DEEL VAN DE TEGENWOORdige provincie Noord-Brabant
vond het protestantisme vroeg een brandpunt in de stad 's-Hertogenbosch; in de
Meierij kreeg het - gelijk bijna overal op het platteland - nauwelijks voet aan de
grond. Volgens een zeker niet te bescheiden schatting1. telde de stad 's-Hertogenbosch
omstreeks het midden van de zestiende eeuw tegen de 23 000 zielen, als men de
vrijdommen Hintham en Den Dungenmeerekent. Behalve de Sint Jan,
deparochiekerk,waren er acht kapellen, respectievelijk gewijd aan S.S. Petrus en
Paulus, S. Jacob, S. Antonius, S. Anna, S. Barbara, S. Cornelius, S. Eligius en S.
Joris. Verder was zij rijk aan mannen- en vrouwenkloosters (o.a. van Minderbroeders,
Cellebroeders, Wilhelmieten, Bogaarden, Kruisbroeders, Predikbroeders, Clarissen,
Tertiarissen), fraterhuizen en begijnhoven. Het getal kloosterlingen, kanunniken en
andere clerici moet dan ook omstreeks deze tijd zeer aanzienlijk geweest zijn en in
verhouding tot het bevolkingsgetal te groot. De gevolgen van deze wanverhouding
werden in heel Europa aan het eind van de middeleeuwen factoren, die het
anticlericalisme bevorderden. Dit geldt ook voor Den Bosch. Dan treedt de vicieuze
cirkelgang in. De eens zo vrijgevige burgerij benijdt thans de kloosterlingen hun
vrijdom van stedelijke belastingen en andere privilegiën, waakt angstvallig tegen de
concurrentie, die de kloosternijverheid de bedrijven der burgers mocht aandoen, en
sluit de beurs voor de terminerende broeders en zusters. De door deze houding van
de burgerij, de gilden en de stedelijke regering steeds meer verarmde conventen,
welker nijverheid geknotwordt en vervalt en in welker midden armoede en gedwongen
ledigheid demoraliserend werken, worden de burgers
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een nieuwe ergernis. Als hier en daar conventen in nood een beroep doen op de steun
der regenten, leidt deze stap in tal van Hollandse steden onvermijdelijk tot
secularisatie. Ook in Den Bosch heersen zulke toestanden. Zij zijn algemeen-Europees:
de kloosters, eens troetelkinderen der steden, de door de regeringen met graagte
genode en met allerlei tegemoetkomingen ontvangen stichtingen, worden als
doodetende lastposten beschouwd; hun ora et labora, eens hoog verheven, is een
steen des aanstoots geworden, maar het loslaten er van wordt even heftig gelaakt.
Dit wisselend spel van de economische verschijnselen was in de meeste steden van
West-Europa aan het eind der middeleeuwen immers de belangrijke oorzaak van het
reformatorische streven zonder religieuze motieven, de politiek-economische
reformatie, die de wind in de zeilen blies van bewegingen, die straks de kerkleer
zouden aantasten en zich zouden organiseren tot een soort van ‘protestantisme
prolétarien’.
In Den Bosch kwam het, vroeger dan in de meeste andere steden van Nederland,
tot gewelddaden: in 1525 plunderde het volk de kloosters van de Dominicanen en
de Wilhelmieten in de stad zelf en dat van de Kartuizers in het naburige Vught, omdat
de bewoners weigerden mee te betalen in de belastingen. Terecht is vastgesteld, dat
deze daad door sociale motieven gedreven werd, geenszins door religieuze2.. Maar
hier als elders heeft de sociale antithese de massa vatbaar gemaakt voor de prediking
van leringen, die de kerkleer aantastten, zoals anti-clericalisme te allen tijde de weg
naar de afval baant.
Deze verhoudingen maken het verklaarbaar, dat een door zo sterke sociale
drijfveren geleide beweging als het anabaptisme in deze stad aanhangers vond, gelijk
in een vorig hoofdstuk reeds bleek. Daarnaast groeide echter kort na het midden der
zestiende eeuw de andere, evenzeer tot extremisme geneigde ketterij der proletariërs,
het ook door sterke sociale tendensen bevorderde calvinisme. Voor Den Bosch geldt
opvallend de algemene uitspraak van Pirenne, dat het calvinisme velen heeft
opgevangen, die eens voor het anabaptisme gewonnen waren. Wat voor Vlaanderen
geldt, valt ook voor Den Bosch aan te nemen: het neerslaan van het anabaptisme had
geen definitieve omkeer der geïnteresseerde groepen ten gevolge. Zolang de sociale
toestanden niet radicaal
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verbeterd waren, kon elke beweging, die het ‘prolétariat industriel’ lotsverbetering
beloofde, een deel van de massa althans tijdelijk voor zich winnen. Het calvinisme,
dat het goed van kerken en kloosters opeiste voor de armen, had zijn natuurlijke
bekoring voor de paupers. Het volk, door bijna chronische werkloosheid geteisterd
ten gevolge van de snelle achteruitgang van de voornaamste welvaartsbron der stad:
de textielnijverheid, rotte in en buiten de stad samen en vormde een bedreiging voor
de regenten. In steeds grotere getalen liep het uit naar de hagepreken buiten de stad.
Met de hartstocht, waarmee in de twintigste eeuw een malcontente, in anti-clericalisme
opgevoede, opgeruide gemeenschap het communisme als evangelie aanvaardde3.,
heeft in deze crisisjaren van de stedelijke nijverheid het volk der Vlaamse en
Brabantse steden naar het calvinisme gegrepen, dat gewelddadig verzet tegen kerk
en kloosters predikte.
Sedert 1536 heeft te Den Bosch een geheime hervormde gemeente bestaan,
waarvoor vurige renegaat-priesters optraden: de bekende Herman Moded, Franciscus
van Andel (later predikant te Baardwijk) en vooral de Minderbroeder Albrecht van
Kampen, die groot gerucht maakte met zijn hartstochtelijke preken tegen de clerus
en de kloosters, tegen heiligenverering en vasten. Ook in de Bossche kloosters zelf
drong deze mentaliteit door: zo vluchtte de kettersgezinde Predikbroeder Leonardus
Maseyk in 1546 uit het Bossche klooster van zijn orde. Overigens moet ook hier het
Dominicanenklooster een centrum van orthodoxie gebleven zijn: met scherpe woorden
laakte de chronologus van het convent omstreeks 1560 de Bossche gilden, welker
hoofdlieden merendeels besmet heetten met ‘de pest der ketterij’. De beeldenstorm
is te Den Bosch duidelijk het gevolg van de agitatie, welke calvinistische
volksmenners door hun preken verwekt hadden. De 21ste Juli 1566 werd er een
hagepreek gehouden onder de wallen der stad, waarnaar volgens vermoedelijk sterk
overdreven berichten wel 4000 mensen van heinde en ver kwamen luisteren.
Voorganger was de stmid Cornelis Walraven. Deze bleef sedert deze dag geregeld
in de buurt preken, 's Zondags zelfs tweemaal. Hij logeerde geregeld bij de pastoor
van Hedel, die al jaren in ketterse geest preekte en naar wie soms 10 à 12 schuiten
volks uit Den Bosch kwamen luisteren. Ook naar Bommel, waar de ketterse kapelaan

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

599
Jan van Venraay stond, liep men druk uit. De hoogschout, die tot verstoring van de
bijeenkomsten en tot vervolging van de predikers wilde overgaan, stuitte op de
heftigste tegenstand van het derde lid der regering, d.z. de gilden, die alle
medewerking weigerden en zelfs op goede grond verdacht werden van geneigd te
zijn tot deelneming aan gewapend verzet. In de loop van het jaar preekte ook een
andere renegaat-priester, n.l. de ex-pastoor van Orthen, Godefridus van Woensel
(thans gehuwd en als vlaskoper aan de kost komend), in de buurt van Den Bosch.
In deze steeds toenemende propaganda was vaste leiding van het Bossche
consistorium te zien. Dit bestond uit 24 leden en vergaderde voor het eerst in Juni
1566 ten huize van de advocaat Reinier Everzwijn. Er was een kas gevormd door
ommegang met de buidel tijdens de preken. De scriba hield een lijst van bij het
consistorium aangeslotenen, dus van lidmaten. De predikanten waren de gesalariëerde
dienaren van het consistorium; hieraan valt te zien, dat de Bossche hervormden reeds
ver gevorderd waren in de calvinistische discipline. Dat consistorium bestond uit
meest gezeten burgers, o.a. enige gildedekens en advocaten; de ziel er van was de
advocaat Hendrik Agylaeus, die later door de raad van beroerten veroordeeld werd.
Al staat het vast, dat deze lieden in hun stand uitzonderingen waren en al is het zaak
zich van de getalsterkte geen te grote voorstelling te maken, toch wijzen de feiten
uit, dat de calvinistische gemeente in Den Bosch omstreeks 1566 een der sterkste in
den lande was. Op 14 Augustus 1566 verzochten een aantal calvinisten aan de
stedelijke regering, dat voor de hervormde godsdienstoefening een gebouw, ‘gewijd
of ongewijd’, in de stad zou worden afgestaan. De afwijzing van dit verzoek werd
de aanleiding tot een verwoede beeldenstorm op 22-23 Augustus, waartoe het plebs
werd aangespoord door notabele consistorianen. De 24ste Augustus werd in de Sint
Jan door Cornelis van Diest de eerste calvinistische preek gehouden. Gelijk wij reeds
in een vorig hoofdstuk zagen, kon tot 11 September in de stad geen katholieke
godsdienstoefening gehouden worden. Geregeld werd in de vier parochiekerken der
stad door calvinistische leiders gepreekt; ook doop en huwelijk hadden er plaats. Bij
de behandeling van het episcopaat van Sonnius is deze periode in de Bossche
geschiedenis reeds behandeld, zodat hier met een enkel woord kan
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worden volstaan. In April 1567 werd de stad door de troepen van Noircarmes bezet,
waarmee het met de calvinistische experimenten gedaan was; de meeste protestanten
weken uit, veelal naar het land van Kleef.
Nauwelijks was Alva in de Nederlanden aangekomen, of reeds begonnen de
arrestaties van Bossche medeplichtigen aan de beeldenstorm. Van de meer dan
tweehonderd ingedaagden had zich de meerderheid uit de voeten gemaakt. Een
twintigtal werd een jaar lang in arrest gehouden en van hen werden er elf ter dood
gebracht. Verder werden 55 Bosschenaren uit Brabant gebannen. Hiermee scheen
het protestantisme te Den Bosch volkomen vernietigd, maar in 1571 bleek er in het
geheim weer een hervormde gemeente opgeloken te zijn: op de synode van Emden
werd zij genoemd, tegelijk met die van Breda en van Brussel. Op de synode van
Antwerpen van 2 Februari 1576 waren afgevaardigden der Bossche gemeente
aanwezig, die toen geen predikant bleek te hebben. Zwaar werd de bevolking
geteisterd door het Duitse garnizoen, dat in de stad gelegd werd. Herhaaldelijk deed
de stedelijke regering, ondersteund door de gilden, pogingen bij de Staten van Brabant
om door hun bemiddeling van deze plaag ontslagen te worden. Don Jan van Oostenrijk
willigde deze wens in 1577 in op voorwaarde, dat de hoofdlieden der gilden een
verklaring tekenden van eeuwige trouw aan het katholicisme. Na het aftrekken der
troepen werd uit de burgerij een vrijcorps geconstitueerd, waartoe een vrij groot getal
vroegere uitwijkelingen toetrad en dat zich dan ook spoedig de grote steun der
calvinisten toonde, die met de dag vrijmoediger optraden. Sedert 1578 waren de
stoutmoedigheden zeer talrijk; in Mei werd begonnen met openbare manifestaties
als psalmzingen op straat en vijandige houding tegen geestelijken; spoedig volgde
nieuwe schennis als het stukslaan van crucifixen. Alom werd in particuliere huizen
geoefend. Weer was er een consistorium, dat openlijk optrad en leiding gaf. De 2de
September eiste dit consistorium drie kerken van het stadsbestuur op; een weigering
had dezelfde gevolgen als in 1566; 7 September 1578 stelde het grauw zich met
geweld in het bezit van de S.-Pieterskapel, 8 September van de S.-Jacobskerk. De
stedelijke regering protesteerde de 9de September bij het consistorium, maar bereikte
niets. Dit voelde zich
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heer en meester. Op de openbare straat hadden herhaaldelijk schermutselingen tussen
katholieken en protestanten plaats, waartoe zeker de heftige preken van de meest op
de voorgrond tredende predikant, de renegaat-priester Jacobus van Horst alias Cuppen,
veel hebben bijgedragen.
In naam van de Staten-Generaal werd de 4de October 1578 de religievrede
afgekondigd en door de schutterij plechtig bezworen. Voor Den Bosch kwam hij
hierop neer, dat de gereformeerden vier kerken kregen, waarin zij vrij hun
godsdienstoefeningen mochten houden, ook dopen, trouwen, avondmaal-vieren en
begraven, n.l. de S.-Pieters-, de S.-Jacobs-, de S.-Anna- en de S.-Corneliuskerk. De
vrede werd daarmee echter niet hersteld. Van de preekstoelen werden over en weer
felle aanvallen gedaan, die bij de menigte weerklank vonden en tot vele ernstige
onlusten aanleiding bleven geven. Van de katholieke priesters trad het heftigst op de
pastoor van de S. Catharina, Gerrit Beuckelaar, die daarom zelfs verbannen werd;
hij keerde echter spoedig terug. Wel was de katholieke partij numeriek verreweg de
sterkste, maar de gereformeerde was zeker de machtigste, ten eerste door haar
fanatisme en haar steunen op de heffe van het volk, ten tweede, doordat het calvinisme
ook in de kringen van de malcontente middenstand, d.i. in de gilden, nogal aanhang
vond. Ook enige leden van de magistraat gingen geregeld bij de predikanten ter kerk.
Nieuwe stof tot verdeeldheid gaf de Unie van Utrecht. Heftige straattonelen hadden
plaats, totdat de regering van de raadhuispui liet afkondigen, dat de Unie was
aangenomen.
Inmiddels naderde het leger van Parma, wat de gereformeerden met schrik vervulde
en opnieuw aanleiding tot een exodus gaf, de definitieve uittocht van de meeste
kopstukken der calvinisten. Volgens Bor trokken 10 Juli 1579 ‘etlijke duizend mensen’
met pak en zak weg, maar hij voegt er aan toe, ‘zowel van dene religie als van
dandere’4.. Ze gingen meestal naar Gorkum, Bommel, Woudrichem, Dordrecht,
Haarlem of Utrecht. Onder hen waren drie schepenen en alle predikanten. Dit was
het eind van de eens in Den Bosch zo sterke calvinistische partij. In de stad zelf
bleven zeer weinig hervormden over. In April 1580 richtte Parma een aanschrijving
tot de Bossche magistraat om over te gaan tot het uitdrijven van de weinige nog
aanwezige ketters. Dit geschiedde,
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waarna slechts zeer enkele verdoken hervormden overbleven, b.v. de vrouw Neesken
de Greeff, die in 1582 op haar sterfbed hardnekkig het heilig Sacrament weigerde,
dat de plebaan van de S. Jan, Gijsbertus Masius (de latere bisschop) haar bracht. Zij
werd daarom niet in gewijde aarde, maar ‘onder de galg’ begraven. In 1629 werd
haar lijk opgegraven en plechtig in de Sint Jan ter aarde besteld. Toen 19 September
1629 de veldprediker Mirkinius weer de eerste hervormde godsdienstoefening in de
Sint Jan hield, was van de voormalige hervormde gemeente nog maar één man in
leven, die niet tot het katholicisme teruggekeerd was.
De oude bewering van Ypeij en Dermout5., dat in Den Bosch en zijn omgeving
‘reeds vroeg het heldere licht eener gezuiverde godsdienstleer brandde’ en dat ‘velen
door dat licht al aanstonds, nadat het opgerezen was, verkwikt en vervrolijkt werden’,
is dus, naar het voorafgegane exposé deed blijken, afgezien van het subjectieve
element in de waardering van het zo vervrolijkend calvinisme, voor geen tegenspraak
vatbaar, al kunnen nog heden vele uit Noordbrabantse stam gesproten bewoners van
dit gebied zich niet anders voorstellen, dan dat dit land onder alle troebelen standvastig
katholiek gebleven zou zijn, door het protestantisme niet of nauwelijks beroerd. De
waarheid is anders. De stad Den Bosch is decennia lang een nest van ketterij, een
centrum van calvinisme, een haard van besmetting voor de omgeving geweest, in
veel sterker mate dan menige thans grotendeels geprotestantiseerde Boven-Moerdijkse
stad, b.v. Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Gouda. Het is met Noord-Brabant geschapen
als met België, met Den Bosch als met het eens zo bekende calvinistenbrandpunt
Gent, als met Yperen, Brugge en Antwerpen. Sinds de hertog van Parma na 1585
het Spaanse gezag volledig hersteld had, was op onbloedige wijze en zelfs met zeker
geduld het protestantisme uit de Zuidelijke Nederlanden verbannen. Naast dit
negatieve werk echter had hij alle ijver gewijd aan de definitieve katholieke
restauratie, dus aan positief herstel. Op elk van de partiële triomfen, waarmee deze
bekwame veldheer voet voor voet de Zuidelijke en een niet-onbelangrijk deel van
de Noordelijke Nederlanden voor de koning terugwon, is onmiddellijk deze katholieke
restauratie gevolgd, inleiding tot een proces van katholieke reformatie, zo intensief
en heilrijk in zijn gevolgen, dat het de er aan onderworpen
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bevolking tot vandaag toe heeft geïmmuniseerd voor het protestantisme. Het proces
geschiedde volgens een vast systeem; eerst had reconciliatie der kerken plaats,
vervolgens organisatie of reorganisatie van het kerkelijk bestuur en het onderwijs,
visitatie der priesters, herstel of reorganisatie der kloosters, meestal ook vestiging
van kloosters van de twee grote orden der katholieke reformatie, Jezuieten en
Capucijnen, van wie de eersten, gewoonlijk op rechtstreekse uitnodiging van Parma
en met steun van het stadsbestuur, zich doorgaans opmaakten tot het oprichten van
een college. Zo ging het in Deventer en in Oldenzaal, in alle steden der Zuidelijke
Nederlanden, ook in Den Bosch en later in Breda.
Zo zijn uit Den Bosch (en ook uit de Meierij, voorzover ze daar waren) de
protestanten uitgebannen en dit was hier definitief; immers een halve eeuw van
verbanning sluit terugkeer zo goed als volstrekt uit. Men bedenke, dat in de
Boven-Moerdijkse steden juist het element van terugkerende emigranten, feller
calvinist, naarmate de verbittering om de vroegere verbanning groter was, de krachtige
kern, de zuurdesem van de hervoımde gemeente werd. Het gemis van zulk een
beproefd contingent geestdriftige opbouwers der gemeente werd voor de
Noordbrabantse steden dan ook zeer betreurd en zelfs is voor Breda in 1637 het
uitdrukkelijk bevel uitgevaardigd, dat alle emigranten zouden terugkeren, een dwaas
decreet, natuurlijk zonder effect gebleven. Zo is ook in Den Bosch en in de Meierij
de katholieke reformatie doorgevoerd met al dat beleid, waardoor zij ook verder in
de Zuidelijke Nederlanden gekenmerkt werd. De radicale uitbanning van de
calvinisten uit de Zuidelijke Nederlanden heeft het contrast tussen het Boven- en het
Beneden-Moerdijkse Nederland verscherpt: alles wat uitweek, vestigde zich in
Holland en vormde daar eerst het ferment, straks een zeer degelijke versterking van
de hervormde gemeenten; daarentegen werd het Beneden-Moerdijkse land, België
en onze Generaliteitslanden, gezuiverd van zijn eigen autochtone ‘ketters’. Onder
de vooraanstaande ‘Hollandse’ calvinisten zijn zeer veel Vlamingen en Brabanters.
Het spontaan tot het calvinisme gekomen volksdeel is zowel boven als beneden de
Moerdijk een kleine minderheid geweest, maar zeker was deze in Vlaanderen en
Brabant relatief het grootst.
Deze factoren - uitbanning der hervormden en katholieke
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reformatie - verklaren de katholieke kleur van de Meierij afdoende. Het bijna absolute
karakter daarvan is ten eerste een en ander verschuldigd (vooral wat het platteland
betreft) aan de voor heel Nederland geldende regel, dat een zeer overwegende
meerderheid steeds tot het absolute neigt, daar zo kleine minderheden neiging hebben
tot uitsterven of emigreren, maar is vervolgens toe te schrijven aan de lange duur
van de Spaanse overheersing. In Juli 1579 begonnen, eindigde zij pas, toen Frederik
Hendrik in 1629 Den Bosch innam. Precies een halve eeuw van katholieke reformatie
zijn stad en Meierij te beurt gevallen; er is geen tweede streek van ons gehele
vaderland (op enkele buiten de Republiek gebleven delen van Gelderland, Limburg
en Noord-Brabant na), die het geluk gesmaakt heeft van een zo lange, ongestoorde
alleenheerschappij van een absoluut katholicisme, gezuiverd van superstitieuze
insluipsels en van bederf, onderwezen en bediend door een clerus, die aanvankelijk
op geen hoger peil van ontwikkeling en zedelijkheid stond dan die van elders in de
Nederlanden, maar die in de loop van deze halve eeuw volstrekt vervangen is door
een contingent priesters van de nieuwe bedeling, wel onderlegd en gedrenkt in de
geest der Trentse hernieuwing. En daarbij komt dan nog, dat naarmate de tijd was
voortgeschreden, de grote, sociale bekoring, die het calvinisme eens voor de massa
kon hebben, toen het het goed der kloosters voor de armen kwam opeisen, verminderd
was. Vooral sedert de scheuring in remonstranten en contra-remonstranten is
bovendien de aantrekkingskracht van het protestantisme aanmerkelijk afgenomen;
dit geldt voor heel Nederland, waar nergens een streek, tot dan toe nog katholiek,
zich na het twaalfjarig bestand in meerderheid of zelfs maar voor een aanzienlijke
minderheid heeft laten protestantiseren. Ten slotte hebben de politieke
omstandigheden, met name de twijfelingen omtrent de bestuurlijke onderhorigheid
van de Meierij voor het land de doorvoering van de protestantisering grotendeels
belet tot aan het sluiten van de vrede van Munster; als na 1648 met kracht aan het
protestantiseringsproces wordt begonnen, valt er een periode van bijna 70 jaar te
overbruggen.
Na de val van 's-Hertogenbosch begon voor stad en Meierij de systematische
protestantisering, die voorlopig echter alleen voor de stad effectief kon worden
toegepast. Bij de overgang was vrij-
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heid van conscientie toegezegd, maar bepaald, dat alle reguliere en seculiere
geestelijken binnen twee maanden de stad moesten verlaten. Zij zouden tot hun dood
de aan hun ambten verbonden inkomsten blijven genieten. Alle uitoefening van de
katholieke godsdienst werd echter verboden. Dat de voorwaarden tegenover de
geestelijken en de zusters niet nog harder waren, is te danken aan persoonlijke
besprekingen tussen bisschop Ophovius en Frederik Hendrik. Pogingen van de
bisschop om het katholicisme vrijheid van uitoefening in particuliere huizen te
bezorgen, faalden echter. De 14de September 1629 ging de stad over en reeds 20
October vaardigden de Staten-Generaal een plakkaat uit, waarbij alle uitoefening
van het katholicisme verboden werd, zowel in de stad als in de Meierij; de kerken
moesten verlaten worden en ter beschikking van de te benoemen predikanten worden
gesteld. Vlak daarop verscheen een koninklijk plakkaat, waarbij aan de civiele
autoriteiten verboden werd zich naar de bevelen van de Staten-Generaal te gedragen.
De Meierij werd daardoor twistappel tussen de oorlogvoerende partijen en droeg al
de ellende daarvan6..
Van I November 1629 was de stad een hervormde kerkeraad rijk en traden er
predikanten ‘bij lening’ op, straks eigen predikanten, spoedig zelfs vijf in getal, van
wie één speciaal voor de militairen dienst deed. Op 23 December 1629 telde de
hervormde gemeente 266 leden, maar daarvan schijnen nog geen honderd uit de stad
afkomstig te zijn geweest. Met de Meierij werd eerst in 1631 begonnen. In dit jaar
kreeg Eindhoven een predikant, die begon met een gemeente van 53 lidmaten. In
1633 voorzag de Bossche kerkeraad de volgende zes plaatsen van een predikant:
Helmond, Oss, Tilburg, Oisterwijk, Oirschot en Vught. De installatie geschiedde
allerminst vlot: de meeste der benoemden moesten onder sterk gewapend geleide in
de kerk gebracht worden, waar hun optreden meestal tot heftige tumulten leidde.
Van deze zending kwam vrijwel niets terecht; de predikanten werden door de Spaanse
troepen gearresteerd of verdreven, door de bevolking weggehongerd, soms zelfs
mishandeld. Een verzoek aan Frederik Hendrik om krachtiger militaire bescherming
voor de predikanten wees deze van de hand met de niet geheel billijke opmerking,
dat de predikanten evenveel moed behoorden te hebben als de katholieke
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priesters, die het zonder deze bescherming deden. Bij het sluiten van de vrede van
Munster had behalve Den Bosch alleen nog Vught een predikant. Thans werd het
werk met kracht hervat. De 20ste Mei 1648 verzocht de Bossche kerkeraad aan de
Staten-Generaal over te gaan tot de aanstelling van 16 à 18 predikanten voor de
Meierij. De Staten-Generaal stonden het beroep van een 14-tal toe.
De 23ste Juli 1648 werd vervolgens te Den Bosch een grote vergadering van de
Bossche kerkeraad met afgevaardigden van alle provinciale synoden geopend, waarop
een plan tot invoering van het protestantisme en uitroeiing van het katholicisme in
stad en Meierij werd opgemaakt. Deze vergadering kwam tot half December 1648
bijna dagelijks bijeen. Ingevolge deze besprekingen werden reeds in September 1648
negen predikanten bevestigd en wel te Oirschot, Helmond, Hees, Waalwijk,
Oisterwijk, Boxtel, Oirle, Hilvarenbeek en Budel. In de volgende maand kwamen
daarbij nog: Bladel, Tilburg, Gemert, Sint-Oedenrode, Vechel en Oss. Verder gaf
de vergadering aan de Staten-Generaal een lijst van 65 dorpen op, waarin ook
onverwijld een predikant behoorde te worden aangesteld. De Staten-Generaal stonden
daarop het beroep van nog 32 predikanten toe, waarbij zij de wenk gaven, vooral de
‘pastoren, die hun tot de ware gereformeerde religie zouden mogen komen te begeven’
aan te stellen; zij legden er de nadruk op, dat zulke pastoors ‘van de tijd van hare
bekeringe ende confessie af’ 600 gulden per jaar aan salaris zouden krijgen. Zij, die
de Staten-Generaal dit denkbeeld hadden ingegeven, verkeerden in de waan, dat
hetgeen voor vijftig jaren tot op zekere hoogte gelukt was in de Boven-Moerdijkse
gewesten, nu - na meer dan een halve eeuw voortgezette katholieke reformatie in de
geest van Trente - nog een bruikbaar middel was. Zelfs het geringste begrip, dat de
clerus van 1648 uit geheel ander hout gesneden was dan die van de beginperiode van
de tachtigjarige oorlog, bleek hier afwezig. Het recept faalde volstrekt: er is geen
enkele Meierijse priester tot predikant aangesteld; waarschijnlijk heeft zich niemand
aangemeld. Op het eind van 1648 stonden in heel de Meierij, de stad inbegrepen, 36
dominees. Dat er niet meer waren aangesteld, was voor een niet gering deel het
gevolg van de vele weigeringen en de spoedige aftocht van anderen, die
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vluchtten voor de ‘vinnigheden ende wreedheden der papisten’. In de loop van 1649
groeide het getal tot 52. Het gebied werd verdeeld in twee classen, die van Den Bosch
met Maasland en Oisterwijk, die van Kempenland met Peelland; beide classen stonden
onder de synode van Gelderland.
Verder werden in de meeste dorpen kosters-schoolmeesters benoemd. Voor deze
benoemingen gaven de Staten-Generaal eveneens het wachtwoord uit, dat zoveel
mogelijk de oude meesters moesten worden overreed zich te laten benoemen, mits
zij zich ‘geïnclineerd gevoelden tot de gereformeerde religie’. Ook bij deze categorie
was de inclinatie niet groot: alleen de schoolmeester van Drunen en de rector van
Oss lieten zich reformeren en behielden hun ambt. Bovendien werd te Oisterwijk tot
schoolmeester benoemd Jan van Daels, gewezen Dominicaan te Calcar. De
nieuw-aangestelde schoolmeesters vonden evenmin als de dominees een vriendelijk
onthaal; zij lkregen vrijwel geen leerlingen, terwijl de clandestien-gestichte katholieke
bijscholen floreerden. De grote hinderpaal voor de effectieve doorvoering van de
protestantisering was de zeer onvoldoende medewerking van de locale civiele
autoriteiten, die zo goed als overal katholiek waren en liefst geen hand uitstaken ter
bescherming van de predikanten en de schoolmeesters. Op vele dorpen vonden deze
functionarissen niemand bereid hen te huisvesten of hun een huis te verhuren, zelfs
niet tegen buitensporige prijzen. Inziende, dat de protestantisering nooit zou slagen,
indien niet een grondige politieke reformatie was voorafgegaan, begonnen de
Staten-Generaal vooral na 1660 met pogingen om protestante schouten en andere
ambtenaren aan te stellen. Dit stuitte echter voor de lagere ambten af op de
onmogelijkheid ter plaatse protestanten te vinden7..
Zo werd de groots-opgezette protestantisering ondanks de steeds fanatieker wijze,
waarop de katholieke godsdienstoefening geweerd werd, een fiasco. De predikanten
kregen geen kans bekeringen te maken; zij preekten soms voor geen ander gehoor
dan het eigen gezin en dat van de koster; hier en daar kwam er een enkele
ambtenaar-immigrant of een militair bij. Er waren gemeenten, die na tientallen jaren
nog niet één lidmaat telden. Een gemeente als Strijp, die in 1649 uit dertig lidmaten
bestond, heette groot; dit getal bereikte Tilburg, dat in 1648 acht en in 1651 (na het
aanstel-
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len van hervormde ambtenaren) 40 protestanten telde, eerst in 1675. Sint-Oedenrode
had in 1686 pas 13 protestante inwoners. De hervormde gemeente van Helmond
telde in 1683 niet meer dan 33 lidmaten. Het gehele gebied van stad en Meierij bezat
in het midden der 18de eeuw nog geen zestig predikanten; die er stonden, hadden
merendeels niets te doen.
De getallenuitkomsten van de negentiende-eeuwse volkstellingen bewijzen de
volslagen mislukking van het protestantiseringsproces in dit oostelijke deel van
Noord-Brabant, waaronder wij dan behalve stad en Meierij van Den Bosch ook het
bij het bisdom Roermond behorende land van Cuyck met de stad Grave rekenen
benevens de kleine enclaves, die geen deel uitmaakten van de Republiek. Om met
deze laatste te beginnen, wordt vooraf opgemerkt, dat hier het protestantiseringsproces
in het algemeen niet doordrong, daar de vreemde souvereinen er het katholicisme
handhaafden. Deze territoria zijn: 1. Het graafschap Megen (thans het grondgebied
der gemeenten Megen c.a. en Ooien-Teefelen), behorende aan het geslacht van
Brimeu, sedert het begin van de 17de eeuw aan dat van Croy en sinds 1697 aan dat
van Palts-Neuburg, allen katholiek; 2. De heerlijkheid Ravenstein, achtereenvolgens
bezit van de hertogen van Kleef, van de Brandenburgse keurvorst (1618-1629) en
van de hertogen van Palts-Neuburg, wie de Staten-Generaal van 1648 tot 1671 de
souvereiniteit betwistten. Door de Brandenburgers en de Staten-Generaal werden
hier protestantiseringspogingen aangewend; zelfs is de kerk enige jaren aan de
katholieke eredienst onttrokken geweest. Dit gebied wordt thans ingenomen door de
gemeenten Ravenstein, Herpen, Schayk, Reek, Velp, Zeeland, Uden en Boekel. 3.
De baronie van Boxmeer, een heerlijkheid van de graven van 's-Heerenberg, thans
de gemeente Boxmeer. 4. De vrije rijksheerlijkheid Gemert, toebehorende aan de
ridders der Duitse orde, d.i. thans het gebied der gemeente Gemert. In dit gebied
verwierven de Staten-Generaal in 1648 grote invloed, die tot
protestantiseringspogingen en vervolging van het katholicisme leidde. De kerk was
van 1649 tot 1661 aan het katholicisme ontrokken; in 1661 werd de oude toestand
nagenoeg hersteld. 5. Het tot Kleef behorende ambt Oeffelt, waar het katholicisme
onafgebroken gecontinueerd is. 6. Het politiek en kerkelijk tot het bisdom Luik
behorende dorp
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Luiksgestel. In alle genoemde gebieden wezen de cijfers van de volkstelling van
1839 uit, dat het protestantisme er nauwelijks aanhangers had. Het percentage
katholieken bedroeg in de meeste van de betrokken gemeenten 100% of meer dan
99%; de enige uitzonderingen waren Boxmeer met bijna 96%, Ravenstein met ruim
92% en Ooien-Teeffelen met ruim 94%. In 1930 waren de getallen vrijwel eender;
alleen bleek toen ook Ravenstein bijna absoluut katholiek, n.l. voor 99,1%;
vermoedelijk had het in 1839 een sterk garnizoen.
In de rest van het omschreven gebied werd de protestantisering krachtig en met
volharding doorgezet tot aan de val van de Republiek. Niemand kan de getallen van
de volkstellingen ten opzichte van dit complex gemeenten nagaan zonder diep onder
de indruk te komen van zoveel verspilde energie, van zo hechte katholiciteit, die een
met geraffineerde lokmiddelen en met gewetensdwang en broodroof opererende
protestantisering ongeschonden doorstond.
Van de 14 gemeenten in het land van Cuyck waren er in 1839 acht voor 100% of
bijna 100% katholiek (Maashees, Beugen-Rijkevoort, Mil-St. Hubert, Wanrooi,
Haps, Linden, Gassel en Escharen). Beers en Oplo c.a. hadden bijna 99%, Sambeek
bijna 96%, Cuyck-St. Agatha ruim 94%, Vierlingsbeek bijna 92% en Grave bijna
79%. De naar het absolute neigende overheersing van het katholicisme was in 1930
nog versterkt. Deze algemeen zichtbare tendens kan echter de verschuiving te Grave
niet verklaren: hier kwam het percentage katholieken in de tijd van 1839-1930 van
bijna 79% op bijna 93%; vermoedelijk is ook hier het garnizoen van invloed geweest.
De Meierij was verdeeld in vier kwartieren. In het kwartier van Oisterwijk telden
in 1839 de gemeenten Diessen, Hoge en Lage Mierde, Berkel, Udenhout, Haren,
Esch, Kromvoirt en Den Dungen geen of nagenoeg geen protestanten; Goirle,
Hilvarenbeek, Moergestel, Drunen, Boxtel, St.-Michielsgestel en Nieuwkuik hadden
97-99% katholieken, Helvoirt ruim 96%, Tilburg bijna 95%, Oisterwijk bijna 94%,
Vught ruim 92%, Loon-op-Zand bijna 92%, Waalwijk ruim 89% en Den Bosch bijna
79%. In 1930 vertoonden deze getallen geen veranderingen van betekenis, behalve
ten opzichte van 's-Hertogenbosch, dat toen ruim
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91% katholieken telde. Ook hier kan de militaire bezetting het verschil misschien
verklaren.
Van de 16 gemeenten in het kwartier van Kempenland (in 1839 nog zonder
uitzondering plattelandsgemeenten) waren in 1839 Best, Waalre, Vessem, Riethoven,
Dommelen en Reusel absoluut of bijna absoluut katholiek; Eersel, Westerhoven en
Borkel-Schaft telden 97-99% katholieken, Eindhoven, Bergeyk, Oirschot en
Valkenswaard 95-97%, Hoogloon ruim 94%, Veldhoven bijna 93% en Bladel-Netersel
bijna 92%. Ook hier bleek de neiging der kleine protestante minderheden tot uitsterven
sterk: de percentages katholieken waren in 1930 meestal nog iets hoger. Een
opvallende uitzondering maakten alleen Eindhoven, dat toen maar voor ruim 78%
en Waalre, dat voor bijna 92% katholiek was. De betrekkelijke achteruitgang te
Eindhoven wordt geheel verklaard door de vestiging van de Philips-fabrieken en de
daaruit voortgevloeide abnormale groei van deze gemeente; die in het aangrenzende
Waalre houdt er waarschijnlijk verband mee.
Het kwartier van Peelland vertoont met 23 gemeenten geen andere
ontwikkelingsgang. In 1839 waren Schijndel, Beek en Donk, Lieshout, Liempde,
Son-Breugel, Stiphout, Mierlo, Lierop, Maarheze, Leende, Geldrop, Bakel-Milheze
en Deurne volstrekt of bijna volstrekt katholiek. Vechel, Helmond, Nunen, Asten en
Someren hadden 97-99% katholieken, Aarle-Rixtel, Budel en Heeze 95-97%, Dinter
en St.-Oedenrode bijna 95%. In 1930 waren de verhoudingen niet noemenswaard
veranderd; alleen Geldrop was tot een percentage van bijna 89% gedaald, wat ook
wel verband houdt met de Philips-industrie in het aangrenzende Eindhoven.
Maasland, het vierde kwartier, had in 1839 in zes van de dertien gemeenten geen
of bijna geen protestanten, n.l. Lithoyen, Berchem, Nistelrode, Nuland, Heesch en
Heeswijk. De gemeenten Rosmalen, Geffen en Berlicum hadden 97-99% katholieken,
Oss en Empel-Meerwijk 95-97%, Lith en Alem c.a. beide ruim 90%. In 1930 was
in bijna al deze gemeenten de kleur tot bijna egaalkatholiek verhoogd.
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2. Westelijk Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.
Stad en baronie van Breda vormen een uit kerkhistorisch oogpunt zeer merkwaardig
gebied. Hier is de persoonlijke invloed van de in het algemeen zeer tolerante heren
van Breda, de prinsen van Oranje, duidelijk merkbaar als een rem op de
protestantisering, het meest in de baronie, maar toch ook in de stad. Bij de behandeling
van de geschiedenis van het katholicisme in dit gebied in een volgend hoofdstuk, zal
deze invloed nader uiteengezet worden, maar reeds hier past de opmerking, dat het
ontbreken van positieve medewerking tot het opleggen van het protestantisme bij de
prinsen Maurits (1584-1606), Philips Willem (1606-1618), Maurits (1618-1625) en
Frederik Hendrik (1625-1647), alsmede bij de prinsessen Amalia van Solms en Mary
Stuart als voogdessen van de minderjarige Willem III, de religieuze kleur van het
gebied bepaald heeft. De enige uitzondering vormt de houding van Willem II, die
na het sluiten van de Munsterse vrede zich conform de wensen van de hervormde
synode zette tot de stelselmatige wering van alle katholieke zielzorg en de door
dwangmaatregelen te bereiken verbreiding van het protestantisme. Maurits en Frederik
Hendrik waren het, die door een stellige protestantiseringspolitiek waarschijnlijk de
bevolking van de baronie voor zeker deel van het katholicisme hadden kunnen
losmaken. Zij hebben dit niet willen doen. Beiden voelden daarvoor persoonlijk
misschien te weinig vóór het protestantisme en zeker te weinig tegen het katholicisme;
de jongste van de twee broers toonde bij onderscheiden gelegenheden enige wrevel
tegen het denkbeeld van oplegging van het protestantisme; zelfs is zekere
gevoelsvoorkeur voor het katholicisme af en toe bij hem merkbaar. Beide vorsten
hebben ondanks de herhaalde aandrang van de synoden en classen hun medewerking
geweigerd op het cardinale punt: de wering van het katholicisme. Zij volhardden
levenslang in de tactiek een eenmaal bij collatie van henzelf of hun vader aangestelde
katholieke pastoor te handhaven in het wettig bezit van de pastorie en de bediening
van de kerk. Zelfs zagen zij er af en toe niet tegen op, een pastorie te begeven aan
een katholiek priester, indien deze met bepaalde aanbevelingen tot hen kwam.
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De hervormde synoden hebben spoedig tot hun ergernis bemerkt, dat deze prinsen
evenmin als hun vader het totalitaire beginsel van het calvinisme aanhingen en hun
af en toe in vage, maar niet onduidelijke termen daarvan een verwijt gemaakt. Bij
alle hoofse welwillendheid waren deze Oranje's echter te zeer persoonlijkheden, te
zeer van top tot teen vorsten, dan dat het welke geestelijke of civiele autoriteit ook
mogelijk was zulke gevoelens met genoegzame nadruk tegen hen uit te spreken, en
te veel diplomaten om in audiënties de tot hen toegelatenen niet met algemene termen
te kunnen afschepen. In de uitoefening van de hun als heren van eigen heerlijkheden
toekomende rechten, speciaal van het collatierecht over de kerken te lande, lieten zij
geen adviseurs uit de synode meespreken. Zelfs toonden zij in hun houding jegens
de kloosters een mate van tolerantie, die zelden bij niet-katholieke vorsten wordt
aangetroffen. Bij de geschiedenis van het katholicisme in de zeventiende eeuw zal
dit voor Noord-Brabant nader blijken. De opmerking mag ten slotte niet achterwege
blijven, dat Maurits en Frederik Hendrik in hun oncalvinistische tolerantie de ware
zonen van hun vader waren. Vergelijken wij diens houding als heer van Breda met
die van de meeste andere edelen, die omstreeks 1565 het ‘protestantisme seigneurial’
aanhingen en toepasten door medewerking aan of ten minste dulding van beeldenstorm
en omschakeling van het kerkwezen in hun heerlijkheden naar het calvinistisch recept,
dan valt scherp verschil te constateren: Willem van Oranje heeft in zijn heerlijkheid
Breda de protestantisering geenszins in de hand gewerkt; hij liet er zelfs tot 1566 de
uitoefening van de hervormde godsdienst niet toe.
Natuurlijk kwamen ook te Breda occasionele uitingen van heterodoxe gezindheid
al vóór 1566 voor; het bekendste geval is dat van Jan de Scheerder, alias Jan de
Lezer, die, in 1556 wegens ketterij gevangen genomen, verklaarde niet te geloven
in transsubstantiatie, vagevuur en priesterschap, de biecht te verwerpen en de bijbel
voor de enige geloofsbron te houden. Omstreeks 1560 is er een clandestiene
hervormde gemeente ontstaan; af en toe kwamen predikanten uit Antwerpen er
preken, o.a. Herman Moded. In Augustus 1566 brak de beeldenstorm in de stad uit;
de benden werden aangevuurd door de te Breda gevestigde edelman Jean de
Cornaillon, lid van het verbond der edelen en een duidelijk
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vertegenwoordiger van het genoemde ‘protestantisme seigneurial’. In hun angst
gaven de stedelijke regenten de calvinisten verlof binnen de stad te vergaderen, maar
dit verlof werd door Willem van Oranje prompt tenietgedaan: zij moesten buiten de
stad blijven. In September liet de prins echter de religievrede afkondigen; veel effect
heeft deze maatregel niet gehad. Na de nederlaag der calvinisten te Oosterweel begon
overal, ook te Breda, de uittocht der hervormden. De prins verliet Breda in April
1567; de heer van Schouwenburg nam de stad voor de koning in bezit en gelastte
alle ‘ministers van secten, apostaten en beeldbrekers’ te vertrekken. Commissarissen
stelden een onderzoek in; arrestaties hadden plaats en 51 Bredanaars werden door
de raad van beroerten veroordeeld. Zo scheen alle calvinisme de kop ingedrukt te
zijn. Toch bestond een calvinistische gemeente in stilte voort; zij had vermoedelijk
Johannes Capito tot voorganger.
In 1577 geraakte Willem van Oranje door een list - vervalsing van een brief van
Alva8. - weer in het bezit van de stad; hij liet er 14 September 1578 de religievrede
afkondigen. De hervormden verkregen de kerk van Markendaal. In Februari 1581
eisten en verkregen zij echter de Grote Kerk. Het gezag van de prins wist nog te
beletten, dat alle katholieke eredienst verboden werd: de katholieken herkregen de
Markendaalse kerk. Nog in hetzelfde jaar werd de stad echter weer Spaans; 33
hervormden werden gevangen genomen. Daarmee was het katholicisme hersteld. In
1590 had de bekende verrassing door middel van het turfschip plaats. De hervormde
gemeente look terstond op, werd onder de classis van Dordrecht gebracht en ontving
een predikant in Nicolaas Sophingius. Een intensief protestantiseringsproces ving
aan, waaraan vooral de apostaat-priester Henricus Boxhornius, van 1601-1625
predikant in de stad, zijn krachten gaf. Zijn invloed op de geheel uit calvinisten
samengestelde regering leidde tot vervolging van het katholicisme. Toch gaf de
burgerij zich allesbehalve vlot gewonnen. Deze houding werd haar enigszins
vergemakkelijkt, doordat prins Maurits de achtergebleven priester Cornelis Gobbincx
de hand boven het hoofd hield, ook toen deze voortging in stilte dienst te doen, gelijk
wij in een vorig hoofdstuk reeds uiteenzetten. Bovendien was het voor de katholieken
der stad niet onmogelijk hun godsdienstige plichten waar te nemen in
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een der dorpen van de baronie, die nog vrijwel alle hun pastoors behouden hadden,
dank zij Maurits' principe op dit punt. Zijn standpunt bleek de pauselijke nuntius
Morra in een brief aan de kardinaal-staatssecretaris van 24 Maart 1618 zeer te
waarderen9.. In 1603 wendden zich een aantal Bredanaars tot Albertus van Oostenrijk
met een verzoek om vrijgeleide, als zij te Prinsenhage Mis gingen horen, opdat zij
door Spaanse soldaten niet lastig gevallen werden.
Het twaalfjarig bestand gaf de synoden eindelijk gelegenheid de protestantisering
van de baronie ter hand te nemen. Dit was in strijd met een verklaring, die door de
Staten- Generaal op de dag der ondertekening van het verdrag der Trèves aan de
Franse gezant afgegeven werd en waarin zij mede namens prins Maurits als heer van
Breda beloofden geen nieuwigheden op het stuk van de religie te doen invoeren in
de delen van Brabant, welke door Staatse troepen bezet waren10.. Volgens een
mededeling, die de Brusselse internuntius Bentivoglio in Mei 1612 aan de
kardinaal-staatssecretaris deed, legden de Staten deze belofte zo uit, dat in de kerken
niets gewijzigd zou mogen worden, maar het aan predikanten zou vrijstaan in
particuliere huizen te gaan preken. Nog herhaaldelijk is daarover tussen staatssecretaris
en nuntius gecorrespondeerd; de staatssecretaris heeft ook de koning van Frankrijk
verzocht zijnbemiddeling bij de Staten te verlenen om ze van dit plan te doen afzien.
Deze stap, zo hij al gedaan mag zijn, heeft blijkbaar niet veel uitgehaald, al kan de
ijver van de betrokken predikanten door de continuatie van katholieke zielzorg en
eredienst evenmin veel kwaad gedaan hebben11.. Ook Malderus, de bisschop van
Antwerpen, beschuldigde de Staten-Generaal van woordbreuk in deze aangelegenheid
in zijn verslag aan de paus van 161512.. Door de Staten-Generaal gesalarieerde
predikanten, zo zegt hij, lopen de dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom af en houden
overal conventiculen. Als de burgerlijke overheid hun dit wil beletten, zeggen zij,
dat de Trèves het hun toestaan, zolang zij het in particuliere huizen doen. Hier en
daar gaan zij nog verder en preken in het openbaar; daarbij voorspellen zij zelfs, dat
zij binnenkort de katholieke priesters uit de kerken zullen jagen en zich zelf er in
zullen nestelen. Hoe de bevolking deze bezoeken van de predikanten opnam, valt op
te maken uit de mededeling, dat de heren
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meestal onder militair geleide reisden. Wij vinden vermeld, dat zij preekten te Wouw,
Woensdrecht, Ossendrecht, Putte en Oosterhout. Spoedig ging men over tot het
aanstellen van vaste predikanten: in 1613 te Roosendaal en te Oosterhout, in 1614
te Leur en te Terheiden, in 1615 te Chaam en te Zundert, in 1616 te Rijsbergen, in
1618 te Dongen.
De verovering van Breda door Spinola in 1625 keerde de verhoudingen nogmaals
om. De predikanten werden uit stad en baronie verdreven en het herstelproces van
het katholicisme in Breda werd met kracht begonnen. Zeer veel hervormden moeten
de wijk genomen hebben naar Holland. Fantastische getallen van 6000 uitwijkelingen
op de 9000 zielen tellende stadsbevolking hebben echter geen waarde. Het staat vast,
dat nog in 1623 de katholieken in Breda veel talrijker waren dan de hervormden. Dit
is ook in overeenstemming met de ervaringen in andere steden als in Rotterdam,
waar, naar de reeds genoemde cijfers uitwezen, veertig jaren van veel intensiever
protestantisering nog geen 10% der bevolking tot het protestantisme hadden gebracht.
Voor de 35 jaren, die de Bredase hervormde gemeente had gehad om zielen te winnen,
is het zeker uitgesloten, dat de meerderheid tot haar was overgegaan; zelfs 10% lijkt
te hoog13.. Tot 1637 bleef Breda in de macht van Spanje, waardoor stad en baronie
aan een methodisch proces van katholieke reformatie konden worden onderworpen,
dat twaalf jaar duurde. Daarvan was het gevolg, dat de herovering van Breda in 1637
door Frederik Hendrik de hervormde kerk nog veel minder baat bracht dan die van
1590; haar positie is nog zwakker gebleven dan zij vóór 1625 was. Dat daartoe thans
de zeer tolerante houding van Frederik Hendrik te meer bijdroeg, zal duidelijk zijn.
Terstond na de inneming der stad werd de hervormde gemeente er hersteld; zij kreeg
drie predikanten, terwijl er bovendien nog een lutherse en een Waalse dominee
werden aangesteld. Het is een bewijs van de ernst, waarmee de protestantisering ter
hand genomen werd: deze vijf dominees hadden zeker in de aanvang nauwelijks
aanhangers. In 1666 kreeg de gemeente haar vierde, in 1739 haar vijfde predikant.
In het begin van de negentiende eeuw werd dit aantal tot drie teruggebracht.
Zolang Frederik Hendrik leefde, is er van protestantisering der
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baronie niets gekomen. Hij weigerde de kerken en de pastorieën aan de pastoors te
ontnemen, de kloosters te sluiten en hun goederen te doen onteigenen. Eerst het
overlijden van een pastoor mocht aanleiding zijn tot de benoeming van een predikant
en de invoering van het protestantisme. Dat zulk een methode in tien jaar (1637-1647)
nog niet veel resultaat bereikt had, ligt voor de hand. Eerst Willem II trad anders op,
daartoe vermoedelijk minder door positieve protestante gevoelens geleid dan door
de algemene gedragslijn, welke de Republiek na de vrede van Munster volgde. Reeds
in Juni 1648 vaardigde Willem II een plakkaat uit, waarbij bepaald werd, dat een
eind zou komen aan de tot dusver in de baronie heersende toestand, waarbij ‘de papen
ofte roomse pastoren’ de kerken bedienden en de pastorieën bewoonden, terwijl de
‘predikanten van de ware christelijke religie’ zich ‘tot nog toe in huizen of schuren
hadden beholpen’. Alle kerken moesten van de ‘vestigiën des pausdoms’ gezuiverd
worden en aan katholieke priesters werd elke bediening verboden. Onverwijld stelde
de synode van Zuid-Holland nu op de meeste dorpen predikanten aan.
Ofschoon op de synode te Leiden in 1649 hoopvol over de ingezette
protestantisering van de baronie gesproken werd en de bewoners daar ‘veel docielder
en tractabeler als die van de Meierij’ genoemd werden, is toch het proces ook hier
een éclatante mislukking geworden. Daartoe droeg de spoedige dood van Willem II
bij. Gelijk wij al deden uitkomen, herstelden de prinsessen-douarières, d.i. wel vooral
Amalia van Solms, de politiek van Frederik Hendrik, tot grote ergernis van
predikanten en synode. In 1648 werden de pastoors uit de pastorie gezet en, voorzover
mogelijk, predikanten aangesteld te Prinsenhage, Rijsbergen, Terheiden, Teteringen,
Zundert, Oosterhout, Dongen, Gilze, Alfen, Baarle-Nassau, Ginneken, Chaam, Leur,
Etten, Sprundel, Nispen, Roosendaal en Dinteloord. Op den duur werden overal de
kerken aan de katholieke eredienst onttrokken; op tal van plaatsen bleven zij
anderhalve eeuw leegstaan; soms vielen zij geleidelijk in puin. Het totaal aantal
predikanten in stad en baronie heeft nooit meer dan 25 bedragen14.. De resultaten van
hun arbeid bij de bevolking zijn af te lezen uit de cijfers der godsdienstige
verhoudingen in de tot de baronie behorende gemeenten volgens de volkstelling
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van 1839. Deze gemeenten zijn 15 in getal. In 4 er van, n.l. Rijsbergen, Alfen-Riel,
Baarle-Nassau en Gilze-Rijen, vormden de katholieken meer dan 99% der bevolking.
In vijf andere, n.l. Teteringen, Zundert, Roosendaal, Prinsenhage en Ginneken-Bavel
lag het percentage tussen 97 en 99. Daarop volgden Chaam (95,25), Oosterhout
(94,27) Etten-Leur (93,60), Dongen (93,07), Terheiden (92,40) en ten slotte Breda,
welks percentage van 76,11 op een flink contingent protestanten wijst, waartoe de
sterke militaire bezetting en de militaire academie in belangrijke mate bijdroegen.
Uit deze verhoudingen spreekt met onmiskenbare duidelijkheid de in zijn
negativiteit grote verdienste van de prinsen van Oranje, vooral van Maurits, die het
in zijn macht gehad had de protestantisering van de baronie althans voor een niet
onbelangrijk deel te doen slagen. Had hij in 1590 de kerk in zijn heerlijkheid willen
omschakelen - en daarmee zou hij gedaan hebben, wat alle heren toen deden - en
elke uitoefening van het katholicisme geweerd, dan zou in de jaren 1590-1625 zeker
nog wel niet de meerderheid, maar althans een noemenswaarde minderheid
geprotestantiseerd zijn. Thans is het reeds zo vroeg ingezette protestantiseringsproces
van de baronie volstrekt mislukt. Alleen de gemeenten Breda en Ginneken-Bavel
hadden in 1930 een behoorlijk aantal hervormden. Beide gemeenten zijn al twee
eeuwen een uitgezocht verblijf voor bejaarde renteniers uit Holland; Breda is
bovendien een garnizoensplaats en huisvest nog altijd de militaire academie.
Het Markiezaat van Bergen-op-Zoom toont ons met even grote duidelijkheid de
mislukking van een reeds vroeg begonnen protestantiseringsproces, hier te
merkwaardiger, omdat het nooit onderbroken is: Bergen-op-Zoom is van 1577 af
Staats gebleven.
Veel voortgang had de ketterij in Bergen-op-Zoom in de eerste helft van de
zestiende eeuw niet kunnen maken. Het spreekt vanzelf, dat op zich zelf staande
gevallen wel voorkwamen. Zo werd in 1525 de pastoor van het Bergse begijnhof,
Nicolaas Christiani, veroordeeld tot herroeping van de op de preekstoel en in
gesprekken verkondigde dwalingen omtrent het vagevuur, de heiligenverering en
andere omstreden punten en tot het offeren van twee waskaarsen, elk van vier pond,
als boete. Omstreeks 1534 kwamen
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ook hier anabaptisten voor. Van andere ketterse stromingen blijkt niet veel.
Waarschijnlijk is van grote invloed op de rechtzinnigheid van de stadbevolking
geweest de houding van de Vrouwe van Bergen-op-Zoom, Jacqueline de Croy,
weduwe van Antonius van Glymes. Deze was een overtuigde tegenstandster van alle
afwijking van de katholieke leer. In dezelfde tijd stond als pastoor te Bergen-op-Zoom
Nicolaas Florenszoon Goudanus, een uitmuntend en geleerd priester, door wiens
invloed omstreeks 1540 het godsdienstig leven in de stad in zeer bloeiende staat
verkeerde. Ook de zoon van Jacqueline de Croy, Jan IV van Glymes, was een
principieel bestrijder van de ketterij. Eerst na zijn vertrek naar Spanje, samen met
Montigny, in Juli 1566 begonnen de calvinistische conventikels; zij werden geleid
door zekere Erasmus de Wever alias doctor Spoel.
Zonder beeldenstorm verkregen de calvinisten door tussenkomst van Lodewijk
van Nassau, die de markiezin blijkbaar met het verhalen van de elders gepleegde
gruwelen grote schrik wist in te boezemen, een op 1 September gesloten accoord,
waarbij hun in particuliere huizen vrije uitoefening van de godsdienst werd toegestaan.
Men stelle zich de groep der nieuwgezinden echter niet te groot voor: ter predikatie
kwamen maar een grote veertig mensen. Dit belette de secte niet met de dag hoger
toon aan te slaan; herhaaldelijk verwekten de calvinisten openbare troebelen. Dit
was de oorzaak, dat in Maart 1567 een paar honderd soldaten in de stad gelegerd
werden. Na hun komst werd de uitoefening van het protestantisme terstond verboden.
Enkele tientallen calvinisten, o.a. de predikanten, weken uit. Kort na de komst van
Alva werden alle heerlijkheden en bezittingen van de in Spanje gestorven Jan IV
van Glymes gesequestreerd wegens diens vermeende medeplichtigheid aan de door
het verbond der edelen verwekte troebelen. Alva belastte twee commissarissen met
het beheer van de goederen en het bestuur van de heerlijkheid. In 1570 kwam de
definitieve uitspraak af, krachtens welke de heerlijke rechten overgingen aan de
koning.
Tot Augustus 1577 bleef de stad met het marldkiezaat onder streng bewind van
commissarissen der regering. Zij had een sterk garnizoen, dat de bevolking zware
lasten oplegde en dat door zijn uitspattingen spoedig zeer gehaat was. Van uitoefening
van de her-
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vormde godsdienst was in deze jaren geen sprake. In Augustus 1577 werd de stad
door Staatse troepen genomen. Onverwijld werden de plakkaten tegen de ketterij
geschorst. De Staten-Generaal erkenden vervolgens de erfgenaam van Jan IV van
Glymes, Jan van Wittem, als markies. Deze was echter, hoezeer heftig anti-Spaans,
een overtuigd bestrijder van het protestantisme. Aan hem is het dan ook te danken,
dat de door de calvinisten ook hier ingezette pogingen om de uitoefening van het
katholicisme te doen verbieden, mislukten. Zelfs werd de hervormden eerst door de
tussenkomst van aartshertog Matthias, op grond van de in Juli aangenomen
religievrede, in October 1578 een kerk afgestaan, n.l. de kapel van het
Sint-Maartensgasthuis. Ook hier was de religievrede slechts een stap naar de
opperheerschappij van het calvinisme. Na tal van onlusten, veroorzaakt door de
toenemende stoutmoedigheid der secte, werd in Augustus 1580 een aanslag gewaagd
op het klooster der Minderbroeders te Bergen-op-Zoom; kerk en klooster werden
geplunderd en de bewoners uitgedreven. In November 1580 barstte een verwoede
beeldenstorm los: alle kerken en kloosters werden door de soldaten van het garnizoen
en het stedelijke plebs ontheiligd. Daarmee was het met de openbare uitoefening van
het katholicisme in de stad gedaan.
Jan van Wittem, die tijdens deze troebelen niet in de stad vertoefd had, trachtte ze
tot rede te brengen, maar stuitte op drastisch verzet van de Staten-Generaal. Hij koos
kort daarop de Spaanse zijde, waarna de Staten-Generaal, die zich inmiddels bij het
plakkaat van verlatinge geheel van Philips II hadden losgemaakt, hem van zijn
markiezaat vervallen verklaarden; 14 Februari 1582 stelden zij Willem van Oranje
aan tot markies van Bergen. Pogingen, door Parma in 1585 gedaan om de belangrijke
grensvesting te veroveren, mislukten; ondernemingen van Albertus van Oostenrijk
in 1597, 1602 en 1605 en van Spinola in 1622 slaagden evenmin; Bergen-op-Zoom
is onafgebroken Staats gebleven. Het markiezaat behoorde formeel eveneens onder
de Republiek, maar is herhaaldelijk het terrein van een guerilla tussen Staatse en
Spaanse troepen geweest15.. Van invoering van het protestantisme op de dorpen is
dan ook tot 1648 zo goed als niets terecht gekomen: het verblijf werd aan de
predikanten èn door de voortdurende dreiging van Spaanse troepen èn door de ook
hier zeer vijandige

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

620
houding van de bevolking onmogelijk gemaakt. Bovendien waren de Oranje's tot
1609 markiezen van Bergen-op-Zoom; hun godsdienstige politiek was hier dezelfde
als die in de baronie: het mild ‘laissez faire’.
Bij het sluiten van het twaalfjarig bestand kwam het markiezaat terug aan de
erfgenamen van Jan van Wittem, die katholiek waren. Het einde van het bestand
herstelde de Oranje's; Maurits en Frederik Hendrik fungeerden als markiezen tot het
sluiten van de Munsterse vrede, waarna het markiezaat weer in de familie der
Wittemse heren kwam; daarin bleef het tot 180116.. Daar dezen onveranderd katholiek
waren, kan men zeggen, dat het de protestantisering van het markiezaat altijd
ontbroken heeft aan de positieve medewerking, die zelfs voor een partieel welslagen
conditio sine qua non was. Ook hier staat de mislukking voor het leeuwendeel in het
credit van Maurits en Frederik Hendrik: zij waren het, die de geschikte tijd daartoe
ongebruikt lieten. Zelfs de periode 1609-1621 bleek ongevaarlijk. Ook ten opzichte
van het markiezaat gold immers de verklaring, die de Staten-Generaal aan de Franse
gezant hadden afgelegd. De pastoors behielden dus de kerken, voorzover ze die nog
bezet hielden. Wel zonden de Staten-Generaal predikanten uit, die onder militair
geleide de dorpen bezochten en er zich trachtten te vestigen, maar hun succes moet
uiterst gering geweest zijn.
De stad kreeg in 1580 haar eerste predikant; sedert 1592 had zij er twee, na 1658
drie. Verder kwamen er in of na 1648 predikanten te Oudenbosch, Standaardbuiten,
Oud- en Nieuw-Gastel, Halsteren, Wouw, Ossendrecht, Putten, Steenbergen en
Kruisland. De protestantisering is in heel het markiezaat mislukt. Dit tonen de cijfers
der negentiende-eeuwse volkstellingen duidelijk aan. Volgens die van 1839 telde
Bergen-op-Zoom zelf toen ruim 67% katholieken, wat, gezien het sterke garnizoen,
wijst op een slechts tamelijk klein percentage hervormden onder de burgerbevolking.
Dit is een van de meest opvallende verschijnselen in de geschiedenis van
protestantisering en katholiek herstel; geen enkele andere stad, sedert het begin van
de opstand onafgebroken Staats geweest, toont zulk een massaal behoud van het
katholicisme; bij de bespreking van de katholieke zielzorg in deze streek zal getracht
worden dit verschijnsel te verklaren. Alle andere gemeenten van
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het markiezaat hadden in 1839 een percentage katholieken boven 97, uitgezonderd:
Ossendrecht met bijna 93%, Oudenbosch met ruim 95%, Standaardbuiten met ruim
93%, Steenbergen-Kruisland met ruim 92%.
De laatstgenoemde gemeente, ofschoon evenals Fijnaart-Heiningen vaak bij het
markiezaat gerekend, behoorde tot de heerlijkheden der Oranje's, die tussen markiezaat
en baronie liggen en de noordwestelijke hoek van de provincie vormen. Zij zijn ten
dele door Willem van Oranje op het water gewonnen of herwonnen. Thans vormen
zij het gebied der gemeenten: Steenbergen-Kruisland, Dinteloord-Prinsenland,
Fijnaart-Heiningen en Willemstad. De kaart van de volkstelling van 1839 laat zien,
dat het katholicisme naar het noorden afneemt: Steenbergen-Kruisland telde ruim
92%, Dinteloord-Prinsenland ruim 31%, Fijnaart-Heiningen bijna 35% en Willemstad
bijna 12% katholieken. Willemstad is eerst tussen 1564 en 1584 op het water
herwonnen. Wel heeft er korte tijd, omstreeks 1570, een pastoor gestaan, maar de
polder was toen nog nauwelijks bewoond en het grote contingent kan er zich eerst
na 1584 neergezet hebben, toen alle uitoefening van het katholicisme er verboden
was. Hoogstwaarschijnlijk zijn de eerste bewoners als protestanten gekomen. Pas
tegen het eind van de achttiende eeuw zijn er katholieken geïmmigreerd; de huidige
katholieke parochie ontstond in 183317..
Fijnaart-Heiningen dateert van enkele decennia vroeger: in 1548 was de indijking
klaar gekomen. Tot omstreeks 1572 is er een katholiek pastoor geweest; in dat jaar
schijnt pastoor Cornelis Luycx door de Geuzen vermoord te zijn. Het protestantisme
is ook hier waarschijnlijk in hoofdzaak als godsdienst der immigranten gekomen;
vooral onder Maurits hebben zich verscheiden gezinnen in de polder gevestigd. Dat
het immigranten-element hier echter naar verhouding geringer was dan in het later
drooggekomen Willemstad, laat zich opmaken uit de huidige verhoudingsgetallen
der confessies18.. Dit geldt mutatis mutandis ook voor Dinteloord-Prinsenland, waarvan
het westelijk deel, het eigenlijke Prinsenland, eerst begin zestiende eeuw boven water
kwam19.. Steenbergen-Kruisland, dat zich in confessionele kleur geheel bij het
markiezaat, waaraan het grenst, aansluit, heeft maar zeer kleine stukken op het water
gewonnen omstreeks het begin der zeven-
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tiende eeuw en blijkbaar geen of weinig immigranten getrokken. De stad Steenbergen
werd in 1590 door Maurits veroverd en bleef sedert Staats. Wel kwam er in 1597
een hervormde predikant, maar vermoedelijk heeft de bekende houding van Maurits
een effectieve protestantisering belet. Kruisland kreeg eerst in 1651 zijn eerste
predikant.
Van Noord-Brabant rest dan nog de strook in het noorden, die kerkelijk tot het
bisdom Den Bosch, staatkundig deels tot Holland, deels tot Gelderland behoorde.
Hier was de politieke situatie voor de protestantisering het gunstigst; toch is van
algeheel slagen in de verste verte niet te spreken. In het westen beginnend, opent de
rij met de huidige gemeente Klundert, die ter plaatse van het verdronken Nieuwervaart
ligt en eerst omstreeks 1580, toen het stadje omwald en versterkt werd, van betekenis
geworden schijnt. Het kreeg al omstreeks 1590 een predikant; vermoedelijk
geschiedde de aanstelling als gevolg van de immigratie van protestanten. Klundert,
thans een sterk gereformeerd centrum (de gereformeerden zijn er talrijker dan de
hervormden), was in 1930 voor een derde katholiek. Vermoedelijk is dat de
nakomelingschap van de oude bevolking en zijn de protestanten afstammelingen van
immigranten van en na 1580.
Het aangrenzende Zevenbergen heeft in dezelfde tijd ook immigranten getrokken,
maar dezen bleven ver in de minderheid bij de oude bevolking. Als gedurende de
opstand tijdelijk aan de prinsen van Oranje vervallen heerlijkheid bleef het stadje
lang voor krachtige protestantiseringspogingen bewaard. Eerst in 1610 werd de kerk
aan de calvinisten gegeven. Kort daarop werd alle uitoefening van het katholicisme
verboden, maar daaraan werd de hand niet gehouden. Tot 1648 bleef een katholiek
priester in de stad werkzaam20., alle protesten van predikanten en kerkeraad bij de
Staten van Holland ten spijt. Bij de vrede van Munster stond de Spaanse koning
Zevenbergen als leen van Spanje af aan Amalia van Solms, onder beding, dat zij het
katholicisme zou dulden en vrijlaten. De Nederlandse afgevaardigden te Munster
maakten ten aanzien van deze bepaling de reserve, dat het algemene beginsel van de
souvereiniteit van de Staten-Generaal prioriteit had en de betrokken bepaling niet
bindend was. Reeds in hetzelfde jaar werd de pastoor van Zevenbergen dan ook al
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verbannen. Hij bleef echter, beschermd door Amalia van Solms, in de stad. Na weinige
jaren berustten de Staten in de toestand. Spoedig hadden de katholieken een eigen
kerk, vlak tegenover de oude, die aan de protestanten toegewezen was. Het
protestantisme heeft dan ook in Zevenbergen weinig zielen gewonnen: in 1839 was
de gemeente nog voor 77,26% katholiek.
Zwaluwe won omstreeks dezelfde tijd enig land in het noorden; eerst in de
zeventiende eeuw is Lage-Zwaluwe ontstaan. Daar moeten veel protestanten
geïmmigreerd zijn; de oude bevolking zwichtte niet voor de protestantisering, die
omstreeks 1614 met de vestiging van de eerste predikant ingezet werd. De gehele
gemeente was in 1839 voor omstreeks 60% katholiek. Het in 1839 voor bijna 65%
katholieke Geertruidenberg was aanvankelijk, d.i. in 1579, van een hervormde
predikant voorzien, maar geraakte spoedig weer in de macht van Spanje. In 1593
nam Maurits het in; sedert bleef het Staats. Dat nochtans de protestantisering zo
weinig succes heeft behaald, is weer een merkwaardig verschijnsel, waarvoor de
nabijheid van Spaans territoir een gedeeltelijke, maar niet afdoende verklaring is. In
de Langstraat zijn Raamsdonk (78,08) en Waspik (83,58) van ongeveer hetzelfde
karakter als Zevenbergen; een zeer scherp contrast daarmee vormen de huidige
gemeenten Sprang-Capelle en 's-Gravenmoer, die beide sterk geprotestantiseerd zijn
(resp. 21,75 en 7,09% katholieken in 1839). Een geheel bevredigde verklaring voor
dit zeer opvallende verschijnsel wordt nergens gegeven. Overwegende invloed van
de heren der heerlijkheden is te vermoeden, maar dan is het niet wel begrijpelijk, dat
beide dorpen eerst bij de aanvang van het bestand hun eerste predikant kregen.
Het land van Heusden toont, op de stad Heusden na, de schamele resultaten van
een goeddeels mislukt protestantiseringsproces. De stad, die in 1839 voor bijna 56%
katholiek was, is sedert 1579 onafgebroken Staats; de oplegging van het protestantisme
ondervond er niet alleen de overal aan den dag tredende hardnekkige weerstand van
de massa, maar ook de positieve tegenwerking van de in de onmiddellijke nabijheid
van de stad werkzame katholieke priesters21.. Met het land van Heusden vormt dat
van Altena in zijn sterk overwegend protestante kleur een scherp contrast, waarvoor
een objectieve exacte verklaring nog altijd gegeven
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moet worden. De noordelijker ligging verldaart het slechts ten dele. Volgens
aantekeningen van de predikant Nicolaas Voet, die in het midden van de zeventiende
eeuw te Meeuwen in het land van Altena stond, zouden de Staten van Holland de
protestantisering van het land van Heusden ‘op ongelooflijke wijze verwaarloosd’
hebben, terwijl die van het land van Altena ‘reeds voor de aanvang der zeventiende
eeuw bewerkstelligd was geworden’. Terecht zijn reeds vroeg tegen deze
onwaarschijnlijke uitleg bedenkingen geuit. Daarbij is gewezen op de tientallen jaren
durende oorlogslast van het land van Heusden als de grote oorzaak, die de
protestantisering tegenhield, en op de nabijheid van de Meierij als een zeer belangrijke
factor voor het behoud van het katholicisme22.. Terwijl Made-Drimmelen en Dussen
in 1839 respectievelijk 79,51 en 63,95% katholieken hadden, was het percentage in
alle andere gemeenten van dit gebied tussen Maas, Bergse Maas en Biesbos uiterst
klein. Bovenaan stond Woudrichem met 6,56% katholieken; daarna kwamen Eethen
(4,67), Rijswijk (3,02), Wijk-Aalburg (2,36), De Werken (1,39), Almkerk (1,07), en
Veen (1,04). Werkendam (0,42) en Andel (0,30) waren nagenoeg zonder katholieken;
Giesen ten slotte was voor 100% protestant.
Ook van de Bommelerwaard is het zuidelijk deel langs de Maas, dat dus binnen
het bereik van de Meierijse zielzorg lag, mede dank zij de Jezuietenmissie in de buurt
zelf, veel minder sterk geprotestantiseerd dan het noordelijke. Ammerzoden had in
1839 een flinke katholieke meerderheid (67,92), Hedel een sterke minderheid (47,72)
en Driel een sterke meerderheid (76,55). De Jezuietenmissie heeft haar invloed doen
gelden op het complex van de gemeenten Zaltbommel (26,81), Hurwenen (52,82)
en Rossum (48,05), waar zeker ook ambtsheerlijke invloed in het spel was. In de
overblijvende gemeenten waren de percentages in 1839 maar gering: Poederooien
(4,93), Brakel (o), Zuilichem (1,50), Nederhemert (0,32), Gameren (6,78) en Kerkwijk
(4,52).
Over Staats-Vlaanderen behoeft na hetgeen in een vorig hoofdstuk gezegd is, thans
niet veel te worden opgemerkt. Het grote, onmiddellijk opvallende verschil is dat
tussen het Committimus en het overige deel. Het Committimus wordt gevormd door
de
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huidige gemeenten Biervliet, Terneuzen en Axel; het was geen generaliteitsland,
maar werd bij Zeeland gerekend op grond van zijn vroege verovering door de op
Walcheren gevestigde Geuzen. Het werd door Gecommitteerde Raden van Zeeland
bestuurd en sluit zich in religieuze kleur geheel aan bij de in Zeeland overheersende.
In de negentiende eeuw zijn echter in de betrokken gemeenten, vermoedelijk door
immigratie van katholieken uit de belendende gemeenten, de verhoudingen gewijzigd.
In 1930 bedroeg het percentage katholieken in de drie gemeenten respectievelijk
bijna 42, bijna 23 en ruim 20; in 1839 echter waren deze getallen veel lager, n.l.
achtereenvolgens ruim 23, bijna 17 en 7½. Het is duidelijk, dat dit gebied, gedurende
de eerste decennia van de opstand bijna onafgebroken door ondergelopen polders
van Vlaanderen gescheiden, voor de katholieke zielzorg ontoegankelijk was en de
vroeg ingezette protestantisering er geen concurrentie ondervond. In het overblijvende
deel van Staats-Vlaanderen kon de protestantisering eerst laat aanvangen. Voor de
resultaten daarvan wordt verwezen naar de hoofdstukken over de katholieke reformatie
in de Mechelse kerkprovincie en over de missie.

3. Limburg, het Rijk van Nijmegen en Maas-en-Waal.
Het gewest Limburg, welks politieke lotgevallen grote grilligheid vertonen23., heeft
herhaaldelijk zeer veel onder de oorlog tegen Spanje geleden en aan de gruwelen
van beeldenstorm, kerkroof, plundering en priestervervolging zijn deel gehad. Toch
is er geen enkel deel te noemen, waarin het protestantisme noemenswaarde aanhang
vond. Dit is een gevolg van de omstandigheid, dat een eigenlijk
protestantiseringsproces nergens tijdig genoeg en met voldoende kracht en
duurzaamheid is kunnen worden toegepast. Aan vroegtijdige verspreiding van ketterse
denkbeelden heeft het er echter evenmin ontbroken als aan dat ‘protestantisme
seigneurial’, waardoor de calvinistische secte omstreeks 1566 tijdelijk in alle
Nederlanden begunstigd werd. In het zogenaamde Over-
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kwartier van Gelre kwam dit verschijnsel druk voor: de graven van Horne bevorderden
in hun stad en heerlijkheid Weert het calvinisme in die mate, dat het, dank zij een
willige clerus, tijdelijk scheen te komen tot een volkomen omschakelingsproces,
waartegen het verzet der bevolking het op den duur waarschijnlijk evenzeer als elders
had moeten afleggen, indien de politieke ontwikkelingsgang aan de procedure niet
tijdig een halt had toegeroepen. Hetzelfde geldt voor de heerlijkheid van Well en
Bergen, waar Adriaan van Bijlandt een overeenkomstige politiek voerde, evenals
voor de heerlijkheid Obbicht van Karel van Bronkhorst-Batenburg, een voorman in
het verbond der edelen. In al deze gebieden is in Augustus-September 1566 onder
leiding van de heren gebeeldstormd.
De periode 1566-1579 was voor heel dit land vol rampspoed; geweldpleging aan
priesters en religieuzen, plundering en vervolging waren aan de orde van de dag. De
stad Roermond, die in 1566 ook de beeldenstorm moest doorstaan, werd in 1572 het
slachtoffer van een bloedbad, aangericht door de troepen van Willem van Oranje24..
Venlo ontkwam aan de beeldenstorm, maar beleefde evenals Weert in de jaren der
Staatse bezetting van 1578 tot 1579 een formeel begin van protestantisering en
vervolging der katholieken. Beide steden genoten echter van 1579 tot 1632
betrekkelijke rust, die gelegenheid gaf tot een methodisch proces van katholieke
reformatie. In 1632 nam Frederik Hendrik Venlo en Roermond in. Krachtens een te
voren verspreide oproep aan de bevolking werd bij de overgave echter de volledige
vrijheid van het katholicisme toegezegd, mits in elk der steden één kerk voor de
protestante eredienst beschikbaar gesteld werd. Geheel oprecht is deze bepaling niet
nageleefd; met name te Venlo namen de aanmatigingen van de calvinisten gestadig
toe. Toch heeft de persoonlijke tussenkomst van Frederik Hendrik belet, dat alle
kerken aan de katholieken ontnomen werden. Te Venlo, waar de magistraat reeds
spoedig geheel uit calvinisten samengesteld werd, begon na enige jaren een krachtig
protestantiseringproces naar het gewone recept, vooral via school en weeshuis, waar
de jeugd in de protestante leer moest worden opgeleid. Ongetwijfeld zou dit proces
straks gekomen zijn tot een verbod van openbare katholieke eredienst, maar gezien
het vergevorderde stadium van de katholieke reformatie,
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zou dit proces hier ongetwijfeld eenzelfde fiasco geleden hebben als in Noord-Brabant.
Gelukkig voor de trouw-katholieke bevolking duurde het protestantiseringsproces
maar kort: in 1637 werden beide steden door Spaanse troepen hernomen, waardoor
aan de pogingen tot oplegging van het protestantisme en aan de verdrukking van het
katholicisme een eind kwam. Ook het platteland van het Overkwartier had in dezelfde
periode 1632-1637 deel aan deze protestantiseringspogingen. Reeds in 1632 was
daar een reglement voor het kerken schoolwezen van kracht geworden, waarbij de
kerken aan de katholieke eredienst onttrokken, de pastoors verjaagd en predikanten
en calvinistische schoolmeesters aangesteld werden; ook werden de geestelijke
goederen ten behoeve van de hervormde kerk geseculariseerd. Hier speelden zich
echter in deze jaren de bekende retorsie-gruwelen af; geweldpleging aan katholieke
priesters en kerken werd door de Spaanse troepen beantwoord met vervolging van
de predikanten. Het uitbannen van het katholicisme ging dan ook minder vlot dan
ondersteld was: in 1635 stonden op verscheiden dorpen nog de oude pastoors. Het
jaar 1637 betekende het eind van de protestantiseringspogingen voor dit gebied. Wel
kwam het bij het Barrière-tractaat van 1715 voor een deel weer aan de Republiek,
o.a. Venlo en Stevensweerd (Roermond niet), maar de propaganda voor het
protestantisme had in de achttiende eeuw geen kracht meer, daar zij niet gepaard
ging met vervolging of wering van het katholicisme.
Meer betekenis - ofschoon even weinig effect - had het protestantiseringsproces
van stad en land van Maastricht en het land van Valkenburg25.. In stad en land van
Maastricht waren, zoals wij gezien hebben, tussen 1530 en 1560 herhaaldelijk gevallen
van anabaptistische ketterij voorgekomen. Omstreeks 1560 stak ook het calvinisme
het hoofd. op. In 1566 kwamen in en om Maastricht beroeringen voor; in Wijk werden
calvinistische predikaties gehouden, die vrij veel toeloop hadden en de aanhangers
der secte de moed gaven aan de Raad van Maastricht de eis te stellen hun een kerk
af te staan. De 29ste September brak de beeldenstorm uit, waarop zich afspeelde,
wat in de meeste steden plaatsvond: de magistraat trad met de rebellen in
onderhandeling en stond de calvinisten een kerk af, hier de Lieve-Vrouwenkerk,
waar spoedig
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de bekende Herman Moded optrad. In 1567 werd de stad echter door de troepen van
Noircarmes bezet; de calvinisten vluchtten of werden gestraft. Toch moet er een
kleine groep hervormden gebleven zijn, die af en toe in stilte vergaderde.
Van 1577 tot 1597 was Maastricht in de machtvan de Staten, wat tot officiële
vestiging van de hervormde gemeente leidde. De katholieke eredienst werd verboden;
de kerken werden gevioleerd. Van 1579 tot 1632 was de stad echter weer
onafgebroken Spaans. In 1632 nam Frederik Hendrik ze in. Daarmee was nog geen
overwinning van het protestantisme verzekerd. Immers de stad was tweeherig; ook
de bisschop van Luik had zijn politieke rechten. Deze tweeherigheid belette zowel
drastische protestantisering als vervolging en wering van het katholicisme. De
katholieke priesters mochten in de stad werkzaam blijven; het houden van openbare
processies, zoals die op Sint Servaas en die op Sacramentsdag, bleef geoorloofd26..
Aan de hervormden werden twee kerken afgestaan, die van Sint Matthias en die van
Sint Jan; de eerste is, na van 1794 tot 1804 voor militaire doeleinden te zijn gebruikt,
in het laatstgenoemde jaar aan de katholieke eredienst teruggegeven; de tweede is
nog steeds de hervormde kerk van Maastricht. Op grond van een aantekening in het
oudste lidmatenboek neemt men aan, dat de gemeente in 1632 met 170 lidmaten
begon, wat dan, voorzover daarbij geen immigranten geteld zijn, zou neerkomen op
ruim 1% der totale bevolking, die op 14 à 17000 geschat wordt. Dit belette de Gelderse
synode, onder welke stad en land van Maastricht gebracht werden, niet het getal der
predikanten voor de stad alleen reeds in 1633 tot drie op te voeren, ofschoon toeloop
der bevolking door de feiten zelf uitgesloten wordt. Een groot bestanddeel van de
gemeente vormde de uiteraard sterke bezetting, waartoe ook naar verhouding veel
officieren behoorden, die met hun gezinnen het notabele deel der gemeente
uitmaakten. Ongetwijfeld bestond deze voor meer dan een derde deel uit zulke
tijdelijke immigranten. Aan het eind van de achttiende eeuw telde Maastricht
omstreeks 18000 inwoners en de hervormde gemeente ongeveer 800 zielen.
In de negentiende eeuw nam het percentage protestanten aanvankelijk sterk toe,
wat een gevolg schijnt te zijn van de nog steeds sterke bezetting en de lang gevolgde
politiek van het uitzetten
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van protestante ambtenaren in katholieke streken. In 1839 was ongeveer 13½ % der
bevolking protestant; in 1899 was dit tot ruim 3% teruggelopen; in 1930 was het zo
goed als onveranderd gebleven. Deze verhoudingen bewijzen het mislukken van de
protestantiseringspogingen. Sinds Parma's verovering der stad in 1579 was het
katholicisme in Maastricht grondig gerestaureerd, gelijk nader uiteengezet zal worden
in een volgend hoofdstuk. De verovering van Frederik Hendrik in 1632 had aan de
verknochtheid van de stedelijke burgerij aan het katholicisme zelfs dàn geen
belangrijke afbreuk kunnen doen, wanneer de protestantisering met alle kracht en
consequentie toegepast had kunnen worden. Onder de aangeduide omstandigheden
was er niet de minste sprake van een welslagen der protestantiseringspogingen op
een zo in het katholicisme verankerde burgerij. Terecht is geconstateerd: ‘De
geloofsstrijd was uitgestreden ten gunste van het katholicisme’27.
Voor het land van Maastricht heeft de protestantisering van 1632 tot 1648 vrijwel
niets betekend. Alleen in Eysden werd in 1634 een predikant geinstalleerd, die daar
echter op zeer ernstig verzet van de bevolking stuitte en door de gewapende macht
beschermd moest worden. Ook na 1648 bleef dit gebied met het land van Valkenburg
nog lang een twistappel tussen de Republiek en Spanje. Eerst in 1661 werd een
definitieve regeling getroffen. In Valkenburg werd de eerste predikant in 1632
aangesteld; deze moest echter reeds in 1635 voor de Spanjaarden uitwijken. Pas door
het partagetractaat van 1661 kreeg de protestantisering de baan vrij. Er werden toen
predikanten aangesteld te Valkenburg, Heerlen, Klimmen, Beek, Geul en Meerssen.
In het land van 's-Hertogenrade werden predikanten benoemd te Gulpen en te Vaals.
Alleen te Maastricht en te Vaals verkregen de hervormden eigen kerken; in andere
plaatsen werd het simultaneum ingevoerd, een practijk, die in de achttiende eeuw in
verscheiden gebieden in Duitsland in zwang kwam, maar die in de Republiek alleen
in Zuid-Limburg heeft bestaan. Ofschoon in dit gebied met hardnekkigheid werd
vastgehouden aan het elders in de Republiek meestal in onbruik geraakte voorschrift,
dat de huwelijken voor de hervormde predikant moesten worden gesloten, heeft ook
hier de protestantisering geen noemenswaarde resultaten bereikt. Volgens het ge-
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tuigenis van een hervormd predikant aan het eind van de achttiende eeuw waren alle
gemeenten zeer klein; zij bestonden vrijwel alleen uit ambtenaren en namen nog
gestadig af. De ontwikkelingsgang van de gemeente Klimmen kan als type gelden:
zij telde, de predikant, de koster en beider gezinnen inbegrepen, volgens het
lidmatenboek in de jaren 1668, 1680, 1725 en 1796 achtereenvolgens 10, 13, 13 en
21 lidmaten. Het simultaneum heeft tussen 1830 en 1839 onder de Belgische
heerschappij overal opgehouden te bestaan, behalve te Eysden. Te Heerlen, Beek en
Meerssen werden omstreeks 1835 op kosten van de Belgische overheid protestante
kerken gebouwd. Te Eysden verviel het simultaneum eerst in 1857; het Rijk liet toen
voor de hervormde gemeente een kerk bouwen.
Ofschoon Nijmegen en zijn omgeving nooit tot de Generaliteitslanden behoord
hebben, is het toch hier de plaats het proces van protestantisering en katholiek herstel
in het kort te bespreken. Dit gebied maakte immers deel uit van het bisdom Roermond,
al heeft van de apostolische vicarissen der Hollandse Zending ten minste Rovenius
wel af en toe de allures aangenomen van zekere rechtsmacht over het land van
Nijmegen te bezitten.
Nijmegen is sedert October 1591, toen het zich na een beleg van meer dan een
jaar aan Maurits overgaf, deel van de Republiek geweest. In het verdrag van reductie
werd bepaald, dat alle uitoefening van de katholieke eredienst verboden was en dat
de geestelijke goederen geseculariseerd werden. Alleen de commanderij van de
Johannieters ontkwam voorlopig aan de secularisatie; eerst na de dood van de laatste
commandeur, Bernard van Goltstein, trok de stad de bezittingen aan zich28.. Het aantal
hervormingsgezinden bleek zo klein, dat men met de ruimte der geseculariseerde
kerken geen raad wist; verscheidene werden aan hun bestemming onttrokken. Bij de
openlijke beeldenverbranding in Mei 1592 had men alleen een deel van de inventaris
der Sint-Stevenskerk weten te redden. Het protestantisme had zich nu blijvend te
Nijmegen gevestigd en de magistraat legde zich met ijver toe op de uitroeiing van
het katholicisme. Toch is het protestantiseringsproces van stad en omgeving verre
van geslaagd te noemen. In alle 16 gemeenten van Maas-en-Waal en het Rijk

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

631
van Nijmegen was het katholicisme in 1839 ver in de meerderheid. Het laagst was
het percentage in de stad zelf, n.l. 67,71. Van de 15 overige had Batenburg met
84,43% katholieken de onderste plaats; hierop volgden naar boven toe: Horsen (85,87)
en Appeltern (89,90). De twaalf andere vertoonden alle een percentage boven 90,
het hoogste Wychen met 98,13%. Ongetwijfeld hebben adellijke families te lande
tot het behoud van het katholieke geloof het hunne bijgedragen. Dit geldt stellig voor
Millingen, dat met Pannerden samen één heerlijkheid uitmaakte, die in het bezit was
van de graven van Berg29..
Ten aanzien van de protestantisering neemt de stad Nijmegen een bijzondere plaats
in ons vaderland in. Ze was sinds 1591 onafgebroken Staats en had dus, naar de
algemene ervaring, in meerderheid protestant moeten zijn. Ze komt in haar
uitzonderlijkheid overeen met Bergen-op-Zoom. Zonder andere factoren te willen
uitschakelen, mogen wij terstond wijzen op de overeenkomst in ligging: beide steden
zijn grenssteden nabij volstrekt katholiek gebied. Van het grootste belang is verder
voor Nijmegen de omstandigheid, dat de katholieke zielzorg er zo goed als
ononderbroken gecontinueerd is en niet, zoals in de meeste Hollandse en andere
Noordnederlandse steden het geval was, door zogenaamd trouwgebleven oude
pastoors, die - vaak na vergeefs gepoogd te hebben in de gelederen der hervormde
kerk te worden ingelijfd - zich merendeels met enige alimentatie lieten opbergen,
maar door Jezuleten. Sedert 1592 hadden de Jezuieten te Emmerik hun bekend
college. Tussen Nijmegen en Emmerik bestond zeer druk verkeer en van de aanvang
af kwamen Emmerikse paters vrij geregeld in de stad van Sint Petrus Canisius, waar
zij onder de oude burgerij zeer vele vrienden telden. Het blijft een grote
merkwaardigheid, dat ambulante missie zulk een gunstig resultaat kon boeken als
hier te Nijmegen, waar stellig de meerderheid der burgerij immuun bleef voor de
met drastische middelen doorgevoerde protestantisering. Het zou tot 1615 duren, eer
de Jezuieten een vaste statie te Nijmegen openden. In het algemeen waren vier en
twintig jaren protestantisering zonder het tegenwicht van vaste katholieke missie wel
niet genoeg om het protestantisme aan de meerderheid op te dringen, maar de
vervreemding van het katholicisme was in zulk een tijd meestal ver gevorderd. Dat
dit hier niet geschied is,
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wijst wel op grote intensiteit van de ambulante Jezuletenmissie uit Emmerik. De
stichting van de Jezuietenstatie schijnt vooral het werk van de Roermondse bisschop
Jacobus de Castro. Haar eerste bedienaar was de veelbesproken pater A.A. Blommaert,
de latere Haarlemse kanunnik, die zich hier als een lastige querulant gedroeg en
spoedig uit de orde trad30.. De weinige geschiktheid van deze eerste vaste missionaris
heeft, evenmin als het hiaat van 24 jaren, de mislukking van de protestantisering ten
opzichte van de meerderheid der burgerij kunnen beletten.
In 1624 kwam zich naast de pater Jezuiet een Capucijn in Nijmegen vestigen, nog
wel met consent van Rovenius. De Capucijnen bleven tot 1638 hier werkzaam, toen
het algemene verbod, door Rome uitgevaardigd, hen dwong zich uit de missie in
Noord-Nederland terug te trekken31.. Inmiddels had zich echter in 1637 een Augustijn
in de stad gevestigd; in 1643 stichtten ook de Franciscanen er een statie. Tijdens de
Franse overheersing van 1672-1674, toen de oude Sint-Stevenskerk weer
gereconcilieerd was en voor de katholieke eredienst gebruikt werd, keerden de
Dominicanen te Nijmegen terug. De Jezuletenstatie had haar domicilie in de
zeventiende eeuw waarschijnlijk steeds in de buurt van de Lage Markt. De
Augustijnen hadden oorspronkelijk een kerkje in de Bagijnengas, sedert 1674 een
tussen Houtstraat en Markt; het kerkje der Minderbroeders stond in de Houtstraat,
dat van de Dominicanen in het Scheidemakersgaske, sinds 1701 in de Jodengas32..
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[Deel II]
IX. De Hollandse Zending tot het midden van de zeventiende eeuw
1. Het afsterven van de kerkelijke hiërarchie
HET IS NIET ZONDER WILLEKEUR VAST TE STELlen, wanneer de kerkelijke
hiërarchie in de Utrechtse kerkprovincie als tenietgegaan beschouwd moet worden.
Gewoonlijk stelt men dit tijdstip op 25 Augustus 1580, de sterfdatum van de Utrechtse
aartsbisschop Frederik Schenck van Toutenburg. Daartegen bestaat al aanstonds dit
bezwaar, dat het domkapittel, waaraan de bisschoppelijke jurisdictie kerkrechtelijk
overging, volkomen intact was en zijn deken, Johan van Bruhezen, tot
vicarius-capitularis benoemde. Deze heeft dit ambt tot zijn dood op 10 September
1600 bekleed. Zelfs door zijn overlijden is het hiërarchisch bestuur in het aartsbisdom
waarschijnlijk nog niet tenietgegaan, want in 1602 en 1603 benoemde het domkapittel
katholieke kanunniken tot vicarius-capitularis. De loop der feiten maakte dit tot louter
formele daden, maar het is moeilijk uit te maken, of deze benoemingen canoniek
toch niet wettig waren. Ten aanzien van die van Bruhezen bestaat echter niet de
minste twijfel. Deze heeft zelfs, zij het in de persoon van zijn gedelegeerde, de priester
Sasbout Vosmeer, door hem (waarschijnlijk 1 Mei 1583) als vicaris-generaal
aangesteld, het aartsbisdom tot zijn dood bestuurd. Tot aan het overlijden van
Bruhezen heeft Sasbout Vosmeer een functie in de kerkelijke hiërarchie vervuld.
Wat Utrecht betreft, kan zijn bestuur eerst na 10 September 1600 als missie beschouwd
worden.
Ook de andere onder Utrecht staande bisdommen bestonden bij de dood van
Schenck van Toutenburg nog merendeels. De stoel van Haarlem werd nog altijd
bekleed door Govert van Mierlo;
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deze stierf eerst 28 Juli 1587 te Deventer. Het Haarlemse kapittel benoemde daarop
de kanunnik Willem Coopal tot vicarius-capitularis. Hiermee begon voor dit bisdom
het kapittelbestuur, dat, althans in naam, onafgebroken gecontinueerd is tot 7 April
1703, op welke datum bij pauselijke breve aan het kapittel en zijn gevolmachtigden
alle jurisdictie werd ontzegd. Het is niet uit te maken, of het kapittelbestuur gedurende
het tijdvak October 1599 (dood van Coopal) - 7 April 1703 in kerkrechtelijke zin
wettig valt te noemen, maar dit maakt geen verschil, nu in de continuatie door de
apostolische vicarissen, zij het onder zekere beperkende voorwaarden, berust is.
Ook het bisdom Middelburg was op 25 Augustus 1580 nog intact; eerst 8 Juli
1594 kwam het vacant door de dood van Johan van Strijen. Het kapittel was toen
blijkbaar al tenietgegaan. Sinds 2 Januari 1584 is de vicaris-generaal van het
aartsbisdom Utrecht, Sasbout Vosmeer, misschien krachtens delegatie door Johan
van Strijen, tevens als vicaris-generaal van het bisdom Middelburg opgetreden. Na
de dood van Van Strijen heeft Sasbout zijn bestuur over dit diocees, tenminste in
naam, voortgezet krachtens een algemene delegatie, hem door de pauselijke nuntius
voor de vacante diocesen van de Utrechtse provincie verleend. Wij kunnen dus
zeggen, dat de missie voor het bisdom Middelburg 8 Juli 1594 is begonnen. Zij is
echter, zonderling genoeg, niet zonder onderbreking gecontinueerd: 19 Januari 1600
benoemde paus Clemens VIII de Gentse kapitteldeken Charles Philippe de Rodoan
a Berlinghem tot bisschop van Middelburg, waarmee het bisdom weer wettig bezet
was en, althans formeel, buiten de bemoeiingen van Sasbout viel. Deze herkreeg zijn
zeggenschap over het diocees echter, toen dezelfde paus Charles de Rodoan 26 Mei
1603 tot bisschop van Brugge benoemde.
De stoel van Deventer was reeds 26 Mei 1577 door de dood van Aegidius de Monte
opengekomen. Het bestuur was daarmee aan het kapittel overgegaan. Dit koos de
kanunnik Bernardus Herinck tot vicaris. Deze, die met het nog in menig opzicht
corrupte kapittel blijkbaar spoedig overhoop kwam te liggen, legde de functie reeds
in 1578 neer. Daarop koos het kapittel - dat inmiddels naar Oldenzaal was uitgeweken
- de kanunnik Aegidius de Monte, de oomzegger van de overleden bisschop,
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tot vicaris. Deze moet althans enige malen zijn ambt metterdaad uitgeoefend hebben:
zo hield hij in 1587 visitaties in Steenwijk en omgeving. Ook hij stond met zijn
mede-kanunniken op zeer gespannen voet. Zijn optreden tegen de concubinarii kostte
hem het ambt: in September 1588 werd hij afgezet. In zijn plaats werd Albert van
Til tot vicaris gekozen1.. Voor de zielzorg schijnt deze benoeming zo goed als geen
betekenis meer te hebben gehad. Ook de benoeming van een nieuwe bisschop door
de koning in 1589 veranderde niets in de situatie, daar de paus de benoeming niet
confirmeerde. Het valt niet uit te maken, wanneer dit bisdom gezegd kan worden in
de missiestaat te zijn overgegaan; de feitelijke aanvang van de missie is te stellen op
1606, toen Sasbout op verzoek van de aartshertogen door de Brusselse nuntius
gedelegeerd werd voor de katholieke restauratie in Twente en Lingen. Groningen
stond open sinds het overlijden van Johan Knijff op 1 October 1576. De
kapitteljurisdictie schijnt nauwelijks bestaan te hebben. Krachtens zijn algemene
pauselijke volmachten benoemde de nuntius Frangipani 4 Augustus 1589 pater Arnold
Nijlen O.P. tot vicaris-generaal. Deze heeft dit ambt metterdaad bekleed tot zijn
uitwijking in Juni 1594 en daarna nog formeel tot zijn dood op 7 Maart 1603 te
Brussel. Enige delegatie van zijn functie aan Sasbout Vosmeer is niet bekend, zodat
de zendingstoestand voor Groningen formeel eerst na de laatstgenoemde datum
aanvangt.
Leeuwarden was kort vóór Utrecht vacant geraakt, nl. 15 Februari 1580 door de
dood van Cunerus Petri te Keulen. Van kapitteljurisdictie vernemen wij in dit bisdom
niets. Sasbouts jurisdictie over dit gebied schijnt aan te vangen met het tijdstip van
zijn algemene delegatie, dat hierachter bepaald zal worden.
Uit dit exposé wordt wel duidelijk, dat een datum, waarop de missie begonnen
zou zijn, niet te bepalen is. Dit is ook logisch: hoe zouden wij vandaag kunnen
vaststellen, wat de tijdgenoten nooit helder voor ogen hebben gezien? Noch Rome,
noch Spanje, noch de missie-oversten zelf hebben uit de chaos weg geweten, eer
vijftig jaren na het begin van de opstand verstreken waren. Toen was de eerste
apostolische vicaris - om op deze term te anticiperen - Sasbout Vosmeer al dood en
zijn opvolger, Philippus Rovenius, kan niet gezegd worden, de door Rome toen
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geijkte oplossing helder te hebben begrepen of - misschien beter - te hebben willen
begrijpen.
Op welke tijd het aan de Spaanse Habsburgers duidelijk werd, dat het met hun
macht over de Noordelijke Nederlanden voorgoed gedaan zou zijn, is zeer moeilijk
uit te maken, al krijgt men van aartshertog Albertus de indruk, dat hij reeds vóór
1600 desnoods daarin wilde berusten, zo maar voor de katholieken - toen stellig nog
de meerderheid der bevolking - de vrijheid van godsdienst gewaarborgd werd. Het
eeuwige Rome heeft ook zijn tijd nodig gehad om te wennen aan de positie van door
de staat verdrukte in plaats van gesteunde gemeenschap. Bovendien waren door de
overeenkomst van 1559 's pausen handen te zeer gebonden, dan dat het hem voorlopig
mogelijk was, een neutrale houding te zoeken in de antithese tussen de Spaanse
overheid en het rebellenbestuur.
Toch moet het befaamde plakkaat van verlatinge met de zogenaamde afzwering
van Philips II ook te Rome als een soort keerpunt verstaan zijn. Wel was de toenmalige
paus, Gregorius XIII, persoonlijk ongeneigd tot elk opportunisme, dat zelfs maar in
schijn de Spaanse kroon zou kunnen kwetsen. Hij vereenzelvigde zelfs gevaarlijk
nauw de zaak van het geloof met die van Spanje, veroordeelde de verlatinge zelf,
berispte de Haarlemse bisschop Govert van Mierlo wegens zijn tegemoetkoming aan
Willem van Oranje, verbood de katholieken alle civiele en militaire diensten aan het
rebellengezag en zou daarmee de Noordnederlandse katholieken in een impasse
gedreven hebben, indien zijn opvolgers niet met meer beleid naar een modus vivendi
hadden gestreefd, die bij handhaving van het beginsel toch een zwichten voor de
ontwikkeling der feiten mogelijk maakte. Een besluit de hierarchie door een missie
te vervangen zou ook voor Gregorius XIII de ongerijmdheid zelf geweest zijn, daar
de politieke situatie sedert het optreden van Alexander van Parma in 1578 voor Spanje
zeer gunstig was; tot 1590 zou dit zo blijven.
Gregorius XIII, die in de loop van de oorlog levendig belang bleef stellen, kan in
1584 ontslapen zijn in het gerechtvaardigd vertrouwen, dat de herovering van de
Noordelijke Nederlanden en daarmee de restauratie van het katholicisme binnen
afzienbare tijd volledig zou worden. Alle maatregelen, door hem voor de
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omstreden gebieden genomen, dragen een louter voorlopig karakter en zijn als
overgangsmaatregelen bedoeld in afwachting van het aanstaande herstel van het
Spaanse gezag. Van hem is ook afkomstig het besluit tot stichting van de nuntiatuur
te Keulen, die een soort van observatiepost zou zijn, waarvandaan de heilige stoel
geregeld berichten zouden bereiken omtrent de politieke situatie in West-Duitsland
en de Nederlanden. Uit de kring van Noordnederlandse katholieke ballingen te Keulen
was dan ook, o.a. door de oud-burgemeester van Gouda, Johan Stempelse, aandrang
op de paus uitgeoefend om de behartiging van de verwarde zaken der Utrechtse
kerkprovincie op te dragen aan een daar te vestigen pauselijke gezant. Ook de Luikse
vicaris-generaal Laevinus Torrentius, de latere bisschop van Antwerpen, drong op
de stichting van zulk een post aan. Deze kwam in October 1584 tot stand door de
benoeming van Giovanni Francesco Bonomi, die zich in April 1585 te Keulen
vestigde.
Het initiatief tot een noodvoorziening in de verwarde kerkelijke toestand der
Utrechtse kerkprovincie is echter niet van de Keulse nuntiatuur uitgegaan. Het ging
aan haar stichting vooraf. Niet onwaarschijnlijk heeft de bisschop van Roermond,
Willema Lindanus, die in 1579-1580 herhaaldelijk door de paus geraadpleegd werd,
de noodvoorziening, welke kort daarop ten aanzien van het aartsbisdom Utrecht werd
getroffen, aan paus Gregorius XIII gesuggereerd. Door zijn verblijf te Keulen in het
begin van 1578 had Lindanus vermoedelijk verscheiden uitgewekenen leren kennen;
ook als hun spreekbuis kan hij te Rome gefungeerd hebben. Dat hij, gelijk ondersteld
is, de delegatie van Sasbout Vosmeer ter vervanging van de naam-vicaris Bruhezen
zou hebben aangeraden, is zeer wel mogelijk. Wel staat het bij mijn weten niet vast,
dat beide mannen toen al geregelde betrekkingen onderhielden, maar de Haagse
kapitteldeken, die zelf ook een Hollands patriciër was, moet de Delftse regentenzoon
wel gekend hebben. Daarnaast kunnen ook anderen tot Sasbouts uitverkiezing
meegewerkt hebben. Tenminste is ondersteld, dat de weg daartoe mede gebaand is
door niemand minder dan Sint Robertus Bellarminus, toen professor aan het Collegium
Romanum, die als docent aan het Leuvense college der S.J. Sasbout Vosmeer onder
zijn leerlingen geteld had.
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Zo Bellarminus of andere in Nederland bekende Jezuïeten in deze tijd door de heilige
stoel geraadpleegd mochten zijn over de te treffen voorzieningen, zal hun advies
waarschijnlijk een nuance minder pro-Spaans geweest zijn dan dat van Lindanus.
Gelet op de ernst, waarmee de Jezuïeten-missionarissen in de Noordelijke Nederlanden
straks zouden streven naar een voorzichtigehouding in het steeds neteliger wordende
probleem van de wettige overheid - een streven naar objectiviteit, waarin zij de
seculieren jaren vooruit waren en dat dan ook straks door Sasbout onder de tegen
hen bestaande grieven vermeld werd -, is het zeer wel aan te nemen, dat zij misschien
niet de eenmaal op dit punt gedecideerde paus Gregorius XIII, maar ten minste diens
opvolgers een meer lijdelijke houding tegenover de opstand hebben geraden.
Voorgelicht door de nuntii van Keulen, straks van Brussel, begon ook de heilige
stoel op den duur min of meer rekening te houden met de andere mogelijkheid: dat
herstel van de Spaanse heerschappij voorlopig uitgesloten zou zijn en er een
onafhankelijke staat onder een calvinistische overheid zou ontstaan. Al naar de
krijgskansen en al naar de nuances in de inzichten van hun nuntii, hebben de
achtereenvolgende pausen met meer of minder succes gestreefd naar een tactiek, die
met de twee tegengestelde mogelijkheden rekening hield. Kan Sasbout Vosmeers
eerste optreden nog niet gerekend worden uit deze mentaliteit van de heilige stoel
voort te vloeien, toch heeft zijn verdere carrière van deze houding steeds meer de
invloed ondervonden. Aldus gezien, is het niet geheel zonder zin, dat het optreden
van deze Delftse priester ongeveer samenvalt met het plakkaat van verlatinge.
De op 13 Maart 1548 te Delft geboren Sasbout Vosmeer2. was een zoon van Michael
Vosmeer en Margareta Sasbout, beiden geboortig uit zeer gegoede patriciërsfamilies;
vooral de Sasbouts moeten veel grond bezeten hebben in de buurt van Delft. Misschien
op de Naaldwijkse kapittelschool daartoe voorbereid, trok Sasbout Vosmeer op
zestienjarige leeftijd naar Leuven, waar hij niet minder dan vijftien jaar zou studeren.
De 22ste Maart 1572 werd hij door Frederik Schenck van Toutenburg in de Utrechtse
dom tot priester gewijd. Daarna keerde hij naar Leuven terug, waar hij in 1574 tot
licentiaat in de theologie werd bevorderd. Eerst in 1579 heet hij zijn studie te hebben
gestaakt. Welke carrière deze rijke
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patriciërszoon, die immers niet heeft kunnen dromen of wensen als de opvolger de
facto van zijn consecrator eens diens verstrooide kudde te zullen moeten vergaderen,
zich eigenlijk voorgesteld heeft, valt moeilijk te zeggen. Een geleerde is hij niet
geweest; een wetenschappelijke loopbaan kan hij wel niet begeerd hebben. Het blijft
echter wat vreemd, dat hij zo betrekkelijk laat in de zielzorg trad. Dit optreden was,
gelijk reeds bleek, vermoedelijk het gevolg van een Romeins initiatief. Waarschijnlijk
geschiedde het op aandrang van Rome, dat de te Keulen gestrande Johan van Bruhezen
Sasbout Vosmeer 1 Mei 1583 benoemde tot zijn vicaris onder overdracht van zijn
bevoegdheden.
Al is het daarom verantwoord de geschiedenis van de Hollandse Zending met 1
Mei 1583 te doen aanvangen, toch moeten wij vasthouden aan de zekerheid, dat dit
alleen retrospectief te wettigen is. Immers Sasbout aanvaardde slechts een functie
binnen de oude hiërarchie. Het is dan ook onjuist te menen, dat hij van toen af de
leiding van de Utrechtse kerkprovincie had. Reeds in de aanhef van dit hoofdstuk
werd de onmogelijkheid daarvan aangetoond. Ook werden nog herhaaldelijk, zoals
eveneens reeds ten dele uit dit exposé bleek, door de pauselijke nuntii voorstellen
aan Rome en aan Spanje gedaan, die ongerijmd zouden zijn, als Sasbout al een soort
van centrale leiding had gehad. Vooral de voorstellen van Frangipani, die van 1587
tot 1605 het opzicht van de hele Utrechtse kerkprovincie had, geven blijk van hinken
op twee gedachten. Nu eens trachtte hij de landvoogd, straks de aartshertogen, over
te halen tot benoemingen voor de bestaande zetels, dan weer scheen hij Rome te
willen dringen naar de noodoplossing van een eenhoofdig centraal bestuur, zolang
de zetels moesten openblijven. Ook stond het voor hem blijkbaar nog lange tijd niet
vast, dat juist Sasbout tot deze leidersfunctie geroepen was.
Het is waar, dat Sasbout Vosmeer zekere bijzondere volmachten bezat, maar
aanvankelijk hebben deze voor hem niet buiten het aartsbisdom gegolden. Ook waren
zij niet van zulk een aard, dat zij de uitoefening van zeker gezag bepaald impliceerden.
Van wanneer precies Sasbouts eerste volmachten dateren, is bij gebrek aan gegevens
niet te zeggen, maar vermoedelijk heeft paus Gregorius XIII aan hem voor het
aartsbisdom, hetzij rechtstreeks,
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hetzij door delegatie via Bruhezen, dezelfde volmachten verleend, als hij 3 Februari
1581 aan bisschop Johan van Strijen voor Middelburg toekende, namelijk de
machtiging om priesters verlof te geven een draagaltaar te gebruiken en hun zeer
uitgebreide volmachten voor de biecht te verlenen3.. Deze volmachten moet dezelfde
paus ook verleend hebben aan Willem Coopal en Nicolaas Vigerius, die beiden
vicaris-generaal van het bisdom Haarlem genoemd worden, een betiteling, die ik
voor de laatste niet verklaren kan4.. Johan van Strijen deed zijn volmachten, zoals
wij gezien hebben, 2 Januari 1584 aan Sasbout Vosmeer over, waarmee deze, naar
wij kunnen aannemen, zoveel als vicaris-generaal over Middelburg werd. Toen paus
Gregorius XIII de 10de April 1584 overleden was en dientengevolge de door hem
verleende volmachten vervallen waren, verzochten Tilman Vosmeer (Sasbouts broer)5.
en Judocus a Cruce te Keulen 16 Juli 1585 verlenging van de gegeven faculteiten
voor Sasbout Vosmeer, vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht, en voor Willem
Coopal en Nicolaas Vigerius, vicarissen-generaal van het bisdom Haarlem. Hieruit
blijkt ten minste, dat Sasbout met het bisdom Haarlem niets te maken had. In April
1585 was de nuntius Bonomi te Keulen aangekomen; hij kan aan deze aanvraag niet
vreemd geweest zijn. Vermoedelijk heeft de heilige stoel deze nuntius uitgebreide
volmachten gegeven met bevoegdheid tot subdelegatie; daarvan zal hij dan ten aanzien
van de betrokken gebieden voor het genoemde drietal gebruik gemaakt hebben. Toen
Bonomi in 1587 door Ottavio Mirto Frangipani vervangen was, ontving deze een
suppliek van ‘de gezamenlijke priesters, die in Holland arbeidden’. Het is jammer,
dat op dit stuk, zoals het gepubliceerd is6., de namen ontbreken, want kennis van
getal, namen en standplaatsen dezer eerste missionarissen (waaronder waarschijnlijk
nog wettige pastoors schuilen), zou voor de op vele punten nog duistere
wordingsgeschiedenis van de Hollandse Zending van grote waarde zijn. Deze priesters
dan verzochten de nuntius te bevorderen, dat wederom (dus evenals onder Bonomi)
‘enkele priesters in Holland’ ruimere volmachten zouden worden verleend. Zij bevalen
daartoe in volgorde aan: Sasbout Vosmeer, Willem Coopal, J. Noems (missionaris
te Enkhuizen), Joannes Faber en Paulus Tapheus, pastoors te Delft, Petrus Bollius,
mis-
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sionaris te 't Woud bij Delft, Martinus Regius, een als ‘wonderdoener’ bekend priester,
vroeg type van de onvermoeide ambulante zielzorger, die omstreeks deze jaren echter
in de buurt van Haarlem werkte7., Cornelis Arnoldi, overste van de Maagden in de
Hoek te Haarlem, Gasparus van Stolwijk, missionaris te Haarlem, en nog twee
missionarissen, onvoldoende aangeduid, respectievelijk te Haarlem en te Amsterdam
werkzaam. Ziedaar wel de bloem van de toenmalige missionarissen; het is de vraag,
of het totaal-aantal veel groter was dan deze elf, ten minste het samenwerkende
contingent, dat met Sasbout en Coopal contact onderhield.
Het is tekenend voor de toestand in 1587, voor de wording van de missie, dat al
deze priesters in Holland in engere zin werkten en dan nog wel alleen in of nabij
Delft en Haarlem. Dit werpt op de genesis van de missie een scherp licht en bevestigt
het bestaan van twee vroege missiecentra: Delft en Haarlem. Hoezeer het bericht
van 1587 dan ook nog duisternis laat op tal van punten, het leert ons ten minste, dat
de wederopluiking nog maar in staat van wording verkeerde en zich concentreerde
om de woonplaatsen van de leiders Sasbout en Coopal. De eerste was het hoofd van
het aartsbisdom, de tweede van het bisdom Haarlem. Maar een belangrijk verschil
in hun practische positie was, dat Coopal regeerde met en (krachtens keuze van
hetzelfde jaar 1587) namens een kapittel en dat Sasbout door de Utrechtse kapittels
niet of nauwelijks erkend werd. Van contact met Utrecht was nog niets gekomen.
Sasbout resideerde te Delft, liep geregeld uit naar de omliggende dorpen en won een
aantal daar gestationneerde priesters voor zijn organisatie; zo zou hij het beschrijven
in zijn Insinuatio van 1602. Coopal resideerde te Haarlem met een onvoltallig kapittel,
uit welks midden echter ook andere kanunniken metterdaad missie-arbeid verrichtten.
Zij trokken door het bisdom en trachtten daar de schuilgaande pastoors tot de
clandestiene arbeid te bewegen. Hierbij bedenke men, dat eerst na Sonoy's nederlaag
te Medemblik hun arbeid zich goedschiks over Noord-Holland boven het IJ kon
uitstrekken; vandaar dan ook, dat bijna alle in 1587 onder Coopal werkende
missionarissen, die de suppliek opgeeft, te Haarlem of Amsterdam stonden.
Tussen Sasbout en de Keulse nuntiatuur hebben van de aanvang
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af drukke relaties bestaan, waarbij Sasbouts broer Tilman, die te Keulen woonde en
daar aan het college van de Kruisheren doceerde, tussenpersoon was. Frangipani,
een zeer bedrijvig man, snel, soms overijld in oordelen en besluiten, heeft, althans
in den beginne, grote bewondering voor Sasbout gehad. Hij interesseerde zich
bijzonder voor de Republiek en zag met leedwezen, hoe zich bij het openstaan van
de bisschoppelijke zetels overal een funeste toestand van regeringloosheid
ontwikkelde. Zowel te Rome als te Brussel, bij Alexander van Parma, bepleitte hij
herhaaldelijk de benoeming van bisschoppen op de vacante zetels. Wat de regering
betreft, gelijk wij al deden blijken, hadden zijn pogingen daar enige malen succes.
Op voorstel van Parma benoemde de koning immers respectievelijk in 1587, 1589
en 1592 bisschoppen van Deventer, Groningen en Utrecht en tevens in 1592 weer
een bisschop van Groningen, maar geen van de gedane benoemingen had enig effect,
daar de heilige stoel ze niet bekrachtigde. Dit is wel enigszins vreemd, daar het toch
de pauselijke gezant was geweest, van wie de voorstellen waren uitgegaan.
Op den duur moet ook Frangipani hebben ingezien, dat voor een land met zo
wisselende verhoudingen, waar de oorlog elke dag ingrijpende veranderingen in de
situatie kon brengen, de hiërarchie, vooral die van 1559 met het beginsel van
koninklijke bisschoppen, niet paste. Misschien is tot deze diplomaat, die de
staatkundige kaart van Europa verkende en met welingelichte collega's sprak, een
voorgevoel doorgedrongen, dat het weleens anders kon lopen, dan het hooghartige
Spanje voor denkbaar hield, en dat dit straks zou moeten toestemmen in een scheiding.
Mocht het zover komen, dan zou het noodlottig zijn, indien in dit land de kerkelijke
hiërarchie zich onverbrekelijk had gelieerd aan de Spaanse regering. En in ieder
geval moet hij overwogen hebben, dat de herovering van heel de Republiek, vooral
toen Parma in 1592 gestorven was, heel lang kon duren, zodat het onverantwoord
was, met het herstel vanhetbisschoppelijkbestuur te wachten, tot het bij de gratie van
de Spaanse autoriteiten kon geschieden. Op den duur besefte hij, dat een andere weg
moest worden ingeslagen: bij berusting in het openstaan van de stoelen moest heel
‘het door de ketters veroverde land’ onder het eenhoofdig bestuur gesteld worden
van een door de paus tedelegeren
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priester, die de bisschoppelijke waardigheid zou bezitten. Dit voorstel vond bijval
bij de energieke paus Sixtus V; deze stierf echter reeds 27 Augustus 1590 en zijn
drie naaste opvolgers regeerden maar zeer kort: Urbanus VII werd 15 September
1590 gekozen en stierf 27 September daarna; Gregorius XIV werd 5 December 1590
gekozen en stierf 15 October 1591; Innocentius IX werd 29, October 1591 gekozen
en stierf 30 December 1591. Eerst met de 30 Januari 1592 gekozen Clemens VIII
kwam meer stabiliteit in het kerkelijk opperbestuur en kreeg Frangipani voor zijn
voorstel een kans. Reeds 22 Februari 1592 verleende de paus hem uitgebreide
volmachten voor de afvallige provinciën der Nederlanden met bevoegdheid tot
subdelegatie. De 3de Juni 1592 droeg de nuntius deze volmachten over aan Sasbout
Vosmeer, die sindsdien waarschijnlijk voor heel het ‘door de ketters veroverde’
gebied over egale volmachten beschikte.
Vermoedelijk had de nuntius hem of een andere missionaris reeds thans de
bisschopswijding willen verlenen, maar dit voornemen leed dan schipbreuk op de
omstandigheid, dat de door de koning de 3de: Januari 1592 benoemde aartsbisschop
Johan van Bruhezen niet genegeerd kon worden. Er is nog altijd veel raadselachtigs
in deze grillige politiek; men krijgt zelfs de indruk, of Frangipani niet steeds zuiver
wist, wat hij wilde. De benoeming van Bruhezen werd door de heilige stoel niet
bekrachtigd. Gelijk wij al zagen, was deze benoeming volgens Sasbout het gevolg
van een misverstand en had de koning eigenlijk Sasbout willen benoemen. Zo schijnt
de nuntius het geval verklaard te hebben. De verklaring lijkt echter weinig
waarschijnlijk, daar de benoeming van de adellijke domdeken, die tevens
vicarius-capitularis was, geheel in de traditie van de regering lag. Hoe het zij, de
paus kon niet, zonder het recht van de koning te krenken, een ander benoemen. Ook
stond het voor Frangipani niet vast, dat Sasbout Vosmeer bepaald de aangewezene
was om het bisschoppelijk hoofd van de missiekerk te worden. Hij prees Sasbout
met warmte om zijn bemoeiingen voor de vorming van nieuwe priesters - scherp zag
ook de nuntius, dat dit een zaak van het eerste belang was; hij verzocht Clemens VIII
een aantal Hollandse jongelieden op kosten van de heilige stoel voor de missie
hiertedoenopleiden -, maar toen hij de benoeming van een bisschop voor het gehele
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gebied te Rome bepleitte, beval hij daartoe aan: ‘Sasbout Vosmeer of een andere
Hollandse priester’. Toch noemde hij Sasbout in zijn brieven reeds apostolisch vicaris,
al was deze dit ten hoogste bij subdelegatie.
Sterker is het nog, dat Frangipani zich in 1593 tot de Spaanse autoriteiten te Brussel
wendde met het verzoek, te Madrid de benoeming van een bisschop voor de
Noordelijke Nederlanden te bevorderen en daarbij in volgorde van aanbeveling
hetvolgende drietal inzond: Jacobus Jansonius, professor te Leuven, Sasbout Vosmeer
en de Haarlemse kanunnik Albert Eggius. Niet onmogelijk heeft Sasbout in dit advies
zelf de hand gehad; men zou dit aan de namen zeggen: Jansonius was met Sasbout,
die zijn studiegenoot en later misschien enigermate zijn leerling was, zeer bevriend
en Eggius verheugde zich evenzeer in diens bijzondere hoogachting. Kort daarna
scheen het echter voor de nuntius vast te staan, dat Sasbout de man was, die benoemd
moest worden, en dank zij zijn lofprijzingen raakte men daarvan ook te Rome blijkbaar
spoedig overtuigd. Op de opinie te Rome hebben vermoedelijk adviezen van kardinaal
Baronius, met wie Sasbout nogal vertrouwelijk correspondeerde, en van Bellarminus,
thans professor aan het Collegium Romanum, gunstig gewerkt.
Krachtens de hem door Frangipani verleende volmachten was Sasbout Vosmeer
inmiddels toch wel het hoofd van de Hollandse Zending - al was deze naam nog niet
officieel -, maar zijn bestuur berustte nog op zeer zwakke grondslag. De nuntius zag
in, dat een door de heilige stoel zelf opzettelijk geschapen eenhoofdig bestuur de
gewenste instelling was, maar voorlopig zag hij blijkbaar geen kans, daartoe te
geraken. Zowel de koning als het Haarlemse kapittel stonden deze oplossing in de
weg. Wat betekende het bestuur van de apostolische vicaris, zolang de koning het
recht had, te allen tijde diocesaan-bisschoppen te benoemen? Wat betekende het
gezag van de apostolische vicaris in het bisdom Haarlem, dat nog zijn kapittel en
kapittelvicaris had? In 1596 kwam een splitsing van de Keulse nuntiatuur tot stand.
Er werd een afzonderlijke nuntiatuur te Brussel opgericht. Terecht is de onderwerping
van de apostolische vicaris der Hollandse Zending aan het gezag en het toezicht van
de Brusselse nuntius ‘een zeer bedenkelijke maatregel’ genoemd8.. Immers elke
aanraking
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van de apostolische vicaris of van de aan hem onderhorige clerus met de nuntius bij
het hof van de aartshertogen of de landvoogd van de Spaanse koning moest de
Staten-Generaal landverraad lijken. Het bleek ook spoedig, dat de aanrakingen van
Sasbout Vosmeer met de Brusselse autoriteiten met hevige ergernis werden
geconstateerd. Dit mag ons niet verwonderen. Het mag dan waar zijn, dat Sasbout
daarmee geen politiek dreef, maar het is niet vreemd, dat de Staten-Generaal dit niet
uitgesloten achtten. Heel de tachtigjarige oorlog door is het contact, dat de apostolische
vicarissen met Brussel moesten onderhouden, nadelig geweest voor de katholieken
in Noord-Nederland. Voor de missie was het zeker voordeliger geweest, als de heilige
stoel ze heel de duur van de tachtigjarige oorlog onder de Keulse nuntiatuur had doen
ressorteren. De onderwerping aan de Brusselse nuntiatuur is alleen te verklaren uit
de inderdaad uiterst moeilijke positie: de overeenkomst van 1559 had de kerk van
de Nederlanden eenmaal vrijwel geheel aan de Spaanse koning overgeleverd.
Behandeling van haar aangelegenheden buiten hem om werd onmiddellijk als schennis
van de overeenkomst uitgelegd, als sanctie aan de rebellie. Het noodgedwongen
heulen met de aartshertogen heeft de Hollandse Zending in haar opkomst veel kwaad
gedaan, wijl het ook de achterdocht van de libertijnen, de mannen van het haec
libertatis ergo, gaande maakte. De stereotiepe motivering van de tegen de katholieken
genomen vervolgingsmaatregelen met een verwijzing naar het door katholieken
gepleegde landverraad verkreeg voedsel door de betrekkingen met de aan het hof
van de vijanden geaccrediteerde gezant.
Na 1596 is tussen Frangipani, die van Keulen naar Brussel was overgegaan, en de
nieuwe landvoogd Albertus van Oostenrijk, straks, d.i. na 1598, als gemaal van
Isabella souverein der Nederlanden, ernstig overleg gepleegd over de tegenover de
Noordelijke bisdommen te volgen gedragslijn. Het heeft alle schijn, of de aartshertog
zich daarbij zeer gereserveerd toonde inzake de koning - na 1598 hemzelf toekomende rechten. Opluchting gaf het overlijden van de gedesigneerde aartsbisschop
van Bruhezen op 10 September 1600 te Keulen. Het is echter zeer merkwaardig, dat
Frangipani in verband daarmee de aartshertog 26 October 1600 verzocht, Sasbout
Vosmeer tot aartsbisschop van
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Utrecht te benoemen en - ziehier het vreemde - diens broer, Tilman Vosmeer, tot
bisschop van Haarlem. Het verdient vermelding, dat sedert 1599 (dood van Coopal)
het bisdom Haarlem zonder bestuur zat: het kapittel was onvoltallig, zelfs niet meer
bij machte tot een keuze over te gaan. Wat was er dan thans eenvoudiger geweest,
dan het zijn natuurlijke dood te laten sterven? Dit moest in de geest van Frangipani's
centralisatiesysteem zijn. Welke factoren zijn het toch geweest, die er toe geleid
hebben, dat straks dezelfde Sasbout na overleg met de nuntius een door deze
bekrachtigde benoeming van een vicaris voor Haarlem doet en daarmee, samen met
de straks door hem krachtens pauselijke volmacht gedane benoemingen van
kanunniken, het kapittel, dat de ernstigste sta-in-de-weg was voor een centraal bestuur,
van een zeer nabije dood redt? Op deze vragen valt met het voorhanden materiaal
geen antwoord te geven.
Vermoedelijk hebben Romeinse autoriteiten het denkbeeld geopperd Sasbout zelf
in contact te doen treden met de aartshertogen. Robertus Bellarminus, kardinaal
geworden, moet daarop bij Sasbout aangedrongen hebben. In September 1601 bezocht
deze de aartshertog Albertus dan ook in het legerkamp bij Oostende. Albertus
verstrekte hem op zijn verzoek een aanbevelingsbrief aan de paus, maar wat de paus
zelf van dit schrijven verhoopte, schreef de aartshertog niet: van een benoeming tot
aartsbisschop werd niet gerept. Met deze nietszeggende brief kwam de vicaris 17
April 1602 in Rome aan. Het is duidelijk, dat de aartshertogen Sasbout niet tot
aartsbisschop van Utrecht hebben willen benoemen. Zij hebben daarvoor misschien
hun staatkundige redenen gehad: van hun komst in de Nederlanden af hebben zij
naar vrede gestreefd; misschien wensten zij zich te onthouden van maatregelen, die
dit streven te eniger tijd in de weg konden komen. Ook financiële gronden kunnen
hen de benoeming hebben doen ontwijken. Toch kan daarbij nog een persoonlijke
reden gekomen zijn: wellicht hebben zij tegen Sasbout zelf bezwaren gehad. Is dit
zo, dan zouden diens inmiddels gerezen, geruchtmakende ongenoegens met de
Societeit van Jezus de oorzaak daarvan kunnen zijn: vooral Isabella had voor de
Jezuïeten hoge achting.
In Mei werd Sasbout enkele malen tot de paus toegelaten; op
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diens verlangen stelde hij zijn Insinuatio op. Het bleek de vicaris al spoedig, dat de
algemene stemming in de bestuurskringen, ondanks de zo duidelijk afwijzende
houding van de aartshertogen, zeer gunstig voor hem was. Men scheen het er over
eens, dat hij bisschop moest worden. Hiervan zou Sasbout zo geschrokken zijn, dat
hij alle kardinalen afliep om hen te verzoeken, niet hem, maar Eggius te doen
benoemen. Dit verhaal, dat de held een onwaarschijnlijke graad van nederigheid en
naïveteit toedicht, is weinig geloofwaardig. Immers Sasbout wist, waarom hij gekomen
was; hij had met hetzelfde doel de aartshertog Albertus bezocht; bovendien zou de
aanbeveling van Eggius nogal ongerijmd geweest zijn, want deze zat in de gevangenis.
De negatieve houding van de aartshertogen had verstrekkende gevolgen. De knoop
werd doorgehakt, door Sasbout te wijden op de titel van een vernietigd bisdom; hij
werd bisschop in partibus infidelium (i.p.i.), een instituut, dat ook in de middeleeuwen
algemeen gebruikt werd en wel om de talrijke wijbisschoppen aan titels te helpen9..
Sasbout ontving de titel van aartsbisschop van Philippi. Het is duidelijk, dat aan deze
wijding geen jurisdictie- of bestuursbevoegdheden verbonden waren. Deze ontleende
Sasbout aan zijn delegatie door de heilige stoel: Sasbout was, naar de moderne
missie-geschiedenis heeft uitgewezen, de eerste apostolische vicaris. Daaraan wordt
geen afbreuk gedaan door het feit, dat zijn titel nog niet de inhoud had - d.i. kon
hebben -, die hij in de nieuwe missielanden kreeg, waarvoor hij op den duur vrijwel
gereserveerd bleef10.. Ter beoordeling van later op Sasbouts benoeming gegronde
pretenties houde men in het oog, wat aan deze benoeming was voorafgegaan: de
vertegenwoordiger van de heilige stoel had de souverein, aan wie het benoemingsrecht
voor de zetel van Utrecht toekwam, vergeefs verzocht, een aartsbisschop te benoemen.
Wat kon de paus nu anders doen, dan, het recht van de souverein eerbiedigend, uit
de volheid van zijn macht een bisschop met gezag over het betrokken gebied belasten,
los van de hiërarchische regeling? Er is wel ondersteld, dat de paus deze regeling
zou gekozen hebben in overleg met de aartshertogen. Dit is echter onjuist: dezen
hebben de benoeming van Sasbout zowel aan de paus als aan de betrokkene zelf
kwalijk genomen en ze klaarblijkelijk opgevat als een gecamoufleerde
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schennis van hun benoemingsrecht. In 1603 beschikten zij afwijzend op een door
Sasbout ingediend verzoek om toekenning van een of ander beneficie in termen, die
duidelijk ernstig misnoegen over de reis naar Rome te kennen gaven11.. Eerst na
Spinola's verovering van Twente wijzigde zich deze houding. Sedert Sasbout in
Twente en Lingen de katholieke restauratie had geleid, genoot hij een jaarlijkse
toelage van Albertus en Isabella. De paus deelde Sasbout Vosmeer bij de toekenning
van de nieuwe titel mee, dat deze zich aartsbisschop van Utrecht mocht noemen,
zodra de aartshertogen dit goedkeurden. Hieruit volgt, dat de paus rekening hield
met twee mogelijkheden: herstel van het gezag der Habsburgers en blijvende
vernietiging ervan. In het laatste geval zou Sasbout blijven wat hij was: pauselijk
vicaris. Aldus is ook het historisch verloop geweest.
Hoogstwaarschijnlijk bezat Sasbout vóór zijn bisschopswijding reeds dezelfde
bestuurs- en jurisdictiebevoegdheden als daarna. Het verschil kwam daarop neer, dat
hij tot dusver een apostolisch delegaat uit de tweede hand was geweest en er nu een
uit de eerste hand werd. Op een van de laatste audiënties, die Clemens VIII hem
toestond, nadat hij 22 September door kardinaal Terranova geconsacreerd was, vroeg
hij de paus een nadere verduidelijking van de hem gegeven macht. Hij hoopte
misschien van de paus de stellige verklaring te vernemen, dat hij de canonieke
bevoegdheden van een ordinarius bezat. Dit antwoord kwam echter niet. ‘Doe in uw
gebied’, zo sprak de paus, ‘wat ik er zou doen, indien ik er was.’ Dit is wel de
duidelijkste omschrijving van de potestas delegata, die Sasbout verwierf12., in
tegenstelling tot de potestas ordinaria van de diocesaan-bisschop. Het is niet
aannemelijk, dat zelfs de paus, die de eerste apostolische vicaris als missie-superior
creëerde, de grenzen van diens bevoegdheid klaar voor ogen had, maar des te beter
verklaart zich zijn antwoord, waarmee hij een slag om de arm hield. Hoe het ook zij:
vast staat, dat hij geen aartsbisschop van Utrecht schiep. Wat Sasbout had kunnen
worden, indien de oorlogskansen voor Spanje gunstiger geweest waren, kan buiten
het geding blijven, nu het er om gaat de vraag te beantwoorden, wat hij was. Verder
is de aanstelling van Sasbout Vosmeer volstrekt buiten de kapittels omgegaan; dezen
benoemden immers nog in 1603 tot vicarius-
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capitularis de katholieke kanunnik Folcard van Montzyma. Het is ongerijmd aan te
nemen, dat zij dit gedaan zouden hebben, indien zij zelf Sasbout hadden gekozen of
diens benoeming goedgekeurd hadden; veeleer zullen zij - en dit terecht - geoordeeld
hebben, dat de benoeming van een apostolische vicaris een zaak was, waarmee de
kanunniken als zodanig niet te maken hadden. Sasbout Vosmeer heeft nooit de titel
aartsbisschop van Utrecht gevoerd. Zijn opvolger, Rovenius, wie er veel aan gelegen
was, de waardigheid van Utrechts ordinarius te verwerven, heeft daartoe enkele
malen stappen gedaan; in 1623 heeft hij het voornemen geuit, de landvoogdes Isabella
Clara Eugenia te verzoeken, hem tot aartsbisschop van Utrecht te benoemen. Hetzelfde
werd, volgens Van Heussen13., in 1626 aan de koning van Spanje verzocht door ‘de
prelaten, de gehele geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht en enige honderden
uit de suffragaan-bisdommen’. Dit bericht maakt een weinig geloofwaardige, zelfs
enigszins potsierlijke indruk op wie zich afvraagt, welke prelaten de Hollandse
Zending toch in 1626 rijk geweest kan zijn, en constateert, dat de gehele missie,
volgens het verslag van Rovenius, in 1622 maar 200 seculiere priesters telde. Hoe
men na aftrek van de ‘gehele geestelijkheid van het aartsbisdom’ daarvan ‘enige
honderden’ voor de andere bisdommen kan overhouden, is een raadsel. Overigens
is het verzoek in dezen als negatief bewijs rafdoende: iemand vraagt niet om
toekenning van een waardigheid, die hij overtuigd is reeds te bezitten. Het is verder
zeker, dat men er in Spanje nooit aan gedacht heeft, de apostolische vicaris tot
aartsbisschop van Utrecht te benoemen. Rovenius placht zich als volgt te tituleren:
‘Archiepiscopus Philippensis et Ultraiectensis necnon Hollandiae et Zelandiae
caeterarumque confaederatarum Belgii provinciarum atque Trans-Isulaniipartium
vicarius apostolicus’. Deze titel, waarin Overijsel op enigszins vreemde, maar door
de loop van de historie verklaarbare wijze afzonderlijk vermeld wordt, moet volgens
Rovenius' eigen uitleg betekenen: ‘aartsbisschop van Philippi en apostolisch vicaris
van Utrecht, Holland, Zeeland, de andere verenigde provincies van Nederland en
Overijsel’. Zo interpreteerde ook Rovenius' secretaris, Godfried van Moock, de
betiteling tegenover de rechters van Rovenius, toen diens papieren in 1639 ten huize
van Hendrika
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van Duvenvoirde in beslag waren genomen; een der punten van beschuldiging tegen
Rovenius was, dat hij zich blijkens deze papieren aartsbisschop van Utrecht placht
te noemen. Geruchten van het tegen Rovenius gevoerde rechtsgeding drongen tot
Rome door en gaven de autoriteiten aldaar aanleiding, bij Rovenius' agent aldaar,
Henricus Gravius, te informeren, hoe de apostolische vicaris zich placht te betitelen.
Ook Gravius gaf dezelfde verklaring, die Rome echter aanleiding gaf tot de raad,
voortaan een duidelijker titel te bezigen.
Geen van Rovenius' opvolgers heeft ooit de titel van aartsbisschop van Utrecht
gevoerd; hun brievenboeken leren dat afdoende. Nog in 1672 dienden de ‘pastoors’
van de stad Utrecht in verband met de Franse overheersing en het tijdelijk herstel
van het katholicisme in de domkerk te Rome een verzoekschrift in, dat de apostolische
vicaris zou worden benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. Dit rekwest doet voorzover nog nodig, want Neercassel was niet eens aartsbisschop en droeg slechts
de titel van bisschop van Castorië - blijken, dat deze vicaris geen aartsbisschop van
Utrecht was. Van elders weten wij14., dat Neercassel Antwerpse Kartuizers, die hem
op het adres van hun brieven aartsbisschop van Utrecht noemden, verzocht dit na te
laten. Ook Codde tekende alwat van hem uitging onveranderd met ‘Petrus
archiepiscopus Sebastensis’. Krasser is het nog, dat deze apostolische vicaris, toen
hij reeds als zodanig geschorst was, in een brief van 25 November 1702 aan zijn
vertrouweling J.C. van Erckel het gebruik van de titel aartsbisschop van Utrecht een
aanmatiging noemde15.. Dat anderen de apostolische vicarissen op grond van hun
bisschoppelijke waardigheid herhaaldelijk aartsbisschop of bisschop van Utrecht
noemden, ligt evenzeer voor de hand, als dat wij tegenwoordig spreken van een
bisschop van Batavia of Curaçao. Zolang Rome echter officieel verklaart, dat de
betrokkene het niet is en deze het zelf bevestigt, kan men zulk een populair gebruik
op zijn waarde schatten.
Zonder enige twijfel bezaten de apostolische vicarissen in de practijk
bevoegdheden, die hen tot werkelijk hoofd van de Zending maakten, maar zij bezaten
die slechts bij pauselijke delegatie en niet krachtens het kanonieke recht. Frangipani
had Vosmeer namelijk de volgende bevoegdheden toegekend: 1. toezicht en
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‘een zo uitgebreid mogelijk gezag’ uitoefenen over de geestelijken, ook in de
kloosters; 2. dispenseren in de meeste huwelijksbeletselen; 3. het woord Gods privatim
door leken doen onderwijzen; een altare portatile gebruiken en doen gebruiken. Paus
Clemens VIII bevestigde deze rechten bij breve van 15 Februari 1603 en voegde er
nog enige bij, vooral de bevoegdheid tot het vergeven van beneficiën16.. In de practijk
bleken de rechten van de apostolische vicaris aanvankelijk niet nauwkeurig te bepalen,
wat geen wonder is, daar het ambt met de aanstelling van Sasbout geschapen werd.
Eerst door de tijd konden de grenzen van zijn bevoegdheid scherp getrokken worden.
Ten opzichte van de seculiere clerus gaf deze aanvankelijke onzekerheid zelden
aanleiding tot moeilijkheden; een enkel geval deed zich voor onder Rovenius met
de priester Trognesius (zie hierachter), maar grote moeilijkheden bracht de niet
voldoende geregelde verhouding van de vicaris tot de reguliere missionarissen. Gelijk
nader zal blijken, gaf de vraag, of hem ten opzichte van dezen de bevoegdheid van
de ordinarius toekwam, voortdurend aanleiding tot wrijving. Vooral Rovenius en
Neercassel hebben dan ook op deze grond te Rome de wenselijkheid bepleit, dat hun
de potestas ordinaria officieel werd toegekend, maar zonder succes. Toch slaagde
Neercassel er in 1671 in, over de regulieren gelijke macht te verwerven als over de
seculieren; hiermee was de voor de Zending zeer nadelige gespannen verhouding
tussen het hoofd van de missiekerk en een deel van de clerus goeddeels uit de weg
geruimd.

2. Sasbout Vosmeer
Van het werk, door Sasbout en zijn eerste helpers tot opbouw van de Hollandse
Zending verricht, geeft de reeds meermalen genoemde Insinuatio, die hij in 1602 op
verlangen van paus Clemens VIII indiende, enig denkbeeld. Het verslag geeft geen
nauwkeurig beeld van de toestand van het katholicisme in de Noordelijke gewesten
en kon dit ook niet geven, daar Sasbout zelf daarvan geen duidelijk overzicht had.
Hij was in de kleine twintig jaren, dat hij sedert zijn vestiging te Delft de katholieken
te hulp kwam en de priesters trachtte te winnen voor zijn organisatie, met geen andere
gewesten in contact
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gekomen dan Holland en Utrecht en ook met deze gewesten volstrekt niet in hun
geheel. Dank zij het Haarlemse kapittel kende hij Noord-Holland het best en het is
dan ook begrijpelijk, dat de verdiensten van de inmiddels op een missietocht
verdronken Willem Coopal breed uitgemeten werden. Van Zuid-Holland kende hij
niet meer dan de buurt van Delft door eigen aanschouwing; Utrecht kende hij ook
weinig nauwkeurig. Hij wist niet nauwkeurig te zeggen, hoe groot het hem ten dienste
staande personeel was, want met de meeste priesters was hij nog niet in contact
getreden. Hij kon onmogelijk weten, hoe het stond met het katholicisme in de
gewesten buiten Holland-Utrecht, waar sommige pastoors (vooral in Salland, Twente
en Groningen) zelf vooralsnog niet wisten, of zij katholiek of protestant waren. Uit
de locale overzichten zal blijken, hoe lang het geduurd heeft, eer in alle gewesten
klaarheid op dit punt was gekomen. Uit dat van Utrecht blijkt dan tevens, hoe zelfs
Sasbouts opvolger, Rovenius, in zijn verslagen toont niet te beseffen, hoe katholiek
de provincie Utrecht eigenlijk gebleven was. Zo verward was de toestand toen nog;
hoeveel te meer was hij dat omstreeks het begin van de eeuw, toen Sasbout zijn
verslag opmaakte? Hetzelfde geldt van het tweede verslag van Sasbout, dat van van
160517.; ook hier zoekt men vergeefs een zakelijk exposé met getallen, een poging
tot het schetsen van een overzicht. In plaats daarvan weidt de apostolische vicaris
breed uit over het heldhaftige werk van enige vroege missionarissen. Warm worden
in deze twee verslagen geprezen: Coopal, Eggius, Vigilius, Martinus Regius (Conincx,
uit Oost-Vlaanderen geboortig, bijgenaamd de ‘Wonderdoener’) en Adriaan van
Oirschot.
Wat de volmacht betekende, aan Sasbout verleend, tot het aanstellen van
leken-medehelpers, doen deze verslagen blijken. Hij onderscheidt onder deze
lekenhelpers de drie volgende soorten: lectores, die bij afwezigheid van een priester
homilieën en gebeden voorlezen, dus de godsdienstoefeningen leiden; directores,
die het meest weg hebben van de huidige leken-kerkmeesters: zij behartigen alle
zaken aangaande priester en armen; cursores, die voor de veiligheid waken, o.a. door
bij de nachtelijke godsdienstoefeningen op schildwacht te staan.
Was het Haarlemse kapittel voor Sasbout zeker niet zeer toe-
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schietelijk en tot erkenning van zijn oppergezag ongeneigd, het behartigde dan toch
in de persoon van sommige zijner leden op voortreffelijke wijze de opbloei van het
missiewerk en daarvoor toont Sasbout in zijn relationes dan ook alle waardering.
Met de buurt van Delft was zijn eigen persoon (met zijn familierelaties) de schakel.
Het derde centrum Utrecht, eigenlijk het eerst-aangewezen om de invloed te ondergaan
van een organisator, wiens titel die van vicaris-generaal van het aartsbisdom was,
schijnt lang niet zo vroeg en zo vlot met hem in geregeld contact te zijn gebracht.
Veel is hieromtrent nog voor opheldering vatbaar. Uit de tot dusver gepubliceerde
correspondentie van Sasbout - nog maar een vrij gering deel van wat er aanwezig is
- moeten wij wel afleiden, dat van contact met de rest van de hem toevertrouwde
gewesten niet veel gekomen kan zijn. Eigenlijk schijnt hef Haarlemse kapittel vermoedelijk op aandrang van Sasbout - meer bemoeienis met de andere gewesten
gezocht te hebben dan Sasbout zelf. De bekende vriend van Coopal, Nicolaas Vigerius,
die in een enkel stuk, gelijk wij zagen, zelfs naast Coopal vicaris-generaal van het
bisdom heet en in elk geval lange tijd over dezelfde volmachten beschikte als Sasbout
en Coopal, heeft ten minste in 1592 en in 1598 een soort van rondreis door Friesland
gemaakt en ook Gelderland en Overijsel in 1593 bezocht. Deze bezoeken worden in
de litteratuur met geen blijkbaar recht als visitatiereizen betiteld; ze aan te duiden
als verkenningstochten schijnt voorlopig gepaster.
Uit de latere verslagen van de Utrechtse kanunnik-missionaris Wachtelaer (Vigilius)
en die van Rovenius weten wij, dat het jaar 1605 dat van de grootste expansie der
missie was. Ten eerste opende Spinola door zijn wapensuccessen de katholieke
reformatie de weg naar Oldenzaal, Groenlo en Lingen, wat aan Sasbout een taak
deed te beurt vallen, die principieel afweek van de hem speciaal opgedragene. Immers
hij zou missie-bisschop zijn, d.i. organisator van de kerk tegen de verdrukking in,
en in het door Spanje onderworpen gebied gold het een katholieke restauratie. Van
overheidswege werd het katholicisme hersteld: de kerken kwamen terug en de
dominees werden verbannen; wie niet tot de katholieke kerk behoorde en niet bereid
was zich met haar te verzoenen, kreeg twee of meer jaren tijd om zijn vertrek
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te regelen, maar moest dan ook onherroepelijk uitwijken. Na het zegevierend
binnentrekken van de Spaanse legers in de onderscheiden steden begon onverwijld
dit proces van katholieke reformatie. De inschakeling van het nieuwe gebied was
dus voor de organisatie van Sasbout een belangrijke aanwinst, maar ze zal, speciaal
wat de voorziening met missionarissen aangaat, ook grote moeilijkheden meegebracht
hebben, al had zeker elk van de betrokken streken zijn eigen oude pastoors. Ofschoon
de geest van Trente het een en ander ten goede uitgewerkt moet hebben, zullen deze
oude pastoors echter lang niet allen van voortreffelijk allooi geweest zijn. De brieven
van Rovenius aan Sasbout18. leren, dat de katholieke restauratie hier noodgedwongen
genoegen nam met pastoors, wier leer en leven niet onbedenkelijk waren. Omstreeks
dezelfde tijd, dat Sasbout deze streken bij de missie voegde, zag hij kans in
Leeuwarden en Groningen de eerste posten uit te zetten. De priesters, die daar vóór
1605 werkten, waren niet door hem gezonden: enkele pastoors van de oude hiërarchie
en enkele Jezuïeten. Ook stichtte Sasbout ongeveer tegelijkertijd de eerste vaste
seculierenstaties in de Hollandse steden. Het grote geschied werk van Van Heussen
heeft de neiging, de stichting van vaste staties in de steden te vervroegen; het was
zijn tendens de continuatie van de seculiere zielzorg in de dagen van de troebelen te
bewijzen. Het is echter - al zijn er steden, waar inderdaad van continuatie te spreken
valt - in het algemeen niet juist, vaste staties aan te nemen vóór het begin van de
zeventiende eeuw. De twintig jaar van omstreeks 1585 tot 1605 zijn die van de
ambulante missie. Delft, Haarlem, Amsterdam en Leiden zijn de gewone plaatsen
van ontwijk, de pieds-à-terre van de rondtrekkende missionarissen, maar ook dáár
is in de regel niet van ononderbroken voortbestaan der seculiere parochie te spreken,
zelfs al is het van deze steden één voor één waar, dat zij nooit zonder priesters zijn
geweest.
Het was dus in het begin van de zeventiende eeuw, dat Sasbout Vosmeer zijn
organisatie wat verder en op meer definitieve voet kon uitbouwen. Toen was de tijd
van zijn persoonlijk aandeel aan het missiewerk al voorbij. Het einde daarvan was
gekomen door de tegen hem ondernomen gerechtelijke actie. Gedeeltelijk was deze
actie een gevolg van de geschillen, die tussen Sasbout en het
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Haarlemse kapittel gerezen waren. Dit is een vroeg, maar niet zeldzaam voorbeeld
van interne verdeeldheid, die vervolgingsmaatregelen van de wereldlijke arm uitlokte.
Het Haarlemse kapittel placht zijn rechten links en rechts gesteund te willen zien
door juristen van allerlei pluimage en had daardoor te Den Haag in de kringen van
het Hof van Holland blijkbaar enige vroege supporters verworven, eerste aanhangers
van de in de verdere geschiedenis van de Hollandse Zending zo treffende leer, dat
het op de weg van de wereldlijke overheden ligt om zelfs verboden corporaties te
beschermen, indien dit kan strekken tot het doen van afbreuk aan het pauselijk gezag,
m.a.w. om de zogenaamde nationale instanties van het katholicisme te beschermen
tegen ‘de aanmatigingen des pausdoms’. Hier zien wij al onmiddellijk het gevolg:
als het kapittel en Sasbout onenigheid hebben, worden Sasbout en de door hem
benoemde, maar door het kapittel aanvankelijk niet erkende vicaris Eggius er de
dupen van.
De verhoogde waakzaamheid van de Haagse gerechtelijke kringen jegens de
‘pauselijke’ instanties van het tot uitsterven gedoemde en uitstervend-gewaande
katholicisme vond spoedig op noodlottige wijze nieuw voedsel. De vrome bejaarde
jonkvrouw Beatrix Duyst van Voorhout, geboortig uit een Delfts regentengeslacht,
aan dat van Sasbout Vosmeer verwant, wier huis te Utrecht vaak de schuilplaats was
van de apostolische vicaris en aan wie deze de voor geestelijken te Utrecht bestemde
brieven veiligheidshalve placht te adresseren, nam, door Sasbout met het oog op de
vergrote speurzucht van de justitie tot de uiterste behoedzaamheid vermaand, een
collectie van deze brieven mee op reis naar Gouda ten einde te voorkomen, dat zij
in haar afwezigheid in verkeerde handen zouden geraken. Zij verloor de collectie
echter te Oudewater; ze kwam in handen van de predikant, die de justitie inlichtte.
Uit deze brieven bleek, dat Sasbout Vosmeer zich als apostolisch vicaris betitelde
en gezag uitoefende over de katholieken in de Republiek. Verder bleek er uit, dat
Sasbout betrekkingen onderhield met een diplomatieke instantie, die in het vijandelijke
land gevestigd was, in casu de pauselijke nuntius te Brussel, dat vervolgens Sasbout
met de aartshertogen, d.i. dus met de vijand zelf, betrekkingen had aangeknoopt. Een
poging om Sasbout in zijn ouderlijk huis te Delft
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te overrompelen, mislukte door een list van zijn oudste broer Michiel, die - met al
het gezag, dat een patriciër zich kon permitteren - een beroep deed op de ambtenaren
van de justitie om de slaapkamer van Sasbout niet binnen te treden, zeggende, dat
daar de meer dan tachtigjarige vader des huizes sliep, die al eenmaal een beroerte
had gehad. Ook enkele correspondenten van Sasbout werden in dezelfde dagen lastig
gevallen met huiszoeking, o.a. Adriaan van Oirschot en Martinus Regius, beiden te
Utrecht; zij werden gearresteerd, enkele weken gevangen gehouden en daarna
ontslagen, met bevel de Republiek te verlaten, wat hun niet belet heeft, de
missie-arbeid te hervatten.
De grote zet van de justitie was echter de arrestatie van Albert Eggius te Amsterdam
op 29 Maart 1602. Deze gevangenneming was het gevolg van verraad door een
Rotterdamse renegaatkatholiek, Klaas Pieterszoon Haan. De justitie verkeerde in de
mening, dat ze Sasbout te pakken had. Eggius werd met verlof van de stedelijke
regering - een zeer opvallend feit, gezien de gevoeligheid van de Amsterdamse
regenten op dit tere punt - naar Den Haag overgebracht. Herhaaldelijk werden hem
strenge verhoren afgenomen, maar de onverschrokken man weigerde elke inlichting
omtrent de organisatie van de missie en omtrent de leiders ervan; de enige autoriteit,
die hij noemde, was de Brusselse nuntius, die echter, gelijk terecht opgemerkt is19.,
veilig buiten schot was. Men verlangde van hem te vernemen, wie de geldelijke steun
verleende, nodig voor het instandhouden van zijn seminarie, waar de apostolische
vicaris verblijf hield, of hij de staten erkende als de ware overheid en tevens als
‘hoofd der kerk’. Op de eerste vragen verkoos Eggius niet te antwoorden; de derde
beantwoordde hij diplomatiek met de mededeling, dat hij als overheid beschouwde
de autoriteit, die het werkelijk was, maar alleen Jezus Christus en Zijn plaatsbekleder
als hoofd van de kerk. Men heeft hem herhaaldelijk met de pijnbank gedreigd en
alom in den lande vreesden zijn vrienden - ook Sasbout blijkens zijn Insinuatio -,
dat hem de scherpe torture niet bespaard zou blijven. De justitie heeft daaraan dan
ook gedacht. Het was immers een te ernstige ontdekking, die men daar gedaan had:
de katholieke kerk, die men langzamerhand als uitgestorven voor de Republiek was
gaan beschouwen, was opgeloken, had bestuurders, recht-
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streeks door de paus benoemd en gesteld onder het opzicht van een te Brussel
zetelende gezant bij de aartshertogen. Dit feit was te ernstig; trad men hiertegen niet
met drastische maatregelen op, dan was het gedaan met de rust in den lande; Rome
bouwde in stilte zijn cellen en ondermijnde daarmee de eenheid van het land en het
protestantisme. Zo ten minste redeneerden vrij velen. Zulke in angstpsychose
geraakten oordeelden dan ook, dat tegenover deze respectabele Amsterdammer van
goeden huize (wat bij de toenmalige klassejustitie een zaak van gewicht was), die
met zekere onderscheiding behandeld werd en, dank zij de tussenkomst van vele
bemiddelde vrienden, in de gevangenschap allerlei vertroosting genoot, ook de
pijnbank niet langer buiten aanmerking mocht blijven. Het schijnt vooral het statenlid
Van Brederode geweest te zijn, wiens krachtig verzet tegen de toepassing van dit
tegen elk beginsel van gewetensvrijheid vloekende middel het denkbeeld in de kiem
smoorde.
In Mei 1602 viel het vonnis, waarbij Eggius veroordeeld werd tot een boete van
200.000 ponden, wat de veroordeelde met een spottende glimlach aanhoorde. Het
was - dit is zeker heel ernstig, maar voor de justitie déchargerend - de vergadering
van de Staten van Holland, welke tot deze afpersing besloot, er bijvoegende, dat
men, indien de vrienden van Eggius de geëiste som niet wilden opbrengen, ‘op het
hardste’, d.i. dus met folteringen, ‘tegen (Eggius) zou procederen’. Terecht is
geconstateerd, dat de laagheid vruchteloos bleef en toen natuurlijk door geen sanctie
gevolgd werd20.. Eggius bleef gevangen zitten en bracht onder het bestuderen van
Baronius' Annales en het vertalen van Augustinus' Confessiones zijn dagen door op
de Gevangenpoort. Tegelijk met de eis tegen Eggius was een bevel tot
inhechtenisneming van Sasbout Vosmeer uitgevaardigd wegens crimen laesae
maiestatis: hij had met de vijanden van het land onderhandeld en waardigheden uit
hun handen aanvaard. Toen dit bevel werd uitgevaardigd, vertoefde Sasbout te Rome,
waarvandaan hij, met een nieuwe en hogere waardigheid begiftigd, straks zou
terugkeren. Twee en een half jaar vertoefde Eggius op de Gevangenpoort: 4 September
1604 werd hij vrijgelaten tegen betaling van 3.000 gulden vergoeding wegens
gerechtskosten en uit de Republiek gebannen.
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Sasbout Vosmeer heeft de Hollandse Zending verder van Keulen uit geleid. Tot zijn
dood heeft hij daar gewoond, meestal in het door hem gestichte priestercollege,
uitgezonderd in de perioden December 1605-midden 1608 en November 1609-Mei
1610. In de eerstgenoemde tijd resideerde hij te Oldenzaal, waar de Sint Plechelmus
hem tot kathedraal diende. Na het sluiten van het twaalfjarig bestand polste hij de
Franse gezant Jeannin over de mogelijkheid, zich weer in de Republiek te begeven.
De gezant raadde het hem af. Toch besloot Sasbout het er op te wagen. In November
1609 kwam hij te Utrecht aan; hij logeerde er ten huize van de advocaat Frans van
Dusseldorp, die hij bij deze gelegenheid tot priester wijdde. Achtereenvolgens bezocht
hij de missionarissen te Leiden, Den Haag, Delft en Haarlem. Vermoedelijk heeft
hij in de meeste van deze steden het Vormsel toegediend. Eind Februari 1610 vertrok
hij naar Brussel, waar hij de aartshertogen bezocht, die hem sedert zijn arbeid in
Twente en Lingen beter gezind waren en hem nu de vacante zetel van Roermond
aanboden. Hij weigerde, omdat Albertus de door hem voorgestelde combinatie van
het Zendingsbestuur met dat van het bisdom Roermond afkeurde. Ook voerde hij te
Brussel besprekingen over de kwestie van de regulieren in de missie. Begin 1610
was hij weer te Dordrecht; achtereenvolgens bezocht hij nog Delft, Leiden, Haarlem,
Amsterdam en Utrecht. Half Mei was hij te Keulen terug. Uit de reisroute valt
ongeveer op te maken, waar zijn missie voornamelijk vaste voet had verkregen.
De rondreis schijnt een gewaagde onderneming, niet het minst, doordat er een
bezoek aan de aartshertogen aan vastgeknoopt werd. Wel was het nu vrede en bestond
er een levendig verkeer tussen de lang gescheiden gewesten, maar contact met de
Brusselse regering zouden de Nederlandse autoriteiten, gezien het incident van 1602,
toch met lede ogen gezien hebben. Het is natuurlijk de vraag, of zij het geconstateerd
hebben, maar het is althans weinig waarschijnlijk, dat Sasbout tussen November en
Mei nergens in de Republiek gesignaleerd zou zijn. Het is niet ondenkbaar, dat men
ten aanzien van hem in de bestaande omstandigheden de politiek van oogluiking
heeft toegepast, omdat men zijn operaties niet als staatsgevaarlijk beschouwde. Dit
waren zij ook stellig niet, al heeft deze apostolische vicaris tot zijn
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jongste snik volhard in de overtuiging, dat het gezag van de Staten-Generaal onwettig
was. De afzwering van Philips II was in zijn oog een daad van rebellie. Voor
casuïstische redeneringen, die overmacht of noodweer aanvoerden ter rechtvaardiging
van wat principieel verboden was, kon deze leider van de katholieken niets gevoelen.
In scherp contrast met Govert van Mierlo, die de opstand tegemoetgekomen was,
wees Sasbout Vosmeer alle erkenning van de organen van het verzet van de hand.
Het contrast, dat op dit punt tussen de twee bisschoppen bestaat, is, oppervlakkig
gezien, enigszins ongerijmd. Immers Govert van Mierlo was bisschop bij de gratie
des konings en Sasbout was tegen de zin van de aartshertogen door de paus buiten
het concordaat van 1559 om benoemd. Zo volstrekte Spaansgezindheid was dus eer
van de eerste dan van de tweede te verwachten geweest. De omgekeerde verhouding
wordt echter reeds ten dele verklaard uit de karakters van de twee prelaten: Govert
van Mierlo was een zachtmoedige persoonlijkheid, Sasbout een man van bitse
beslistheid en rigoristische aanleg, die niet schipperen kon.
De afdoende verklaring ligt tenslotte in de historische feiten, in de ontwikkeling
van de opstand zelf. Van Mierlo werd voor de keus tussen Spanje en de opstand
gesteld in het stadium, waarin de laatste nog nationaal kon heten of althans kon
worden. Het keerpunt is in dezen het jaar 1578, toen Gregorius XIII bij breve van
15 Juli de katholieken alle deelneming aan een opstand verbood, die zienderogen
ging leiden tot de verdrukking van het katholicisme. Van Mierlo stond voor de vraag,
of de opstand tegen Spanje geoorloofd was; Sasbout voor een andere: of een katholiek
de Republiek onder calvinistische suprematie kon aanvaarden, en antwoordde daarop
ontkennend, sinds deze Republiek principieel het katholicisme vervolgde. Bij een
man van zijn karaktertype was opportunisme jegens de onvermijdelijkheden van den
dag nu verder levenslang uitgesloten. Voor hem was alle rechtstreekse of zijdelingse
steun aan de Republiek verraad aan kerk en geloof. Deze houding was zijn kracht
en zijn zwakheid tevens21.. Iedereen, die de vraag stelde, of niet zekere redenen de
erkenning van de Republiek als wettige overheid billijkten of verontschuldigden,
was volgens hem reeds op de dwaalweg. Hij
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bleef volhouden: geen deelneming aan het bestuur van de Republiek, geen deelneming
in de Oostindische Compagnie, geen studie aan de ketterse universiteit van Leiden,
geen dienst in leger of vloot. Het schijnt, dat paus Clemens VIII in 1602 aan dit
standpunt mondeling zijn adhaesie betuigd heeft. Sedert eiste de vicaris met te meer
nadruk, dat de biechtvaders de absolutie weigerden aan allen, die op een van de boven
omschreven wijzen practische of morele sanctie aan de ‘ketterse’ overheid gaven.
Toch was zelfs de seculiere clerus toen waarschijnlijk al niet meer geheel eensgezind
met hem. Het is begrijpelijk, want het standpunt komt in zijn consequentie neer op
sociale en nationale zelfmoord. Niet alleen waren in tal van steden juist in de decennia
van het ontstaan der missie nog katholieke regenten en ambtenaren aangebleven, die
door hun oogluiking of stille medewerking de goede zaak bevorderden, maar zelfs
gaven sommige, zeer gefortuneerde katholieken de toon aan in de kringen van de
handel, straks van de Oostindische Compagnie. Ook waren er onder de
Zuidnederlandse emigranten verscheidenen, die, niet om den gelove, maar om den
brode uitgeweken, hun katholieke levenspractijk rustig combineerden met deelneming
in de Oostindische Compagnie; de bekendste vertegenwoordiger van deze groep was
de te Rotterdam gevestigde reder-bankier Johan of Hans van der Veken22.. Het was
de missionarissen niet kwalijk te nemen, dat zij deze lieden niet gaarne weerden. Er
kwamen trouwens spoedig onder Sasbouts eigen missionarissen te Leiden enkele,
die zich als student lieten inschrijven, louter om zich te stellen onder de academische
jurisdictie, dus buiten het bereik van de gewone rechter. Maar het scherpst tekende
zich het verschil af tussen de door Sasbout geëiste practijk en die van de Jezuïeten.
Dezen namen - conform hun Monita - een geheel ander standpunt in: deelneming in
de Oostindische Compagnie, studie te Leiden, ambtelijke of militaire dienst aan de
Republiek waren geen zaken, die de biechtvader aangingen; deze moest zich van elk
partijkiezen tussen Spanje en de Republiek onthouden23.. In het voorgaande ligt ook
de afdoende verklaring van Sasbouts oordeel over Willem van Oranje. Dit oordeel
heeft vaak de verontwaardiging van niet-katholieke geschiedschrijvers gewekt, alsof
de apostolische vicaris zich door zijn houding tegenover
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Oranje de naam van Nederlander onwaardig had gemaakt en zelfs landverraad had
gepleegd24.. Voor de katholieken van 1580 was Oranje de renegaat, die hen in de
opstand gelokt had met beloften van onverzwakte handhaving van hun geloof,
waarvoor hij zijn prinselijk woord had te pand gegeven, de vriend van bisschoppen
en abten, op wiens goede trouw zij nog een beroep deden, toen de Haarlemse Noon
en andere geweldplegingen hen reeds ontnuchterd hadden, de enige, op wie zij
tenslotte nog staat maakten. En deze oud-geloofsgenoot schond zijn geloften. Wat
wij vandaag, strevende naar een objectief oordeel, als min of meer bevredigende
verklaring of verontschuldiging voor Oranje kunnen te berde brengen, gold niet voor
de misleide en vernederde, spoedig vervolgde katholieke belijders: zij hebben
misschien niemand zo diep veracht als de man, wiens naam het stelsel ging dekken,
waaronder hun heiligste rechten werden geschonden. Zo was Willem van Oranje
voor de trouwe, de principiëlekatholieken van omstreeks 1580 een verrader, van wie
zij vast geloofden, dat hij de hand had gehad in alle Geuzengruwelen, door Lumey,
Sonoy, Willem van den Berg en consorten bedreven. Hoe onbillijk vooral deze
zienswijze in het historisch licht ook blijkt, zij was natuurlijk bij de katholieke
Hollanders, ook de Delvenaars, die om hun geloof vervolging of achterstelling leden.
De gevoelens, waarmee de meerderheid van de Delftse bevolking 's prinsen doen en
laten in de stad gadesloeg, kunnen niet ver van haat afgestaan hebben. Tot deze
meerderheid heeft ook Sasbout Vosmeer behoord.
Te Delft hebben zij ruim een jaar samen vertoefd: de prins en de apostolische
vicaris, de een in het voormalige Sint-Aagtenklooster, de ander - op hoe weinig
afstands - in zijn ouderlijk huis, naast de brouwerij De zwarte eenhoorn, vlakbij de
Oude Kerk, waar hij met Beloken Pasen 1583 zijn intrek genomen had. De 10de Juli
1584 had in het Sint-Aagtenklooster de sluipmoord plaats, die aan Oranje's leven
een einde maakte. Sasbout heeft waarschijnlijk ten tijde van de moord te Delft vertoefd
en, zo al niet met eigen ogen, dan door beschrijvingen van ooggetuigen kennis
genomen van de folteringen, waarmee de moordenaar zijn daad geboet heeft. Zeker
heeft hij ingestemd met het afkeurend oordeel, dat een vrij talrijk deel van de Delftse
burgerij over de
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vreselijke wraakoefening geveld moet hebben en dat zelfs door openlijke protesten
tot uiting kwam. De diepe verslagenheid en de nationale rouw in de paleizen en de
hutten bij het verscheiden van de grote vorst, behoren tot de vaderlandse mythe: eerst
de historie heeft Willem van Oranje de ereplaats in het hart van het volk gegeven;
tijdens zijn leven en bij zijn dood was het er ver van, dat het volk hem als de ‘vader
des vaderlands’ vereerd zou hebben. Dit deed de kring van nieuwe regenten en van
militairen, de uit zijn naaste geestverwanten gevormde minderheid, misschien met
minder warmte het naar twee kanten vervloeiend libertijnendom, dat van zijn dood
met reden de versterking van het militante calvinisme vreesde; dit deden allen, die
de hoffelijke, tactvolle en wijze leider waardeerden om dezelfde grote kwaliteiten,
waarom Philips en Parma hem vreesden. Maar een aanzienlijk deel van de bevolking
moet in dit tragisch einde een straf Gods gezien hebben, de straf voor zijn afval en
zijn eedbreuk. In zijn primitiviteit is het oordeel te simpel om rechtvaardig te zijn,
maar het was dat van zeer velen. Onder dezen behoorde ook Sasbout Vosmeer.
Het is niet ons oordeel over de sluipmoord en zijn fanatieke bedrijver, dat ons
leiden mag bij het beoordelen van de houding, door de Delftse missionaris tegenover
de prins en zijn moordenaar, tegenover de moord zelf aangenomen, maar dat van de
tijdgenoten, d.i. van hen, die leefden in de felle Geuzentijd. In tijden van oorlog op
leven en dood denken en gevoelen de mensen anders dan in gemoedelijke dagen van
vrede, worden affecten natuurlijk en daden verklaarbaar, die in een argeloze tijd van
effen rust weerzin wekken. Het is, wat de moord aangaat, trouwens zeker, dat Oranje
zelf evenzeer de leer omtrent de tirannenmoord, althans de theorie der
monarchomachen, aanhing, dus de vogelvrijverklaring en de toepassing van
sluipmoord op de vijand normaal vond. Hij had bovendien in 1568 de hand in
moordplannen betreffende Alva en spoorde in 1578 aan tot een moordaanslag op
Erik van Brunswijk, de militaire medewerker van Don Jan25.. Het is geheel in de lijn
van Sasbouts tot uitersten neigend karakter, dat hij in de moordenaar een verdienstelijk
werktuig in Gods hand zag, door zijn dood een martelaar voor het geloof geworden.
Misschien heeft de vicaris met eigen ogen
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aanschouwd, met welk een verrukte heldenmoed de ongelukkige Balthasar Gerard
onder gestadig gebed de wrede mishandelingen doorstond; anders heeft hij er
ongetwijfeld uit de eerste hand kennis van gekregen. Met talloze Delvenaren moet
hij onder de indruk gekomen zijn van de rotsvaste overgave, waarmee de jongeman
de dood inging. Hij heeft dit sterven op dezelfde hoogte geschat als dat van de
martelaren van Gorkum, van Musius e.a. slachtoffers. Een martelaar voor het geloof
was Balthasar Gerard zonder twijfel in het oog van de onbekende Delvenaar, die in
een van de op de terechtstelling gevolgde Julinachten het op een staak gestelde hoofd
van de moordenaar wegnam en het toen reeds of later aan Sasbout Vosmeer ter hand
stelde. Deze aanvaardde het geschenk, bewaarde het als een kostbare relikwie en
nam het later mee naar Keulen. Vlak na de terechtstelling schreef de vicaris, naar
vrijwel vaststaat, in het Latijn het in allerlei talen verspreide geschrift over de
marteldood van Balthasar Gerard; naar dit werk oordelend, moeten wij aannemen,
dat Sasbout ooggetuige is geweest26.. Eer een jaar verstreken was na de dood van de
prins en zijn moordenaar, had de vicaris reeds een officie vervaardigd ter ere van de
gelukzalige Balthasar en daarover o.a. het oordeel van zijn broer Tilman ingewonnen.
Hij koesterde het ernstige voornemen, het proces van de heiligverklaring officieel
aanhangig te maken. In 1588 en wederom, blijkens een brief van kardinaal Baronius
aan hem, in 1604 deed hij daartoe stappen te Rome. Uit de genoemde brief blijkt
ook, dat Baronius het voornemen volstrekt niet afkeurde. Of de kardinaal het bij
Clemens VIII, wiens biechtvader hij was, aanbevolen heeft, bleek tot dusver niet;
wel staat vast, dat het voorstel te Rome geen bijval vond.
De schedel werd met het concept-officie nog jarenlang bewaard in het
priesterconvict Alticollense te Keulen, waar de derde apostolische vicaris, Jacobus
de la Torre, die in zijn missieverslag van 1656 blijk geeft de prins en zijn moordenaar
nog met dezelfde ogen te zien als Sasbout, beide gezien heeft. In dit aan paus
Alexander VII, de ex-nuntius Fabio Chigi, geadresseerde verslag, verklaart De la
Torre het te betreuren, dat de schedel tussen 1640 en 1650, ondanks zijn verzet,
verachtelijk weggeworpen en het officie verbrand is, nadat zijn voorstel om eerst de
nuntius, d.i.
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paus Alexander zelf, te raadplegen, verworpen was. De schuldige aan deze daad
duidt de apostolische vicaris slechts aan met de woorden ‘politicus aliquis’. Robert
Fruin vertaalde deze term, m.i. wat gezocht, als: ‘iemand, die meer met berekeningen
van werelds belang dan met het heil der christenen te rade ging’ en leidde, vreemd
genoeg, daaruit af, dat De la Torre aldus niemand minder dan zijn voorganger
Philippus Rovenius zou hebben aangeduid27..
Om dit te begrijpen moeten wij weten, dat de noodlottige inbeslagneming van
Rovenius' papieren door de justitie in 1639 aanleiding heeft gegeven tot een vrij
radicale opruiming van alwat compromittant kon worden. De kardinaal-staatssecretaris
Francesco Barberini uitte in een brief van 17 December 1639 aan de Keulse nuntius
Chigi, die toen ad interim het opzicht over de Hollandse Zending uitoefende, zijn
misnoegen over de zorgeloosheid, waarmee men blijkbaar compromittante stukken
bewaarde. Hij gelastte de nuntius te zorgen, dat de archieven van Rovenius naar
Keulen werden overgebracht. Chigi heeft deze last ten uitvoer doen brengen. In de
zomer van 1641 is dan ook een groot aantal belangrijke stukken naar Keulen
overgebracht door de priesters De la Torre, Wachtelaer en Marius. Dezen pleegden
daarbij mondeling overleg met Chigi zelf. Het komt mij zeer waarschijnlijk voor,
dat de drie genoemde priesters bij deze gelegenheid kennis genomen hebben van wat
in Alticollense al aan waardevolle zaken was geborgen en daarbij de bewuste schedel
gevonden hebben. Naar De la Torre's mededelingen van 1656 te oordelen, zou men
zeggen, dat er toen meningsverschil ontstaan is tussen de heren. Vooral Wachtelaer,
die persoonlijk nadeel van de inbeslagneming te Utrecht had ondervonden, moet in
deze dagen door een verklaarbare opruimingszucht aangegrepen zijn: ook te Utrecht
had hij veel laten vernietigen28.. Vermoedelijk is hij het geweest, die uit zekere schrik
het initiatief heeft genomen tot het wegwerpen van Balthasars schedel. Daartegen
heeft zich dan De la Torre vruchteloos verzet; diens voorstel om Chigi er over te
raadplegen werd van de hand gewezen. Dit zat De la Torre vijftien jaar later nog zo
dwars, dat hij gretig de kans waarnam om de thans paus geworden nuntius, bij wie
hij om vele redenen in de gunst wilde blijven, uit te leggen,
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hoe hoog hij in 1641 diens gezag had aangeslagen. Zo is dan veeleer Wachtelaer de
politicus, door hem aangeduid, en niet de exclusief-kerkelijk gezinde Rovenius, op
wie de betiteling maar zonderling zou passen, afgezien van de grofheid, die er in
gelegen zou zijn, als De la Torre zijn voorganger aldus geringschattend betiteld had.
Terugkerend tot Sasbout Vosmeer, moeten wij constateren, dat deze in zijn
veneratie voor de moordenaar van Willem van Oranje - hoe weerzinwekkend zij
voor ons is en hoezeer zij getuigt van een neiging tot extremisme - geenszins alleen
staat. Het is hier niet de plaats, alle verwante uitingen te registreren; ik wijs alleen
op het gedicht, dat de Antwerpse bisschop Laevinus Torrentius schreef ‘in laudem
Balthasaris Gerard’, opgenomen in zijn Poemata sacra (Antwerpen 1594) en op
andere poëtische uitingen van bewondering en eerbied voor de fanatieke Bourgondiër
in verscheiden talen, tot in het Kymrisch - de taal van Wales - toe. Al deze producten
bewijzen, dat de moord van de 10de Juli 1584 in heel Europa een diepe indruk
gemaakt heeft en dat Sasbouts oordeel er over algemeen door de katholieken in het
buitenland gedeeld werd29..

3. Alticollense
De verdiensten van Sasbout Vosmeer voor de Hollandse Zending zijn onmiskenbaar.
Hij is haar schepper, maar niet haar organisator. Bij gebrek aan priesters heeft hij
maar een klein gedeelte van het hem toevertrouwde gebied van missionarissen kunnen
voorzien. Bovendien bleven hele gewesten door de oorlogstoestand ontoegankelijk
voor hem. Tot een eigenlijke bestuursinrichting, een systematische verdeling van de
Zending, is het onder hem nooit gekomen. Dit zou het werk van zijn opvolger
Rovenius worden. Sasbouts grootste verdiensten bestaan in zijn persoonlijk
pionierswerk als missionaris in de buurt van Delft, dat bij de locale detaillering
uiteengezet zal worden, en vooral in zijn maatregelen voor de vorming van nieuwe
priesters. Evenals voor de organisatie van de missie geldt voor dit deel van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

38
zijn taak, dat zij voor een niet gering deel tot stand werd gebracht door de effectieve
steun van het kapittel van Haarlem, dat over krachten en middelen beschikte, waarvan
het werk van de opbouw ten zeerste geprofiteerd heeft.
Hoe ontstellend gering het aantal missionarissen was, dat Sasbout ten dienste
stond, bleek al terloops. Zijn Insinuatio van 1602 doet blijken, dat hij toen over
omstreeks 70 priesters beschikte, de onder het Haarlemse kapittel ressorterenden
inbegrepen. Uit andere opgaven, bij het locale overzicht van dit gebied te bespreken,
valt te berekenen, dat het bisdom Haarlem omstreeks deze tijd alleen al een dertig à
veertig priesters telde. Zo bestond de eigenlijke staf van Sasbout uit ten hoogste
veertig koppen. Dit is natuurlijk niet het totaalaantal van de werkende priesters. Ten
eerste waren er hele gewesten nog nauwelijks verkend en ten tweede vertoefden ook
in de door Sasbout min of meer in exploitatie genomen streken nog oude priesters,
die met Sasbout in geen contact stonden, maar toch deels op hun wijze katholieke
zielzorg uitoefenden. Daartoe behoort ook een aantal uit hun kloosters verdreven
Minderbroeders en Predikbroeders. Van al deze franctireurs heeft men, zoals wij al
opgemerkt hebben, vaak een te grootse voorstelling gegeven, zowel van hun getal
als van hun gehalte. Men vergeet gewoonlijk, dat deze oude priesters, voorzover zij
niet naar het buitenland of naar de Zuidelijke Nederlanden uitgeweken zijn, alimentatie
van de nieuwe overheid aangenomen hadden op voorwaarde, dat zij geen bediening
meer zouden uitoefenen. Het staat wel vast, dat zij zich daaraan niet allen stipt
gehouden hadden, maar tot geregelde missie waren zij zeker niet bij machte. Ook
waren velen er niet capabel toe. Voor sommigen geldt, dat hun levenswijze hen
uitsloot van opneming in de rangen van Sasbouts nieuwe organisatie. Dit leert met
name ook het genoemde verslag van 1602. Tenslotte schijnt vaak vergeten te worden,
dat in 1602 van dit contingent van oude pastoors nog maar een schamel deel in leven
geweest kan zijn: tussen 1572 en 1602 moeten de meesten gestorven zijn of althans
door ouderdom uitgeschakeld.
Zo is dan de situatie aan het begin van de zeventiende eeuw als volgt: er is een
zeventigtal seculiere missionarissen, dat voor de helft in het bisdom Haarlem werkt,
voor de andere helft meren-
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deels in de buurt van Delft en van Utrecht. Verder werkten in Groningen, Drente,
Overijsel en Gelderland hier en daar nog oude pastoors min of meer als katholieke
zielzorgers, ook enige oude regulieren, met name Franciscanen en Dominicanen,
verder, op de Veluwe bij Putten, een enkele Benedictijn; ten slotte was er een drietal
Jezuïeten aangesteld. Deze getallen wijzen uit, welk een gapingen er inmiddels in
de zielzorg ontstaan waren. Immers de Utrechtse kerk van 1572 had een
dertienhonderd parochies gehad er was dus een tekort van meer dan duizend priesters.
Had iemand Sasbout in 1602 dit mankerende duizendtal kunnen bezorgen, dan zou
de hele kerkprovincie goeddoels van de protestantisering gered zijn. Dit getuigen de
streken, waar Sasbout wel missionarissen heeft kunnen uitzetten.
Hier zien wij als met de vinger de hoofdoorzaak aangewezen van het welslagen
der protestantisering in hele gewesten van de Bovenmoerdijkse Nederlanden: het
ontzettende priestergebrek, de grote ramp, die ook Sasbout niet heeft kunnen
bezweren. Dat geen van de bisschoppen van 1559 er in geslaagd was, tijdig een
levensvatbaar seminarie te stichten, heeft over ons volk beslist: omstreeks 1600 was
het grootste deel van de zeven provinciën immers verstoken van tot de missie
bekwame priesters. Slechts twee van de genoemde bisschoppen waren in de stichting
van een seminarie geslaagd: Frederik Schenck van Toutenburg en Aegidius de Monte,
maar de eerste was er zijns ondanks toe overgegaan en had het instituut alle
levenskansen onthouden; de tweede had zich persoonlijk meer geïnteresseerd voor
de in 1571 gestichte inrichting, maar was er niet in geslaagd, ze aan Jezuïeten toe te
vertrouwen, gelijk zijn bedoeling was. De school van Deventer kan evenmin als de
Utrechtse iets betekend hebben. Geen van de twee seminaries heeft ooit een priester
kunnen afleveren. Dit in aanmerking nemende, moeten wij ons zelfs enigszins
verwonderen, dat Sasbout in 1602 nog over een zeventigtal priesters beschikte. In
de gegeven omstandigheden zou men er zich nauwelijks over mogen verbazen, zo
de Utrechtse kerkprovincie op die tijd geheel van priesters verstoken was geweest.
De scherpziende Lindanus was onder de bisschoppen van de oude bedeling wel de
enige, die helder inzag, hoe nabij voor het Bovenmoerdijkse land het ogenblik was,
waarop het zonder priesters zou zijn, wat de
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onvermijdelijke ondergang van het katholicisme aldaar betekende. Onder het
zeventigtal missionarissen van Sasbout waren, zoals te begrijpen is, veel betrekkelijk
jong-gewijden. Dezen waren zeker merendeels uit het Haarlemse bisdom afkomstig,
waar, gelijk wij nader zullen zien, onder de kanunniken en de andere priesters de
voorziening in de priesternood als een eerste plicht werd ingezien. Overigens zijn
het vermoedelijk enkelen uit verschillende steden geweest, die zich aanboden.
Waarschijnlijk hebben de relaties, die Sasbout te Leuven had, hem, o.a. door de
bemiddeling van Jansonius, die daar aan het hoofd stond van het zogenaamde
Pauscollege, en uit het in 1579 door Philips II op aandrang van Lindanus gestichte
Collegium Regium, enige nieuwelingen bezorgd; ook zonden hij en enige Haarlemse
kanunniken wel jongelieden op hun kosten naar deze colleges. Onder zijn vroegste
aanwinsten neemt een eerste plaats in de Overijselaar Philippus Rovenius, die straks
zijn opvolger zou worden. Een andere voor de toekomst zeer gewichtige aanwinst
was de toetreding van Hendrik van Vorden, die door Sasbout zelfs vermoedelijk nog
boven Rovenius geschat werd. Verder won Sasbout in de eerste decennia o.a. de
bekende Wachtelaer, die als tienjarige jongen door simonie een kanonikaat had
verworven, door Sasbouts bemiddeling absolutie verwierf en zich tot het priesterschap
bekwaamde. Uit Groningen verwierf hij door de tussenkomst van de oude Groningse
pastoor Henricus Focking, die zelf ook deelnam aan de missie, Adam van Ledden
en Herman Bertholdi. Uit het Utrechtse kwam voort de missionaris Rombout van
Medenblick; in het Haarlemse traden onder de tijdgenoten van Sasbout vooral op de
voorgrond als ijveraars voor de vorming van een nieuwe clerus de reeds herhaaldelijk
genoemde priesters Albert Eggius en Nicolaas Vigerius. De gedenkschriften van
Trijn Oly, pennevoerster van de nader te noemen Maagden uit den Hoek te Haarlem,
leren ons enige adepten van deze pioniers kennen, o.a. Joost Cats, oom van de latere
apostolische vicaris Boudewijn Cats30.. Het merendeel van de door Sasbout
aangeworven missionarissen is echter pas in het begin van de zeventiende eeuw
klaargekomen en door hem gewijd. Toen hij zijn Insinuatio schreef, was hij in de
diepste depressie. Een paar jaar later zorgden zijn hierachter te
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beschrijven maatregelen voor bescheiden, maar geregelde toevoer van jongeren. In
de jaren tussen 1580 en 1605 is het Noordelijkste deel van de Nederlanden, speciaal
Groningen en Friesland, zo goed als priesterloos geworden en dientengevolge verloren
gegaan.
Hier treedt de noodlottige cirkelgang in: doordat er geen priesters waren, kreeg
Sasbout geen contact met de bevolking en kon hij daaruit zo goed als geen priesters
recruteren. Toen dan ook de wat betere tijd aanbrak, omstreeks 1605-1606, en de
vicaris kans zag de eerste vaste missie-posten uit te zetten buiten Holland-Utrecht,
waren er uit deze noordelijke provincies zelf zeer weinig priesters beschikbaar. Dit
was vooral voor Friesland een groot bezwaar met het oog op de taal: de Friezen te
lande verstonden alleen Fries, zodat een missionaris uit Holland of Utrecht er weinig
kon aanvangen. Verder waren beide provincies radicaal gehandicapt, doordat de
kapittels er volkomen ten gronde gegaan waren. Dat het Haarlemse kapittel vrij vroeg
aanraking zocht met deze gewesten, althans met Friesland, valt wel in de eerste plaats
toe te schrijven aan het feit, dat enkele uitgeweken Friese priesters een toevlucht
gevonden hadden in Noord-Holland. Bovendien was de Friese taal waarschijnlijk
voor de West-Friezen iets gemakkelijker te verstaan dan voor de andere Hollanders.
Reeds onder Albert Eggius, die in 1599 door Sasbout werd aangesteld als
vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, vormde de Friese priester Sijbrand Sixtius
uit Oosterwierum een soort van schakel tussen Haarlem en Friesland. Tussen 1602
en 1604 trad dezelfde Sixtius, toen Eggius op de Gevangenpoort verbleef, tijdelijk
als vicaris-generaal op. Hij fungeerde ook als zodanig krachtens delegatie door Eggius
na 1604. In 1610 stierf Eggius en volgde Sixtius hem op, zij het vermoedelijk zonder
officiële aanstelling. Zo bestond reeds vroeg de tot in de dagen van Neercassel meestal
gehandhaafde personele unie Haarlem-Leeuwarden, waaraan meer in naam dan
metterdaad ook Groningen werd toegevoegd. Een vicaris-generaal bestuurde deze
drie oude bisdommen onder opperleiding van de apostolische vicaris hij was tevens
de gekozen kapittelvicaris van Haarlem. Het was Sasbout, die in een overeenkomst
met de Haarlemse kanunniken in 1611 tot deze toestand de grondslag legde.
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Ongetwijfeld was de ernstige priesternood de voornaamste aanleiding er toe, dat de
apostolische vicaris de belangen van de noordelijke gewesten aan het naar verhouding
aan priesters rijke kapittel van Haarlem toevertrouwde. Het was immers het kapittel
van Haarlem, dat het eerst kans gezien had op primitieve wijze zelf iets te doen voor
de aankweking van een nieuwe priestergeneratie. In of kort na 1592 verenigde de
kanunnik Albert Eggius in overleg met Sasbout Vosmeer in zijn eigen huis in de
Warmoesstraat te Amsterdam, geldelijk gesteund door vermogende leken als zijn
oom, de medicus Jan Duivenszoon (Duvius), een klein aantal jongelieden ter opleiding
en voorbereiding tot het priesterschap. Dit primitieve schooltje was, in tegensteling
met de genoemde Leuvense colleges en de straks te noemen Keulse instelling, een
werkelijk seminarie. Ook andere, onder het kapittel ressorterende priesters
ondernamen zulke pogingen; in die van Eggius valt echter het werk van het kapittel
en de apostolische vicaris zelf te zien. Dit seminarie werd in 1600 of 1601, toen
Eggius in verband met zijn aanstelling tot vicaris-generaal van het bisdom naar
Haarlem verhuisde, in deze stad gevestigd, maar bleef onbeheerd bij de arrestatie
van Eggius op 8 April 1602. Niet alleen, dat de leider tot najaar 1604 gevangen
gehouden werd, maar de ontdekkingen uit de correspondentie van Sasbout gaven
aanleiding tot verhoogde speurzin en daaruit voortvloeiende vervolgingen, die
voortzetting van de instelling te Haarlem onmogelijk maakten. Het was zaak, dat de
kwekelingen van Eggius zo spoedig mogelijk elders hun studiën zouden kunnen
voortzetten. Het lag voor de hand, dat dit te Leuven zou geschieden. Toch is dit niet
gebeurd, ofschoon Sasbout al lange tijd de stichting van een eigen, voor de Hollandse
Zending bestemd, college overwogen had. De nuntius Frangipani, die de plannen tot
versterking van het priestertal voor de Zending krachtig steunde, raadde de vestiging
van een convict in de buurt van Leuven sterk aan; in 1602 waren er vergevorderde
plannen tot stichting van zulk een huis te Bierbeek. Toch gaf Sasbout deze plannen
prijs. Twee redenen schijnen hiervoor bestaan te hebben. In de eerste plaats wendde
de apostolische vicaris zich na zijn teleurstellende ervaring met de aartshertog
Albertus, die hem niet tot aartsbisschop wenste te benoemen
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en hem straks de aanvaarding van de aartsbisschoppelijke waardigheid uit 's pausen
handen kwalijk nam, duidelijk van de Zuidelijke Nederlanden af. Mogelijk vreesde
hij bovendien, dat opleiding in het land van de vijand de toekomstige priesters de
weg door de Zending wel niet effenen zou. In de tweede plaats moet hij gevreesd
hebben, dat de Leuvense opleiding een te groot deel van zijn kwekelingen zou brengen
op een weg, waarlangs zij zich van de missie zouden verwijderen. Hij moet van
mening geweest zijn, dat de missie met volledig-gevormde theologen, baccalaurei,
licentiaten en magisters, minder gebaat was dan met practische, eenvoudig-gevormde
missionarissen, die zich zouden haasten de zielen in nood te hulp te komen, in plaats
van naar graden te streven en de studie te verlengen met de kans, aldus geheel voor
de missie verloren te gaan. Zo oordeelde zijn vertrouweling Eggius, die uit deze
vrees ook gekomen was tot de primitieve eenmansvorming te Amsterdam3l.. Om die
redenen achtte hij het beter Leuven te mijden.
Vanzelf gingen zijn ogen nu naar Keulen, het oude Patmos van Noordnederlandse
katholieken, priesters en patriciërs, door Geuzenmoedwil uitgedreven. Nog altijd
woonde daar de bloem van de katholieke uitgewekenen. Een vurig katholiek leven,
dat aanvankelijk sterk de rechtstreekse invloed van de beroemde Keulse kartuize had
ondervonden en aan het eind van de zestiende eeuw voornamelijk de stempel van de
Jezuïeten droeg32., maakte de Rijnstad geschikt om het centrum van een grootse
opleving van het katholicisme in West-Duitschland te worden, spoedig ook de
perscentrale van de katholieke reformatie, vanwaar stichtelijke en polemische, straks
vooral ook historische geschriften naar heel West-Europa uitgingen. Nu Sasbout in
zijn trouw aan Spanje teleurgesteld was door de afwerende houding van de
aartshertogen en zijn geregeld contact met de Brusselse nuntiatuur voor de missie
gevaarlijk en compromittant was gebleken, betekende zijn vestiging te Keulen na
zijn terugkeer uit Rome een voorzichtig afstandnemen van Brussel en Leuven, een
poging om zich in de dagelijkse leiding van de missiekerk zowel van de aartshertogen
als van de bij hen geaccrediteerde, volijverige, maar zeer bemoeizieke nuntius te
ontvoogden. Te Keulen vond hij een universiteit, welker inrichting echter in
belangrijke
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mate afweek van die der Leuvense en aan de collegia een meer duurzame en
zelfstandige positie scheen te waarborgen dan in het kader van de Leuvense traditie
voorlopig mogelijk scheen. Ook was opleiding van Nederlandse priesters te Keulen
niets nieuws: in de middeleeuwen hadden altijd Nederlanders, ook priesters, de
Keulse universiteit bezocht. Bovendien was er in het emigrantencentrum al enig
begin gemaakt met de priestervorming van jonge Nederlanders in de trant van wat
Eggius en andere Haarlemmers thuis ondernamen. Volgens een allesbehalve duidelijke
mededeling van de Duitser Bianco, op dit punt vermoedelijk te geredelijk geloofd
door Nederlandse schrijvers33., zou reeds vóór 1579 te Keulen een seminarie voor
Hollandse priesters gesticht zijn door de bekende Nicolaas Vigerius (Wiggerszoon
Cousebant). Ongetwijfeld was deze ijverige en veelzijdige priester, wiens werk voor
de missie reeds terloops gememoreerd is en die ook later, d.i. toen hij na 1603
Franciscaan geworden was, in al zijn functies blijk zou geven van
organisatie-talenten34., een van de eerste practische ijveraars voor de recrutering van
nieuwe priesters. Ook hij had evenals Eggius zelf in Haarlem jongelieden bij zich
ingenomen en tot dat doel onderwezen; verder liet hij reeds vroeg andere geschikten
op zijn kosten te Leuven studeren. Zijn levensloop laat echter voor een
seminariestichting, als hem te Keulen wordt toegeschreven, nauwelijks ruimte: hij
was in 1555 geboren en ontving pas in 1579 de priesterwijding. Uit de tot dusver
gepubliceerde stukken blijkt niet meer, dan dat Vigerius te Keulen, waar hij tussen
1579 en 1600 herhaaldelijk lange tijd achtereen vertoefde, studenten in de kost had.
Van een seminarie valt echter niet te spreken, zelfs niet van een bepaald convict. In
1592 correspondeerde hij met Sasbout over de mogelijkheid te Keulen een
studentenhuis te stichten, zonder dat ook maar gerept werd van een reeds bestaand
convict. Dezelfde Vigerius was omstreeks 1592 metterdaad geïnteresseerd in de
oprichting van het Jezuïetencollege te Emmerik, waarvan hij zich voor de toekomst
van de Hollandse Zending veel beloofde. Hij schonk voor dit college belangrijke
sommen. De voorstelling, alsof het door Sasbout in 1602 te Keulen gestichte college
slechts de voortzetting zou zijn van het zogenaamde seminarie van Vigerius of ten
minste een samensmelting van dit instituut met
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het Haarlemse van Eggius, mist dan ook voldoende grond.
Na Eggius' arrestatie liet Sasbout de verweesde kwekelingen naar Keulen komen,
huurde er een gebouw en opende daarin in Juli 1602 een aan Sint Willibrord en Sint
Bonifatius toegewijd college, dat onder leiding van de toen 28-jarige Philippus
Rovenius werd gesteld. Het nieuwe instituut schijnt het midden te hebben gehouden
tussen een convict en een seminarie. Ofschoon de beschermelingen ook colleges aan
de universiteit volgden, schijnt een groot deel van hun opleiding intern gegeven te
zijn. In de eerste jaren heerste in het college een weinig verheffende geest. De jonge
president Rovenius, van nature vermoedelijk tot overgestrengheid geneigd, miste
blijkbaar genoegzaam overwicht. Er werd geklaagd over ongeregeldheden binnensen buitenshuis en over verwaarlozing van de studie. Verbetering kwam daarin, toen
eind 1604 de uit de gevangenis ontslagen Eggius de leiding overnam. Toen telde het
college omstreeks 60 alumni. In 1605 had het naar de verklaring van Sasbout Vosmeer
reeds 26 priesters aan de Hollandse Zending afgeleverd. Dit zullen wel meest
oud-leerlingen van Eggius' school geweest zijn. Van 1605 tot 1606 had Rovenius
weer de leiding, wat opnieuw tot wanorde leidde. Sedert 1606 heeft Eggius gestadig
het presidium bekleed; dit deed de klachten ophouden. Eggius stierf in 1610 en liet
16.000 gulden voor het college na. Met andere gaven verenigd, stelde dit legaat de
apostolische vicaris in staat tot de aankoop van een gebouw in de Grosze Budengasse,
dat naar zijn ligging de naam droeg van ‘de Hoge Heuvel’; daarnaar heette het college
voortaan Collegium Alticollense. Het is deze naam blijven dragen, ook nadat het
door Neercassel naar Leuven was overgebracht. Het nieuwe gebouw werd 1 Juli
1613 door Sasbout Vosmeer gewijd en wederom onder de bescherming van Sint
Willibrord en Sint Bonifatius gesteld. Gezien de vroegere moeilijkheden op het stuk
van de leiding, werd het getal kwekelingen tot ten hoogste 40 beperkt. Een van de
eerste leerlingen van het oudere college, de bekende Leonard Marius, werd de eerste
president van het nieuwe. Hij schijnt voor deze functie grote gaven te hebben bezeten
en met name ook een groter deel van de wetenschappelijke opleiding binnenshuis
gegeven te hebben, waardoor het college meer op een seminarie ging gelijken.
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Over de lotgevallen van Alticollense in zijn Keulse tijd weten wij nog zeer weinig.
Het heeft vooral in de periode 1610-1614 onder het dagelijks toezicht van Sasbout
Vosmeer gestaan, die in het gebouw zijn residentie had. Van 1613 tot 1672 schijnt
het niet meer dan drie presidenten gehad te hebben: Leonard Marius (1613-1626),
Zeger Stevens (Modestus Stephani Senck of Seuck, 1626-1654) en Henricus Velthoen
(Patritius). Omstreeks 1672 riep Neercassel de beschermelingen terug. De verdere
lotgevallen van de stichting zullen bij de behandeling van Neercassels episcopaat
besproken worden.

4. Sasbout en de Jezuïeten
Een netelig punt in Sasbouts biografie is zijn verhouding tot de reguliere clerus, als
hoedanig wij alleen de Jezuïeten behoeven te behandelen. Zij alleen werden onder
Sasbouts bestuur officiëel in de missie toegelaten; andere regulieren werden dit eerst
onder Rovenius. Daaruit volgt niet, dat de laatsten niet in de Hollandse Zending
gewerkt hebben vóór hun officiële admissie. Al is hun ledenaantal wel overschat,
zonder twijfel waren ook onder Sasbout andere orden dan de Sociëteit hier werkzaam.
Zij werden vertegenwoordigd door enkele afzonderlijke missionarissen, gevestigd
in plaatsen, waar hun orde vroeger een klooster gehad had. Daar hielden zij de statie
aan in afwachting van het tijdstip, dat de orde genoegzaam hersteld zou zijn van de
ontvangen slagen om zich opnieuw officieel ter plaatse te vestigen. De erkenning
van zulke vestigingen dagtekent eerst van na 1614. Het betreft dan vooreerst bijna
uitsluitend de Franciscanen en de Dominicanen. De nader te noemen Forma van
1598 maakt van andere regulieren dan Jezuïeten gewag en moet daarmee wel doelen
op gevallen als de genoemde. Dat onder Sasbout niet van conflicten met deze
regulieren blijkt, moet wel verschillende oorzaken hebben. Behalve hun gering getal
valt daaronder zeker te rekenen de omstandigheid, dat zij deels in plaatsen vertoefden,
die door Sasbouts missie nog niet bereikt waren. Daarnaast moeten de meeste oude
regulieren wel
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alimentatie aanvaard hebben, die hun althans intensieve zielzorg belet heeft.
Voorzover zij zich daarmee inlieten - en ten minste van enige Franciscanen en
Dominicanen staat dit vast - zal het uitblijven van conflicten met Sasbout en diens
seculiere medehelpers wel verklaard moeten worden als een bewijs, dat zij Sasbouts
leiding aanvaardden. Evenals vroeger met de ordinarius, zullen zij zich thans met
Sasbout verstaan hebben omtrent het uitoefenen van de pastoralia. Zij waren dat
gewend en zetten ook in dit opzicht een traditie voort. Zij hebben in Sasbout - en
zeker voor het aartsbisdom terecht - de wettige hiërarchische bestuurder van de kerk
gezien en vooreerst niet getwijfeld aan het wettig voortbestaan van de hiërarchie. Zo
wordt het ook begrijpelijk, dat de Forma van 1598 hen als geheel afhankelijk van de
vicaris anders behandelt dan de Jezuïeten. Dezen kwamen als nieuwelingen in de
Zending en gingen te werk naar een geheel nieuwe opvatting: de kerkprovincie
Utrecht was een missieland geworden en Sasbout was volstrekt niet de ordinarius.
Dat later, onder Rovenius, de meeste andere orden ook met de apostolische vicaris
in botsing kwamen, valt waarschijnlijk daaruit te verklaren, dat zij niet anders dan
de Jezuïeten wensten te worden behandeld. Het moet hun ongerijmd geleken hebben,
dat dezen op grond van hun jeugd - die oude banden met de Utrechtse kerk vrijwel
uitsloot - vrijer tegenover de apostolische vicaris stonden dan zij, die hier oude rechten
hadden. De argumentatie voor een staat van groter onafhankelijkheid konden zij
vervolgens gemakkelijk aan het arsenaal der Jezuïeten ontlenen: met het aanvaarden
van de thesis der tenietgegane hiërarchie werd hun betrekking tot de apostolische
vicaris veel minder hecht.
In 1542 hadden de Jezuïeten zich in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd en wel
te Leuven, waar hun eerste studiehuis in de Nederlanden ontstond. In 1556 werd
gesticht de Provincia Germaniae Inferioris, die Noord-Duitsland en de Nederlanden
omvatte. Reeds in 1564 werd deze provincie gesplitst in een Provincia Rhenana met
Keulen als hoofdzetel en een Provincia Flandrica met Leuven als hoofdzetel. De
Noordelijke Nederlanden werden tot de laatste gerekend. De meeste
Noordnederlanders traden sedert te Leuven en niet te Keulen in. Aanvan-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

48
kelijk had de Sociëteit in de Zuidelijke Nederlanden niet tot ontplooiing kunnen
komen, daar Karel V de nieuwe orde allesbehalve genegen was; nog minder was dat
zijn zuster, de landvoogdes Maria van Hongarije. Pas bij de komst op de troon van
Philips II veranderden de kansen voor de Sociëteit. In den beginne was ook de nieuwe
koning niet zeer geporteerd voor haar en volhardde hij bij zijn mening, dat het beter
was de bestaande orden grondig naar hun eigen oorspronkelijke staat te hervormen,
dan nieuwe te stichten, maar gaandeweg werd zijn houding minder afwijzend, wat
vooral schijnt toe te schrijven aan de invloed van zijn zuster, de landvoogdes
Margareta van Parma, die de heilige Ignatius zelf tot biechtvader had gehad en haar
zoon, de latere landvoogd Alexander, door hem had laten dopen (1545). Aldus was
de periode 1542-1556 een tijd van afwachting geweest, waarin de Sociëteit in de
Nederlanden nog geen erkend bestaan leidde.
Het tijdvak 1556-1567 daarentegen bracht een voorspoedige ontplooiing. Pater
Ribadeneira, door Ignatius naar Brussel gezonden, onderhandelde daar met Viglius
en Granvelle, die beiden niet bijzonder welwillend stonden tegenover een orde, die
door de paus met zulke wijdstrekkende privilegiën begiftigd was. Veel gunstiger was
de Jezuïeten gezind de bekende Ruard Tapper, aan wiens voorspraak de Sociëteit
het voornamelijk te danken had, dat Philips II haar bij decreet van 15 Augustus 1556
toestond in de Nederlanden colleges te stichten. Hiervan maakten de Jezuïeten
onverwijld gebruik: tussen 1556 en 1567 ontstonden colleges te Doornik, Kamerijk,
Dinant, Douai, Saint Omer en Antwerpen. Tot vestiging in de Noordelijke
Nederlanden kwam het vooreerst niet. Wel had de superior van Leuven reeds in 1550
op uitnodiging van Floris Egbertsz, pastoor der Oude Zijde te Amsterdam, een bezoek
aan deze stad, Utrecht en Kuilenburg gebracht, ten einde de mogelijkheid van
vestiging te verkennen, en hadden ook ongeveer tegelijkertijd andere Jezuïeten zulke
reizen ondernomen, namelijk Anske Bokke Bruinsma naar zijn vaderland Friesland
en de paters Denijs en Dachverlies naar Den Bosch, maar resultaten hadden zij niet
bereikt. Eerst zodra de landvoogdes Margareta en de invloedrijke Viglius en Hoppers
zich achter de Sociëteit schaarden, kon zij
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ook in het Noorden krachtiger pogingen aanwenden. Mogelijk zouden deze pogingen
meer succes behaald hebben, als niet de komst van Alva de situatie in het nadeel van
de Sociëteit had veranderd. Alva was geen vriend van de Jezuïeten. Hij zwoer bij de
Franciscanen, uit wier midden hij niet alleen zijn biechtvader, maar ook de meeste
door zijn bemiddeling benoemde bisschoppen koos. De verhouding tot de Sociëteit
was een wisselwerking: Alva's optreden, zijn geweldrégiem, zijn extremistisch
cesaro-papisme, zijn volslagen gemis van begrip van de volksaard, vonden bij deze
orde van behoedzaamheid en streng vasthouden aan het centrale gezag van de Heilige
Stoel geen waardering. Naar het scherpe oordeel van verscheiden Jezuïeten, o.a.
Frans Coster, die van 1566 tot 1571 provinciaal van de Nederduitse provincie was
en de eerste jaren van Alva's landvoogdij van nabij had meegemaakt, droeg de hertog
de meeste schuld aan de afval van de Nederlanden35.. Hoe onhartelijk de verhouding
was, blijkt het best daaruit, dat van alle orden alleen de Sociëteit niet vrijgesteld werd
van het opbrengen van de tiende penning. Zo kreeg zij in de Nederlanden vooreerst
geen nieuwe kansen en bleef haar streven naar vestiging in de Noordelijke gewesten
vruchteloos. De troebelen beletten daarop elk verder doordringen, totdat eindelijk
de wapen-successen van Alexander Farnese de situatie verbeterden.
De hertog van Parma toonde zich een waardig dopeling van Sint Ignatius en
bevorderde krachtig de tewerkstelling van Jezuïeten, overal waar hij de gelegenheid
had geschapen tot een systematische katholieke reformatie. Maar eer het zover kwam,
waren vele pogingen om in voorname centra colleges te stichten, gedeeltelijk ook
bestemd om de priesters op te leiden, die onder de nieuwe hierarchie in de geest van
de Trentse reformatie zouden werkzaam zijn, vergeefs gedaan: Petrus Canisius had
getracht de magistraat van zijn vaderstad Nijmegen te winnen voor de oprichting
van een college aldaar, maar was niet geslaagd; pater Dachverlies had zijn pogingen
te Den Bosch met even weinig resultaat vernieuwd; het zou 1610 worden, eer te Den
Bosch het college gevestigd zou worden, dat het zou uithouden tot de overgang van
de stad aan Frederik Hendrik in 1629. In 1564 ging pater Anske Bokke Bruinsma
weer naar Leeuwarden.
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Over zijn aanvankelijk ten dele geslaagde, maar door de beeldenstorm van 1566 weer
verijdelde pogingen tot stichting van een college is reeds in een vorig hoofdstuk
gesproken. De vergeefse pogingen om seminaries te Haarlem, te Utrecht en te
Deventer aan de Jezuïeten toe te vertrouwen zijn eveneens reeds vermeld. Beter
resultaat werd op den duur verkregen te Maastricht. In deze stad hadden reeds in
1547 en in 1564 tijdelijk paters Jezuïeten vertoefd en in 1565 vestigde zich op
uitnodiging van de bisschop van Luik pater Denijs S.J. te Maastricht, waar hij tot
zijn dood in 1571 onvermoeid werkzaam was en door zijn preken de daar eveneens
vertoevende Moded veel afbreuk deed. Na zijn dood poogde de magistraat andere
paters Jezuïeten voor Maastricht te verwerven, die door het openen van een college
de katholieke reformatie wel de gewichtigste dienst zouden bewijzen. Er werden in
overleg met het kapittel van de Sint Servaas fondsen gevonden en 27 Juni 1575 werd
het college te Maastricht geopend; eerste rector was Jan van Asten S.J.; de hele
communiteit telde dertien paters en broeders voor 130 leerlingen, welk aantal het
volgende jaar reeds tot 250 was gestegen. Behoudens enkele onderbrekingen in tijden
van oorlog bleef dit college bestaan tot de opheffing van de orde in 1773. In Roermond
gelukte het aan Lindanus, zoals wij gezien hebben, niet zijn seminarie onder de
leiding van Jezuïeten te stellen. Pas in 1611 kon de orde, dank zij de steun van
bisschop Henricus Cuyck, een college te Roermond openen, dat evenals dat van
Maastricht tot 1773 in leven bleef.
Ten slotte kwamen dan de door Parma beraamde plannen om de Jezuïeten een
voornaam aandeel te geven in de katholieke restauratie in de door hem veroverde
steden. Over de mislukte voornemens te Breda is al gesproken; eerst in 1625, toen
deze stad opnieuw in de macht van Spanje kwam, slaagde de Sociëteit er door de
steun van de aartshertogin Isabella in te Breda een college te stichten, dat echter bij
de overgang van de stad in 1637 weer moest worden opgeheven. Ook de onderneming
te Groningen, waarvoor tussen 1583 en 1594 herhaaldelijk geijverd werd en waartoe
de vicaris-generaal Nijlen O.P. krachtig meewerkte, kwam niet tot enig resultaat. Te
Deventer, waar in 1558 door Anske Bokke Bruinsma en in 1566 door Jan van Asten
S.J.
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voorlopige besprekingen gehouden waren, kwamen in 1573-1574 af en toe Jezuïeten
preken en wel op uitnodiging van bisschop Aegidius de Monte O.F.M., maar tot
overneming van het seminarie is het niet gekomen. Nadat de stad in 1587 weer Spaans
geworden was, stelden twee daartoe vermoedelijk door de gedesigneerde bisschop
Coeverincx gedelegeerde kanunniken zich met de Sociëteit in verbinding, opdat deze
enige paters zou belasten met de stichting van een college in de stad, maar de overgang
naar de Staatse zijde in 1591 verijdelde ook dit plan. Zo heeft dan de Sociëteit in het
door de nieuwe bisschoppen ingezette proces van katholieke reformatie geen
noemenswaard deel kunnen hebben, wat, gezien de ervaringen elders, speciaal ten
aanzien van de priestervorming te betreuren is. Zeker zou een in haar colleges
opgeleide clerus de noodlottige lacune, die er in de laatste twee decennia van de
zestiende eeuw in de successie van de seculiere geestelijkheid optrad, ten dele
voortreffelijk aangevuld hebben.
Dat de protestantisering in verscheiden streken van ons land zeer goede resultaten
boekte, is, gelijk wij al herhaaldelijk constateerden, het gevolg van het priestertekort
in de kritieke tijd omstreeks 1600, toen Sasbouts college nog geen wijdelingen kon
afleveren en elk jaar enige van Sasbouts oude medehelpers overleden. In die tijd
kwam het water aan de lippen; toen kwamen hele gebieden zonder priesters: er waren
geen jongeren om de vacatures aan te vullen. Dit heeft de godsdienstige kleur van
menig gebied bepaald: het protestantisme won het bij ontstentenis van katholieke
missionarissen. De weinige reeds gepubliceerde en meer nog de tot dusver niet
gepubliceerde brieven van Sasbout Vosmeer36. tonen duidelijk aan, dat deze de
toestand met grote bezorgdheid bezag en met geen enkel probleem zo gestadig
worstelde als met dat van de priesternood. Met Nicolaas Vigerius Cousebant en
Albert Eggius overlegde hij vooral omstreeks 1592 herhaaldelijk over de middelen
om daarin te voorzien. Onder de maatregelen, waartoe deze drie mannen besloten,
behoorde ook de tewerkstelling van reguliere missionarissen en wel speciaal Jezuïeten.
De voorstelling, dat Sasbout zich tegen de komst van Jezuïeten in de missie verzet
zou hebben, is zeker onjuist. Zelfs heeft hij tot hun vestiging meegewerkt. Zo schreef
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hij 20 Juni 1592 uitdrukkelijk aan zijn broer Tilman te Keulen, dat hij met Cousebant
en Eggius overeengekomen was hulp te vragen aan de Sociëteit van Jezus. Het is
zelfs aannemelijk, dat de uit de litteratuur reeds bekende stappen, die enkele
vooraanstaande seculiere priesters bij de heilige stoel deden om de Sociëteit met
missie in de Utrechtse kerkprovincie te belasten, althans ten dele met Sasbouts consent
geschiedden.
Zulke stappen zijn ten minste van drie seculieren bekend. De eerste schijnt die
van Maarten Donck (Duncanus), een van de meest geachte priesters van het bisdom
Haarlem vóór de alteratie. Hij was de laatste pastoor van de Oude Kerk te Amsterdam
en verwierf zich grote verdiensten als polemist en als ijveraar voor een verbeterde
priesteropleiding37.. Kort voor zijn dood in 1590 schreef hij, ambteloos te Amersfoort
wonende, de provinciaal van de Nederduitse provincie der Sociëteit, pater Olivier
Manareus over de wenselijkheid, dat de Jezuïeten onverwijld zouden medewerken
tot aanvulling van het ernstige priestertekort. Het is mij tot dusver niet gebleken, dat
Sasbout in deze poging de hand had.
De provinciaal besloot na lang beraad het advies te volgen, maar wendde zich om
toestemming daartoe tot de generaal, Claudius Aquaviva. Juist in dezelfde tijd ontving
deze een afgezant van paus Clemens VIII, die het dringend verzoek kwam doen, dat
de Sociëteit zich de kerk van de Noordelijke Nederlanden zou aantrekken. De paus
was namelijk kort te voren over de daar heersende toestanden grondig ingelicht door
twee andere Noordnederlandse seculieren: Cousebant en Joannes Smetius (ook Smit
en Faber genoemd), die te Delft werkte en hoogstwaarschijnlijk in het begijnhof
aldaar woonde. Blijkens de brieven van Sasbout droeg deze van hun beider stappen
kennis. Cousebant vertoefde eind 1591 te Rome en pleitte daar voor de tewerkstelling
van Jezuïeten. Hetzelfde deed - vermoedelijk enige maanden later - Smetius.
Cousebant was misschien meer de afgezant van het Haarlemse kapittel dan van
Sasbout, maar fungeerde toch ook als diens spreekbuis. Smetius moet wel door
Sasbout zelf afgevaardigd zijn.
Cousebant en Smetius hadden paus Clemens VIII gewezen op de priesternood en
de noodlottige gevolgen, die er van te duchten
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waren, als niet spoedig ingegrepen werd. Zij hadden daaraan het verzoek verbonden,
dat de paus de Sociëteit zou gelasten enige missionarissen voor de bedreigde gewesten
af te staan. Zoals wij zagen, voldeed Clemens aan dit verzoek. Claudius Aquaviva,
door het samentreffen van de uitnodigingen getroffen, besloot de provinciaal de
gevraagde vrijheid toe te staan. Deze aarzelde niet lang, alvorens er gebruik van te
maken, en zond reeds in hetzelfde jaar 1592 vier paters naar de Noordelijke
Nederlanden: Cornelis Duyst en Georgius Verburcht uit Delft, Willem de Leeuw uit
Dordrecht en Joannes Bargius uit Amsterdam. Ook in de personenkeus schijnt Sasbout
enigermate gekend te zijn; beide Delvenaren behoorden tot zijn bekendenkring; pater
Duyst was zelfs aan hem verwant. Pater Bargius werd superior onder
verantwoordelijkheid aan de provinciaal. Aldus werd de Missio Hollandica van de
Jezuïeten opgericht, welke tot aan de opheffing van de orde onder de
Vlaams-Belgische provincie zou blijven ressorteren. Het verdient opmerking, dat in
de benaming Missio Hollandica van de Jezuïeten met de term Holland een groter
gebied bedoeld wordt, dan wat door de naam Hollandse Zending wordt aangeduid.
De seculiere Hollandse Zending omvat de kerkprovincie Utrecht; die van de Jezuïeten
bovendien de Generaliteitslanden.
Het in de oudere litteratuur gebruikelijke antidateren van de tewerkstelling van
Sasbout Vosmeer als apostolisch vicaris heeft tot, onbillijke critiek aanleiding gegeven
op de gedragslijn van de heilige stoel en op de houding van de eerste
Jezuïetenmissionarissen jegens Sasbout Vosmeer. Het heette, dat dezelfde paus een
apostolische vicaris tot verantwoordelijk hoofd van de Zending maakte en
tegelijkertijd een Jezuïetenmissie instelde onder eigen ordesoverste, exempt van het
gezag van die apostolische vicaris. Verder werd de Jezuïetenmissionarissen verweten,
dat zij huns weegs gingen, zonder bemoeienis met Sasbout Vosmeer. Gelijk wij
uiteengezet hebben, is er voor 1602 geen sprake van, dat de heilige stoel over de
bestuursvorm van de Utrechtse kerkprovincie gedecideerd zou hebben en zoiets als
een Hollandse Zending onder een apostolische vicaris zou hebben geschapen. Dit
gebeurde pas in 1602. Vóór die tijd bezat Sasbout Vosmeer bij subdelegatie door de
nuntius van Keulen (later van Brussel)

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

54
ruime bevoegdheden, die hem in wezen maakten tot het hoofd van de Utrechtse
kerkprovincie, voorzover zij in de macht van de Staten-Generaal was, maar deze
delegatie was louter persoonlijk en hield met het aftreden van de nuntius op. Het was
ook niet de paus, die Sasbout gekozen of bestemd zou hebben tot enig ambt. Alle
correspondentie van de heilige stoel en de nuntius wijst uit, dat Rome zich aan
niemand gebonden had en allerminst van plan was bepaald Sasbout Vosmeer als
pauselijk representant aan het hoofd van de Utrechtse kerk te plaatsen. Er schuilt
niet de minste inbreuk op enig recht in, dat Clemens VIII de Jezuïeten ex plenitudine
potestatis naar de Noordelijke Nederlanden zond. Het kan niet bij hem opgekomen
zijn, dat er een Sasbout Vosmeer was, die hij daarover moest raadplegen en naar wie
hij de Jezuïeten had te dirigeren. Evenmin is er enige reden te noemen, waarom de
missionarissen van de Sociëteit hun diensten aan Sasbout Vosmeer hadden moeten
aanbieden met het verzoek hun een standplaats aan te wijzen. Het is de vraag, of de
seculieren buiten het aartsbisdom Utrecht daartoe verplicht waren. Al hadden dus
de eerste Jezuïeten onafhankelijk van Sasbout Vosmeer het terrein verkend en zich
naar eigen bevind van zaken ergens neergelaten, dan zou daarin niets onwettigs
gescholen hebben. Het was echter niet zo; de paters hielden aanvankelijk wel degelijk
rekening met Sasbouts wensen. Pater Duyst ging naar zijn geboortestad Delft, vanwaar
hij predikend en sacramenten toedienend rondging door heel Zuid- en Noord-Holland.
Van geregelde missie is zeker bij hem nog geen sprake: de wijde omschrijving van
zijn bemoeiingen sluit dit voorlopig uit. Willem de Leeuw werkte vooral op de
Veluwe en in de Betuwe, maar verder ook in heel Gelderland, Overijsel en Utrecht.
Pater Verburcht verbleef, naar het schijnt, meestal te Leiden. De superior, Pater
Bargius, deed een soort van verkenningsreis door de Noordelijke gewesten, maar
vertrok toen weer naar Zuid-Nederland; eerst in 1597 vestigde hij zich voorgoed in
de Zending en wel te Haarlem.
Van twee kanten rees verzet bij het binnenkomen van de Jezuïeten. De wereldlijke
autoriteiten voelden als bij intuïtie het gevaar, dat thans de protestantisering bedreigde.
De faam van de Sociëteit als het werktuig bij uitstek van de katholieke
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reformatie was ook toen al Europees. Reeds 4 April 1596 vaardigden de
Staten-Generaal een plakkaat uit tegen de ‘moorddadige secte der Jezuïeten’. Niet
alleen werd aan de Jezuïeten de toegang tot de Nederlanden ontzegd, maar ook het
schoolgaan bij Jezuïeten binnen of buiten het land werd verboden op strenge straffen:
levenslange ‘inhabiliteit’ tot het bekleden van ambten en een maandelijkse boete van
honderd gulden. Het is niet onvermakelijk, hierbij te bedenken, dat er op het tijdstip
van de uitvaardiging van dit plakkaat ten hoogste drie leden der moorddadige secte
in de Republiek vertoefden en dat deze alle drie volbloed-Hollanders waren. Sedert
waren de Jezuïeten, die tegenover de opstand en tegenover de vraag naar het al of
niet wettig bestaan van de Republiek een veel objectiever standpunt innamen dan de
op dit tere punt zeer fanatieke Sasbout Vosmeer, ook in ons vaderland de
zondebokken, op wier schouders men alle kwaad der katholieken in binnen- en
buitenland laadde. Dit belette echter niet, dat dezelfde als moorddadige secte
uitgekreten orde in de hogere kringen gewoonlijk meer recue was dan andere
missionarissen. Hun in het algemeen hogere stand, hun verwantschap met regenten
en edelen, hun cosmopolitische vorming verschaften de Jezuïeten relaties, die de
seculieren veelal misten. Om van patricische afkomst (ook bij seculieren, vooral in
de eerste tijd, niet zeldzaam) te zwijgen, verscheiden Jezuïeten, die hier gewerkt
hebben, behoorden tot bekende adellijke geslachten, zoals Brederode, Van Dordt,
Toe Boecop, Van der Dussen, Nobelaer, Grevenbroeck, Renesse, Grobbendonck,
Montfort van Vredesteyn38.. Verder waren op den duur de gezanten van de katholieke
mogendheden te Den Haag machtige beschermers van de Nederlandse Jezuïeten.
Ook de prinsen van Oranje hebben de leden van de Sociëteit vaak beschermd:
Maurits hield een latere superior van de Jezuïeten in de missie, Marcus van den
Tempel, de hand boven het hoofd, waarschijnlijk op grond van diens introductie:
een oom van de pater, Olivier van den Tempel, was kolonel geweest onder prins
Willem. Het is een vermakelijk verhaal, dat Van Dusseldorp in zijn naijver op de
Sociëteit met zekere bijbedoelingen opdist: de stadhouder verkeert op voet van
vriendschap met een der volgens de plakkaten bij uitstek gevaarlijke pertur-
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bateurs der gemene ruste; hij geeft deze een vrijbrief om zich tegenover alle schouten
op hem te beroepen en vraagt met oprechte belangstelling naar de verrichtingen van
de Sociëteit in Indië Misschien deed de strenge tucht in deze door een oudsoldaat
gestichte orde de prins, die vóór alles militair was, sympathiek aan. Een paar jaar
later was het op voorspraak van dezelfde pater, dat Maurits tussenbeide kwam om
enige in Friesland gearresteerde Jezuïeten de hun toegedachte straf kwijt te schelden.
Ook werd Pater Petrus Maillard, die wegens geen ander kwaad dan uitoefening van
priesterlijke functies te Gouda ruim vier maanden, in kettingen geslagen, in een
vunzig kot moest doorbrengen, op bevel van de prins naar de Gevangenpoort te Den
Haag overgebracht, waar hem een meer menselijke behandeling gewerd. Frederik
Hendrik trad in 1626 in de bres voor de te Grave gevangen gezette provinciaal van
de Vlaamse provincie, Florentius de Montmorency, die zich op zijn verwantschap
met de Oranjes had beroepen. Ook de latere Oranjevorsten toonden zich jegens de
Jezuïeten soms gemakkelijk tot bescherming bereid. Het is misschien niet toevallig,
dat de Staten van Holland eerst in de achttiende eeuw, dus na het uitsterven van de
Hollandse Oranjetak, tot bijzondere maatregelen tegen de Jezuïeten overgingen. En
ook toen nog lichtten de regenten van de steden met deze bepalingen dikwijls de
hand. Alleen op het platteland, waar Gecommitteerde Raden geboden, is na 1708
geleidelijk een eind gekomen aan de Jezuïetenbediening.
De andere kant, waarvan spoedig verzet rees, was die van Sasbout Vosmeer en de
seculiere missionarissen. Reeds kort na hun vestiging in de Republiek werden de
Jezuïeten de bêtes noires van de vicaris. Die geschillen met Sasbout Vosmeer zijn
daarom te merkwaardiger, wijl het getal Jezuïeten onder deze vicaris voorlopig uiterst
gering bleef: niet meer dan drie of vier. Zijn klachten over de afbreuk, die zij de
seculieren deden, zijn dan ook wel opgevat als een zeer eervol getuigenis voor hun
ijver en hun bekwaamheid. ‘Wat ook Vosmeer en zijn vrienden, wat ook Dusseldorp
daartegen mogen zeggen, die eerste Jezuïeten’, zo is getuigd, ‘moeten mannen van
betekenis geweest zijn en een invloed uitgeoefend hebben buiten alle verhouding
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tot hun gering getal’39.. Deze conclusie gaat wat ver. Al kunnen wij de eerste drie
Jezuïeten-missionarissen zeker als mannen van betekenis beschouwen, dan ligt daarin
niet de aanleiding tot de algemene klachten. Waren zij minder uitmuntende figuren
geweest, dan was er misschien nog meer geklaagd. Bovendien is het onaannemelijk,
dat naast die drie uitstekende Jezuïeten niet een paar even eminente Minderbroeders
en Dominicanen en een vrijwat groter aantal mannen van betekenis onder Sasbouts
eigen seculieren te stellen zouden zijn. Veeleer moet het opvallende, het
geruchtmakende en ergerniswekkende van de komst der Jezuïeten verklaard worden
uit de geheel nieuwe pretenties, waarmee zij kwamen het ongewone, het van het
bestaande afwijkende, waardoor zich hun missie kenmerkte.
Zo is Sasbouts ergernis wel verklaarbaar. Hij had op grond van de hem door de
nuntii gegeven opdracht alle reden zich als de verantwoordelijke leider van de missie
te beschouwen en het moest hem hinderen, dat zijn langzamerhand tot zeker verband
gerakende missie doorkruist werd door een andere, waarover hij niets te zeggen had.
Van de vier eerstgekomen paters hadden er weliswaar drie aanvankelijk overleg met
Sasbout gepleegd, maar dit bleek meer bij wijze van informatie bedoeld dan als
betuiging van onderwerping. Pater Duyst was een Delvenaar, evenals Sasbout een
patriciërszoon en zelfs aan deze verwant; zijn bezoek aan de vicaris was vermoedelijk
niet anders dan als een vriendschappelijke beleefdheid bedoeld. Ook pater Verburcht
was een Delvenaar; voor zijn houding geldt vermoedelijk hetzelfde. Op raad van
Sasbout ging hij naar Leiden, maar het is wel onverantwoord te denken, dat de pater
dit als een zending opvatte. Ook de Dordtenaar pater de Leeuw stelde zich aan Sasbout
voor. Deze schijnt uit dit gedrag begrepen te hebben, dat de paters zich voortaan
door hem zouden laten dirigeren als de seculiere missionarissen. Hun verdere
gedragingen bewezen hem al spoedig, dat dit volstrekt niet in hun bedoeling lag. Zij
gingen hun eigen wegen, d.z. de wegen, hun voorgeschreven door de Monita, die zij
meekregen: de Republiek was een missieland, hun door de heilige stoel toevertrouwd;
zij hadden zich te gedragen naar de instructies van de ordesoversten. Van het bestaan
van een organisatie buiten, laat staan boven de hunne, wordt in de Monita niet gerept.
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Bij de bestaande onklaarheid der verhoudingen en bevoegdheden is het Sasbout
echter geenszins kwalijk te nemen, dat hij in het gebied der Zending de bevoegdheden
van de ordinarius waande te bezitten en vasthield aan het canonieke voortbestaan
van de oude parochiën met de aan de wettige pastoors toekomende rechten. Zijn
seculiere missionarissen waren, zo meende hij, pastoors en het stond geen regulieren
vrij in de hun toevertrouwde gebieden zonder hun verlof te preken of sacramenten
toe te dienen. Zo kwam het punt in geschil neer op de vraag: is de Utrechtse
kerkprovincie een missieland geworden of niet? De Jezuïeten beantwoordden deze
vraag bevestigend, Sasbout en zijn seculieren ontkennend. Het is de in de aanhef van
dit hoofdstuk uiteengezette moeilijkheid, die onder Sasbout niet tot klaarheid gekomen
is en zelfs onder Rovenius, zoals wij nader zullen zien, nog lang onzekerheid schiep.
Was nu Sasbout Vosmeer een soepeler man geweest, dan zou hij de drie of vier
Jezuïeten om wille van de goede zaak misschien hebben laten betijen, maar hij was
nu eenmaal een voor zichzelf en voor anderen overnauwgezet, moeilijk man, geneigd
om tot uitersten over te gaan. Men vergete daarbij niet, dat een voornaam deel van
zijn taak was het scheppen van orde, waar teugelloze wanorde heerste, bestendigd
door oude pastoors, die, vaak na afwijzing door de hervormde synoden, een soms
bedenkelijk soort katholieke bediening continueerden, en vrij rondlopende monniken,
die hetzelfde deden en daardoor blijkens de Insinuatio de regeneratie van het
katholicisme afbreuk deden. Onder deze netelige omstandigheden hield Sasbout
terecht met de uiterste gestrengheid aan zijn missionarissen voor, dat zij op hun hoede
hadden te zijn tegen alle priesters zonder zending. Het verlamde zijn consequent
streven naar vastheid van systeem en orde, dat thans de Jezuïetenmissie buiten hem
om te werk ging en al het door hem moeizaam geschapene weer op losse schroeven
dreigde te zetten. Hij werd gestadig lastig gevallen door zijn eigen seculiere
missionarissen, die zich over het optreden van de paters in het hun toevertrouwde
gebied beklaagden. De klachten van zijn eigen eerste medehelpers, merendeels
mannen van grote ijver en zelfverloochening, aan wier toewijding de missie het
aanzijn dankte, wogen voor Sasbout begrijpelijkerwijze
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zeer zwaar. Zo zijn de brieven, die hij in deze jaren met de seculiere missionarissen
wisselde, vol bitterheid jegens de hooghartige indringers, die geen recht van een
reeds gevestigde seculiere priester erkennen, de naam pastoor voor zulk een
functionaris verwerpen en uitgaan van het axioma, dat er geen parochies meer zijn.
Hier ontluikt zienderogen de ‘oud-katholieke’ opzet om de ononderbroken wettige
successie van de seculiere pastoraten staande te houden.
Dit axioma van de wettig voortbestaande pastoraten liet zich in de laatste jaren
van de zestiende eeuw nog met volkomen rechtzinnigheid en op zeer goede gronden
verdedigen; het was ook in overeenstemming met de bij herhaling door de heilige
stoel ingescherpte opdracht alle vacante functies van het hiërarchisch verband te
blijven vervullen, ook al waren de prebenden en andere inkomsten vervreemd. Uit
dit axioma begon Sasbout in 1598 de strijd tegen de aanmatigingen van de Jezuïeten.
Het is niet alleen zijn schuld, dat zijn eerste positief verzet een zonderling adres had:
het werd namelijk tot de aartshertog Albertus gericht. Deze, wie de zaak van de
katholieke kerk in de Noordelijke Nederlanden zeer ter harte ging, zocht eigener
beweging met Sasbout contact: het is geen wonder, dat de vicaris daarbij zijn hart
luchtte over hetgeen hem de meeste ergernis gaf: de desorganisatie, waarmee het
eigenmachtige optreden van de Jezuïeten zijn nauwelijks op gang gebrachte missie
stond te bedreigen. De daad moge informeel geweest zijn, ongepast tegenover de
heilige stoel en diens Brusselse gezant, het is zeker, dat de Jezuïeten hem daarin dan
reeds vóór geweest waren, want de aartshertog kwam tot zijn aanraking met Sasbout
op grond van bij hem ingekomen klachten. Ook houde men in het oog, dat de
instanties ineenvloeiden: tussen de aartshertog en de Brusselse nuntius bestond
geregeld en innig contact en de rigoreus-koningsgezinde Sasbout valt de
vereenzelviging van deze instanties te minder kwalijk te nemen, daar de traditie ook
onder de oude hiërarchie wilde, dat de kerkvoogden alles toekwam door de
tussenkomst van de wereldlijke overheid. In Juli 1598 ontving Sasbout bezoek van
de Franciscaan Henricus Sedulius (de Vroom), die hem namens de aartshertog
verzocht rapport over de kerkelijke toestand in de noordelijke gewesten
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uit te brengen40.. Gevolg gevend aan deze zo uitdrukkelijke uitnodiging, stelde Sasbout
het rapport op, waarmee de pater 9 Augustus naar Brussel reisde.
In dit rapport heeft de vicaris de grieven tegen de Jezuïeten in de Zending uitvoerig
opgesomd. Hij had pater Sedulius opgedragen van deze grieven tevens opening te
doen aan de nuntius Frangipani. Deze trad over de klachten in overleg met pater
Olivier Manaraeus, de provinciaal van de Jezuïeten, die de beschuldigingen in 12
punten samenvatte en eiste, dat Sasbout ze voor de nuntius bewees. Op deze eis heeft
de vicaris ontwijkenderwijs geantwoord en in het onderhoud, dat 24 October te
Brussel plaats had tussen Frangipani, Sasbout, pater Manaraeus en diens ordebroeder
Franciscus Patranus, biechtvader van de nuntius, heeft de vicaris volgens Frangipani
(die dit schrijft in een brief aan Albertus van Oostenrijk, d. 28 November 1598) de
uitgebreide beschuldigingen niet kunnen waarmaken.
Het is van belang deze beschuldigingen hier onder het oog te zien. In de eerste
plaats ging het dan om de vraag, of de paters zich in hun bediening aan Sasbouts
leiding hadden te onderwerpen, wat zij ontkenden. Vervolgens heette het, dat zij
lakser opvattingen huldigen dan de seculieren, vooral op het tere punt van de
verstandhouding met de ‘ketters’. Zij keurden noch het studeren te Leiden af noch
de deelneming in de Oostindische Compagnie. Door deze houding lokten de paters
juist de meergegoeden tot zich. Jacht op dezen werd hun trouwens in het bijzonder
verweten.
Een ander, hiermee samenhangend, punt was de voorkeur van de Jezuïeten voor
de steden. Men kan daarbij opmerken, dat deze voorkeur, zo zij een fout is, ook de
seculieren ten laste gelegd moet worden, want ook zij hielden zich het meest in de
steden op. Dit lag voor de hand: zij konden er zich gemakkelijker schuil houden en
binnen klein bestek veel mensen bereiken. Ook hebben de seculieren geen enkel
recht zo hardnekkig verdedigd als dat op de pastoraten in de steden. Overigens zijn
het veeleer de Jezuïeten geweest, die zich het platteland vroegtijdig aantrokken. De
kaart van de vroege missiestaties wijst dat uit. Friesland, Groningen, Salland, het
gebied van Oudewater en Haastrecht, Zeeland zouden zonder de Jezuïeten even
verlaten
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geweest zijn als Drente. Een andere zeker niet uit de lucht gegrepen beschuldiging
bewijst dit trouwens: men klaagt, dat de Jezuïeten bij voorkeur de landadel zoeken.
Dit is ongetwijfeld waar, al schijnt zeer vaak de formulering omgekeerd te moeten
worden: het was de adel, die de Jezuïeten zocht. De landadel, niet zelden min of meer
schuldig of medeplichtig aan verduistering van kerkegoed, had met seculiere priesters,
die tot hen kwamen met de pretentie van wettige opvolgers in het pastoraat te zijn,
weinig op en gaf de voorkeur aan regulieren, die op dit tere punt pretenties noch
belangen hadden. Verder heette het, dat de paters tegenover leken vaak
geringschattend spraken over de seculiere missionarissen en dat zij, die gewoonlijk
slechts in het voorbijgaan de steden en dorpen aandeden, hun bediening dikwijls op
zulk een geruchtmakende wijze uitoefenden, dat er vervolgingen door werden
uitgelokt, waaraan zij dan zelf door hun onverwijld vertrek ontkwamen, terwijl de
seculieren er het slachtoffer van werden. Dit punt is, gezien latere ervaringen,
nauwelijks aan twijfel onderhevig: onvoorzichtigheden van regulieren hebben de
Zending vaak schade gedaan.
De nuntius Frangipani heeft naar een modus vivendi gestreefd, maar is er niet in
geslaagd zijn objectiviteit geheel te bewaren. Hij stond in druk contact met de
autoriteiten in de Sociëteit van Jezus. De 21ste November 1598 schreef hij aan
generaal Claudius Aquaviva, dat hij Sasbout Vosmeer over het aanbrengen van de
Jezuïeten bij de wereldlijke overheid berispt had. Ook had de vicaris zijn betichtingen
niet waar kunnen maken. De nuntius schreef het optreden toe aan heerszucht van
Sasbout. Omstreeks deze tijd wendde Frangipani zich tot de seculiere geestelijken
van de Hollandse Zending met een schrijven, waarin hij zich tevreden betoonde met
het uitgebrachte verslag van hun werkzaamheden en hen vermaande tot verdraagzaam
verkeer met de Jezuïeten. Al is het zeker, dat de nuntius met alle ernst naar
onpartijdigheid gestreefd heeft, toch doet het eigenaardig aan, dat het vredesverdrag
geheel door de Jezuïeten gedicteerd is: de provinciaal ontbood de drie missionarissen
en dezen verdedigden hun zaak bij Frangipani blijkbaar met zoveel geluk, dat de
door de Jezuïeten opgestelde Forma de 16de November 1598 door de nuntius getekend
werd, zonder dat Sasbout Vcsmeer er
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zelfs maar over gehoord was. Dit wel zeer eenzijdig tot stand gekomen vredesverdrag
bestaat uit zeventien artikelen41., die deels zo geredigeerd zijn, dat zij vermaningen
aan de vicaris lijken. Deze moet weten, dat de Jezuïeten met bijzondere opdracht
van de paus hier gekomen zijn en volmachten bezitten, die van kracht zijn voor de
hele wereld. Hij mag niet dulden, dat andere priesters hen lastig vallen en moet niet
lichtvaardig de klachten over hen geloven. Ook moet hij de Jezuïeten toestaan, zich
te begeven naar alle plaatsen, waar zij menen nut te kunnen stichten, en daar hun
privilegiën in foro inferno te gebruiken.
Wie dit alles leest, krijgt niet de indruk, dat de vicaris de aanklager geweest is.
Het vervolg détailleert de verplichtingen van de Jezuïeten. Zij moeten de vicaris met
eerbied bejegenen, zijn, raad volgen en zich tot hem wenden in alle gevallen, die het
forum externum aangaan. Zij mogen overal heengaan, geroepen of ongeroepen, en
overal hun privilegiën gebruiken, maar de daar reeds werkzame priesters geen reden
tot klachten geven. Artikel 7 zegt zelfs uitdrukkelijk, dat de Jezuïeten, als zij in een
stad komen, waar reeds een door de vicaris aangestelde priester verblijf houdt, zich
met deze moeten verstaan over de bediening. Belangrijk is het verschil, dat de Forma
maakt tussen Jezuïeten en andere regulieren. Van dezen heet het: zij zullen eerst hun
eigen oversten verlof vragen hier te mogen werken, zich daarna aanmelden bij de
apostolische vicaris en van hem de faculteit ontvangen. De regulieren ontvangen
dus, evenals de seculieren, hun zending van de vicaris; de Jezuïeten alleen krijgen
ze rechtstreeks van de paus. Men vergete hierbij echter niet, dat de Sociëteit nu
eenmaal van de paus deze algemene ruime opdracht had ontvangen en dat zij al
enkele decennia lang krachtens dezelfde faculteiten andere gelijksoortige missies
bediende, o.a. Zweden en Noorwegen. Hoe kon Frangipani de orde hier het recht
betwisten om de haar voor heel de wereld verleende uitzonderlijke faculteiten te
gebruiken, die haar juist tot het bij uitstek geroepen lichaam voor missie onder de
protestanten maakten? Uitdrukkelijk verklaart Frangipani dan ook, dat hij aan de
Jezuïeten-missionarissen niets toestond, maar dat hij hen slechts erkennen kon als
bezitters van de gebruikte rechten.
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Het behoeft aan de andere kant geen verwondering te wekken, dat de Forma de vrede
niet gebracht heeft. Veeleer maakte zij de verhoudingen nog moeilijker. Zowel om
de bedenkelijke manier van totstandkomen als om de inhoud was Sasbout Vosmeer
zeer gegriefd. Hij weigerde de Forma te aanvaarden en werd in die houding gesteund
door heel zijn eigen clerus. Als Frangipani aanvankelijk gemeend mocht hebben, dat
de Forma de verhoudingen zou verbeteren, dan is hij spoedig tot beter inzicht
gekomen. Toen de kardinaal-staatssecretaris hem in een brief van 26 December 1598
prees om hetgeen hij had weten te bereiken, antwoordde hij 16 Januari 1599 in termen,
die bewijzen, dat hij op dit punt weinig illusies meer had. De onenigheden duurden
voort, zelfs nog nadat de paus de Sociëteit in 1602 uitdrukkelijk exempt verklaard
had. Ook Frangipani's opvolgers Decio Carafa (1606-1607) en Guido Bentivoglio
(1607-1615) werden bij voortduring door de kwestie geplaagd, die vooral omstreeks
het sluiten van het twaalfjarig bestand acuut werd.
Niet alleen de apostolische vicaris, maar ook Bentivoglio toonde zich omstreeks
1609 bezorgd voor een te grote toevloed van regulieren, zodra het bestand een feit
geworden zou zijn. Aan de andere kant werd de Jezuïetenmissie in de Noordelijke
Nederlanden in deze tijd bedreigd door de bemoeiingen van de Franse gezant Jeannin,
die stellig meende voor de katholieken vrije uitoefening van de godsdienst in
particuliere huizen te zullen verkrijgen, als de van sterk Spaanse sympathieën en
relaties verdachte Jezuïeten uit de Zending teruggeroepen werden. Even is de toestand
voor de Sociëteit dan ook kritiek geweest; begin Juli 1609 gelastte de paus de generaal
van de Sociëteit de paters uit Holland terug te roepen. Reeds had de generaal dit
bevel aan de provinciaal van de Vlaamse provincie doorgegeven, toen de berichten
van Bentivoglio het te Rome in Jeannins voorspellingen gekoesterde vertrouwen zo
afdoende ondermijnden, dat de terugroeping werd uitgesteld. Het bleek, dat van
wezenlijke concessies aan het katholicisme geen sprake zou zijn, ook al offerde men
de Jezuïeten op. Zo bleven de Jezuïeten en in het licht van deze teleurstelling en van
de vrees voor een na de vredessluiting verwachte toeloop van regulieren moet men
het eigenmachtig decreet zien, dat Sasbout 16 December 1609
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uitvaardigde. Hierbij verbood hij alle geestelijken het toedienen van de sacramenten
en het preken op plaatsen, waar reeds een door hem benoemde ‘pastoor’ stond. Op
straffe van excommunicatie werd verder de gelovigen verboden, geestelijken, niet
door of namens de apostolische vicaris aangesteld, op te nemen, te onderhouden of
tot priesterlijke werkzaamheden toe te laten. Dit krasse besluit woog de vicaris toch
zelf ook te zwaar op de maag, want zeer kort daarop gaf hij de nuntius te kennen,
dat hij bereid was over een middenweg te onderhandelen. Aldus kwam een
overeenkomst tot stand tussen Sasbout Vosmeer en Florentius de Montmorency, de
provinciaal van de Sociëteit. Volgens deze overeenkomst, de zogenaamde Articuli
van 1610, mogen de Jezuïeten de pastoralia (doopsel, huwelijk en heilig oliesel) op
plaatsen, die reeds een eigen ‘pastoor’ hebben, niet zonder diens toestemming
toedienen. Krijgen zij deze toestemming, dan moeten zij geregeld aan de pastoor de
namen opgeven van degenen, aan wie zij een van de genoemde sacramenten
toegediend hebben. Op plaatsen, waar geen wettig priester is, kunnen de paters, mits
zij een algemene toelating van de apostolische vicaris hebben, vrij de pastoralia
toedienen. De provinciaal scherpte zijn missionarissen in zich stipt aan de Articuli
te houden.
Het valt niet te ontkennen, dat de provinciaal zich bij deze onderhandelingen zeer
toegeeflijk gedragen heeft. Het is geen onbelangrijke concessie, wanneer een orde,
die bij pauselijk decreet van 1602 uitdrukkelijk van de jurisdictie der apostolische
vicarissen exempt verklaard is, die bovendien tot dusver haar missionarissen zendt,
waarheen zij wil, en nog wel met onbeperkt recht overal pastoralia toe te dienen,
afstand doet van een zo groot deel van deze voor heel de wereld aan haar gegeven
rechten. Toch is deze houding van de provinciaal niet onverklaarbaar. De Sociëteit
zat in Noord-Nederland op de wip; de Franse gezant had het voorstel gedaan ze op
te offeren en dat Rome al een begin van uitvoering aan dit voorstel gegeven had,
hebben wij gezien. Terzelfder tijd blijkt uit enkele uitingen van Bentivoglio en de
staatssecretaris Scipione Borghese, dat ook de curie niet langer met veel geestdrift
achter de Sociëteit staat en ter wille van de lieve vrede wel te brengen is tot bereids
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willigheid om haar missie op te offeren. Sasbout Vosmeer kon in deze conjunctuur
te Rome allicht een gewillig oor vinden; onhandelbaarheid kon in deze omstandigheid
onherstelbaar kwaad doen. Vandaar vermoedelijk, dat de Sociëteit thans zo opvallend
meegaande is. Enkele oude doopboeken doen blijken, dat in de steden aan de Articuli
enige tijd de hand gehouden is en dat de Jezuïeten ter plaatse geregeld de door hen
toegediende doopsels aan de ‘pastoors’ opgaven. Zo staan de door de Jezuïet Joannes
Regneri te Rotterdam in 1615 toegediende doopsels in het doopboek van de
voormalige seculiere kerk in de Oppert.
De onenigheden waren echter allerminst van de lucht, want de paters gedroegen
zich nog steeds te onafhankelijk naar de zin van Sasbout. De nuntius schreef zelfs
15 October 1611 aan de kardinaal-staatssecretaris Borghese niet te weten, wat hij,
na het mislukken van zoveel pogingen om de vrede te herstellen tussen regulieren
en seculieren, nu nog moest verzinnen. Omstreeks deze tijd had de aartsbisschop van
Mechelen zijn bemiddeling aangeboden om aan de onenigheden een eind te maken:
de vredestoestand maakte deze tussenkomst thans gemakkelijker dan te voren. De
twisten maakten zoveel gerucht, dat hier en daar de vrees geopperd werd voor
inmenging van de Staten-Generaal of de Staten van Holland. Deze inmenging zou
te eniger tijd aan de Jezuïetenmissie een eind kunnen maken. De beraamde conferentie
heeft niet plaatsgehad. De paters beklaagden zich herhaaldelijk bij de nuntius, dat
de apostolische vicaris niettegenstaande de tegemoetkomende houding van de
provinciaal zeer moeilijk was in het toekennen van de geëiste toelatingen en dat dus
de Articuli strekten tot verdrukking van de Jezuïeten. Pogingen om de Articuli te
doen intrekken, stuitten echter op de onwil van de nuntius. Wederom vermaande
deze beide partijen tot verdraagzaamheid. Enkele maanden voor zijn dood was
Sasbout overigens nog geenszins tot toegeven gestemd: 18 Januari 1614 vaardigde
hij een decreet uit, waarbij bepaald werd, dat strenger gelet zou worden op het naleven
van de bepalingen ten opzichte van de regulieren. De dood van Sasbout leek de
Jezuïeten een schone gelegenheid om van de Articuli af te komen. De nuntius was
echter waakzaam en schreef de
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provinciaal, dat de met Sasbout Vosmeer aangegane overeenkomsten onveranderd
van kracht bleven.

5. Rovenius
Sedert Mei 1610 bestuurde Sasbout de missie uit Keulen. Spoedig vertoonde zich
een nierkwaal, die hem dikwijls heftige pijn berokkende. Dit deed de wenselijkheid
van de benoeming van een coadjutor te berde komen. Professor Jansonius te Leuven
en de Mechelse aartsbisschop drongen daarop vooral aan in verband met de zich
meer en meer toespitsende moeilijkheden met de Jezuïeten. Men vreesde, dat dezen
er voor ijverden, de Hollandse Zending na de dood van Sasbout rechtstreeks onder
de nuntius van Brussel te doen stellen. Dit zou door het benoemen van een coadjutor
misschien voorkomen kunnen worden. Sasbout moet het ernstige voornemen
gekoesterd hebben, de paus te verzoeken Hendrik van Vorden, kanunnik van
Oldenzaal, tot coadjutor met recht van opvolging te benoemen, maar schijnt het plan
niet ten uitvoer gebracht te hebben, wijl vooral uit de kring van het Haarlemse kapittel
en zijn onderhorigen verzet tegen deze candidatuur rees. Nog altijd was de Haarlemse
clerus numeriek wel ongeveer zo sterk als die van de hele rest der Zending. Tot
stappen bij de heilige stoel is het niet gekomen. Toen Sasbout stierf, was er geen
opvolger, zelfs geen aangewezen autoriteit ad interim; de Hollandse Zending
ressorteerde dus rechtstreeks onder de Brusselse nuntius. De 3de Mei 1614 werd
Sasbout Vosmeer bediend; hij stierf nog dezelfde avond en werd begraven in de kerk
van de Minderbroeders te Keulen.
Het was professor Jansonius, die Sasbout geadviseerd had, Philippus Rovenius42. tot
coadjutor te doen aanstellen. Toch is diens benoeming niet zonder slag of stoot
geschied. Volgens de tot dusver gegeven, niet in elk opzicht duidelijke, voorstelling43.
heeft Sasbout Vosmeer over de gewenste candidaat ‘de’ Utrechtse en Haarlemse
geestelijken doen raadplegen. Dezen
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zouden hem drie candidaten geraden hebben: Sijbrand Sixtius, Frans van Dusseldorp
en Philippus Rovenius; alle drie hadden zich tegen een benoeming verzet. Sasbout
zou toen Wachtelaer gevraagd hebben, maar ook deze had geweigerd. Daarop moet
dan ‘de Utrechtse clerus’ Hendrik van Vorden voorgesteld hebben; tegen diens
benoeming zou echter het Haarlemse kapittel in verzet gekomen zijn. Inmiddels was
Sasbout gestorven. Op initiatief van Frans van Dusseldorp kwamen kort daarna ‘alle
pastoors van Holland’ bijeen te Amsterdam. Het bleek, zo heet het verder, dat de
Haarlemmers, d.i. het kapittel en zijn aanhang, in geen geval Van Vorden wilden,
maar wel Rovenius. ‘Om scheuring te voorkomen’ gaven de edelmoedige
Utrechtenaars toe en aldus verenigde men zich op Rovenius. Indien deze toedracht
- die confrontatie met de stukken nog altijd hard nodig heeft - ongeveer juist is, zal
toch de uitkomst wel zo verklaard moeten worden, dat Sixtius de candidaat van het
Haarlemse kapittel was en Hendrik van Vorden die van een groep vooraanstaande
Utrechtse missionarissen. Daar de partijen elkaar zo ongeveer in het evenwicht
hielden, zal ten slotte Rovenius als neutraal man - hij behoorde zowel naar geboorte
als naar functie tot het bisdom Deventer - bij beide partijen genade gevonden hebben.
Namens ‘de clerus’ vertrok Dusseldorp vervolgens met drie andere missionarissen
naar Brussel, waar zij de nuntius verzochten te Rome de benoeming van Rovenius
te bevorderen.
Inmiddels hadden ook de aartshertogen en de nuntius overleg gepleegd. Sasbout
had namelijk de proostdij van Oldenzaal bezeten, die ter begeving van de
aartshertogen stond. De nuntius verzocht hen nu de proostdij niet te begeven zonder
de heilige stoel geraadpleegd te hebben. De bedoeling is duidelijk: hij wilde aan de
nieuwe apostolische vicaris het inkomen van de proostdij verzekeren. Albertus
verklaarde zich bereid, mits de paus met hem overleg wilde plegen over de benoeming
van een apostolische vicaris. Vervolgens liet de aartshertog enkele Zuidnederlandse
bisschoppen en andere personen van invloed aanschrijven om opgave van geschikte
candidaten voor het ambt van apostolisch vicaris. Onder de aanbevolenen kwamen
voor Tilman Vosmeer, Rovenius, Wachtelaer, Bool en Nicolaas Zoes. Ook een
verdeling
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van de Zending onder de bisschoppen van Roermond, Den Bosch, Antwerpen en
Brugge werd geopperd. Verder zijn er - vermoedelijk te Rome - stemmen opgegaan
voor de benoeming van een reguliere priester. Dit raadde de nuntius Bentivoglio zeer
stellig af. Ten slotte verenigden de aartshertogen zich met het door Dusseldorp c.s.
overgebrachte voorstel van ‘de clerus’; zij bevalen Rovenius te Rome aan. De 11de
October 1614 benoemde paus Paulus V Philippus Rovenius tot apostolisch vicaris
over de ‘door de ketters bezette delen van de Nederlanden’. De aartshertogen schonken
hem de proostdij Oldenzaal benevens een jaargeld van 500 gulden. In de hem
verleende akte van aanstelling werden als de voornaamste faculteiten genoemd: 1.
Volkomen macht over de seculiere geestelijken en over de reguliere, voorzover zij
geen eigen ordesoverste hebben, die hier te lande verblijf houdt. 2. Het recht tot het
begeven van alle kanonikaten, prebenden en beneficiën. 3. Het recht om de
dispenseren in huwelijksbeletselen tot en met de tweede graad van bloed- en
aanverwantschap. 4. Het recht boeken te laten drukken zonder vermelding van de
schrijver, de plaats en de drukker (wat door het concilie van Trente verboden was).
Philippus Rovenius werd 1 Januari 1574 in de Sint Lebuinus te Deventer gedoopt.
Zijn ouders waren de rector van de Deventerse kapittelschool, magister Gerardus
Jacobuszoon van Ruenveen (Rouveen in Overijsel) en de uit Ootmarsum geboortige
Wolterken van Wijnhoven. De naam van zijn moeder verklaart de door de apostolische
vicaris later vaak in de correspondentie gebruikte schuilnaam Wijnhovius. De vader
werd in 1579 om den gelove uit zijn ambt ontslagen; hij vestigde zich met zijn gezin
te Emmerik, waar hij eveneens het ambt van rector bekleedde. In 1587 (verraad van
Stanley) riepen kapittel en regering van Deventer hem terug. Het gezin vestigde zich
in 1588 weer te Deventer, waar de vader reeds in 1589 stierf. Het moet een streng
katholiek gezin geweest zijn: van de zes kinderen traden er vijf in de geestelijke
stand. Vermoedelijk heeft ook de sfeer van intellectuele occupatie, die het gezin
eigen geweest moet zijn, op de tot in hoge ouderdom ondanks allerlei beslommeringen
van practische aard voor boeken en studie zeer geporteerde apostolische vicaris een
stempel voor het leven gedrukt. De
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aanstaande apostolische vicaris studeerde te Leuven, waar hij vooral door Jacobus
Jansonius in de theologie gevormd werd. Hij bracht het tot licentiaat in de theologie
en werd in 1599 priester gewijd. Wat hij tot 1602 deed, is niet bekend. In 1602 werd
hij door Sasbout aangesteld tot eerste president van het Keulse priestercollege. Dit
ambt, waartoe hij zich niet zeer geschikt toonde, bekleedde hij tot 1606, zij het enige
jaren onder het opperbestuur van Eggius. In 1606 werd hij door Sasbout naar het
door Spinola heroverde Twente en Lingen gedirigeerd en - zonder dat er van enige
kapittelkeuze sprake is - tot vicaris-generaal van het bisdom Deventer aangesteld.
Eigenlijk gingen Sasbouts planngn verder. Hij had de aartshertogen voorgesteld,
Rovenius te benoemen tot bisschop van Deventer, indien Gijsbertus Coeverincx
afstand wilde doen44.. Op dit voorstel gingen de aartshertogen echter niet in. Als
vicaris-generaal van Deventer heeft Rovenius de katholieke restauratie in Twente
en Lingen voor een groot deel geleid; sedert Sasbout in 1608 Oldenzaal verlaten had,
bestuurde Rovenius dit gebied zelfstandig. Zijn brieven aan Sasbout45. geven blijk,
met welk een methodische volharding en gestrengheid hij dit netelige werk verrichtte.
Het mag wat verwonderlijk heten - en het stelde de seculiere missionarissen dan
ook teleur -, dat Rovenius niet aanstonds tot bisschop benoemd werd, ofschoon de
Hollandse Zending niet buiten een bisschop kon. In 1618 verzocht het Haarlemse
kapittel de paus, Rovenius tot deze waardigheid te verheffen. De heilige stoel
informeerde daarop bij de Brusselse nuntius Lucio Morra (1617-1619), of het
aanbeveling verdiende Rovenius tot bisschop i.p.i. te bevorderen. Na enig onderzoek
naar de gegarandeerde inkomsten adviseerde de nuntius gunstig. Inmiddels werd
echter te Rome zeker bezwaar tegen de bedoelde bevordering geopperd en wel op
grond van door dezelfde Morra ingediende klachten. Deze was met de apostolische
vicaris in botsing gekomen ten gevolge van de nog steeds onvoldoende regeling der
wederzijdse bevoegdheden. Het stond namelijk niet vast, in hoeverre de vicaris de
nuntius te gehoorzamen had en in hoeverre deze het recht had zelfstandig priesters
in de Zending aan te stellen. Aanleiding tot het conflict was het geval-
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Trognesius46.. Carolus Alexander de Trogney (Trognesius), een priester van
bedenkelijke levenswandel, wist zich in 1616 zonder zending te dringen in de missie
te Enkhuizen en zette missionarissen in de Streek tegen de kerkelijke overheid op,
speciaal tegen hun onmiddellijke overste, de Haarlemse vicaris Sixtius. Hij werd
daarom door deze vicaris geschorst en beriep zich vergeefs op Rovenius, die naar
Trognesius' verleden onderzoek had laten doen en hem op grond van de uitkomsten
daarvan alle jurisdictie ontnam. Trognesius wist zijn schorsing door Morra te doen
annuleren, maar stuitte bij zijn eis om herstel in zijn functie op Rovenius'
onverzettelijkheid. De apostolische vicaris verklaarde in een hem kenmerkende
drastische terminologie, geen zielen te willen doen verzorgen door iemand, aan wie
hij zelfs geen varkens zou toevertrouwen. Morra was over deze houding van de
apostolische vicaris zeer ontstemd, maar adviseerde Rome toch Rovenius tot bisschop
te benoemen; vermoedelijk daagde inmiddels een helderder inzicht omtrent het door
Trognesius opgediste verhaal bij de nuntius. In zijn rapporten toonde Morra grote
waardering voor het werk van Rovenius. Toch kwam in de instructie voor Morra's
opvolger, Lucio San Severino (1619-1621), een waarschuwing voor, die in dit conflict
oorsprong nam. ‘In deze gewesten’, heette het ongeveer, ‘staat een apostolische
vicaris, wie de bisschopswijding wordt toegedacht. Het is uw taak toezicht op hem
te houden en te verhinderen, dat hij en de onder hem werkzame vicaris van Haarlem
zich te veel aanmatigen; uw voorganger kwam zijn bestuur te despotisch voor’47..
San Severino bleek echter minder lichtgelovig dan Morra en nam tegenover
Trognesius een geheel afwerende houding aan. Met Rovenius heeft hij het goed
kunnen vinden. De 17de Augustus 1620 werd deze gepreconiseerd tot aartsbisschop
van Philippi i.p.i.; zijn benoemingsbrief is gedateerd op 17 October 1620. De 8ste
November 1620 werd hij in de adellijke abdij van Voorst bij Brussel, waar zijn broer
Hendrik biechtvader was, door San Severino, geassisteerd door de Mechelse
aartsbisschop Jacob Boonen en de Antwerpse bisschop Joannes Malderus,
geconsacreerd.
Onmiddellijk na zijn consecratie vestigde Rovenius zich weer te Oldenzaal, waar
hij ook tot dusver zijn gewone residentie
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had gehad. Hier was het katholicisme vrij; de Sint Plechelmus diende hem tot
kathedraal. Bij zijn terugkomst uit Brussel werd hij plechtig met kanonschoten en
klokgelui verwelkomd. In de loop van het volgende jaar diende hij in Oldenzaal,
Groenlo en Lingen aan meer dan 12.000 mensen het heilig vormsel toe. Aan het eind
van 1621 vertoefde hij te Utrecht; zijn verblijf werd echter aanleiding tot gerechtelijke
nasporingen, waarom hij overhaast naar Oldenzaal terugkeerde. Deze stad bleef zijn
residentie, al hield hij ook dikwijls lang achtereen verblijf te Brussel. In het najaar
van 1622 ondernam hij een reis naar Rome, waartoe hem door de seculiere
missionarissen 5000 gulden ter beschikking gesteld waren. Hij werd vergezeld door
de Haarlemse kanunnik Nomius en de Utrechtse kanunnik Bool. Het doel van zijn
reis komt verderop ter sprake. Van November 1622 tot October 1623 vertoefde hij
te Rome. Na zijn terugkeer hield hij zich de eerste tijd meestal te Brussel op. Daar
voerde hij in het voorjaar van 1624 vermoeiende en allerminst bevredigende
onderhandelingen over de netelige kwestie van de verhouding der regulieren tot zijn
gezag. Daarna zette hij zich weer te Oldenzaal neer. Hier kon hij echter niet lang
meer blijven: in Augustus 1626 gaf de stad zich aan Frederik Hendrik over. Daags
voor de overgave liet Rovenius de Sint Plechelmus ontruimen; hij hield een
indrukwekkende toespraak en vermaande de menigte het katholieke geloof trouw te
bewaren. Hoe deze vermaning gevolgd is, leert nog de religiekaart van Twente,
Groenlo en Lingen. De apostolische vicaris trok vervolgens naar Leuven, waar hij
wijdingen toediende, lag daarna drie maanden ziek te Brussel en vestigde zich na
zijn herstel te Groenlo. Hier kon hij echter slechts van Maart 1627 tot Augustus van
hetzelfde jaar wonen; in de laatstgenoemde maand nam Frederik Hendrik ook deze
stad in. Rovenius verkreeg een vrijgeleide van de prins en trok daarmee naar
Oldenzaal, waar de Plechelmus bij nadere overeenkomst, in 1628 te Rozendaal
gesloten, weer aan de katholieken werd afgestaan; hij reconcilieerde ze in Februari
1628.
Sedert April 1628 woonde de apostolische vicaris meestal in alle stilte te Utrecht
ten huize van de adellijke jonkvrouw Hendrika van Duvenvoirde aan de Nieuwe
Gracht. Haar huis bleef tot zijn dood toe het zijne en hij is er ook begraven. Enkele
malen
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achtte hij het raadzaam uit te wijken. Zo werd in 1630 huiszoeking gehouden bij zijn
gastvrouw, terwijl hij zelf op reis was. Hij bleef toen een jaar in Brabant. In deze
jaren trok hij overigens druk rond om te vormen op tal van plaatsen van Holland.
Sedert de stichting van de universiteit werd zijn positie te Utrecht minder veilig.
Vooral de theologische faculteit maakte de stad spoedig tot een haard van
anti-papisme. Daarvan is Rovenius het slachtoffer geworden. Het drukke bezoek van
priesters ten huize van Hendrika van Duvenvoirde gaf in 1639 aanleiding tot
huiszoeking. Rovenius wist te ontsnappen en hield zich meer dan een jaar te
Amsterdam schuil. Veiligheidshalve betrachtte hij zulk een omzichtige
geheimhouding, dat de nuntius Chigi en ook de Propaganda zich af en toe bezorgd
maakten en vreesden, dat hij gevangen zat. Bij de huiszoeking was zijn secretaris
Godfried van Moock gearresteerd en een belangrijk deel van zijn archief in beslag
genomen, o.a. het autographon van Van Dusseldorps Annalen en het protocol, waarin
de secretaris de bestuurs- en jurisdictiebesluiten van de vicaris, o.a. de benoemingen,
had aangetekend. Ook Rovenius' rijke bibliotheek viel de justitie in handen. De
vondst van de papieren, speciaal het protocol van Moock, was zeer bezwarend voor
de apostolische vicaris. Deze werd gedaagd voor de schepenbank van Utrecht. De
dagvaarding legde hem voornamelijk de volgende delicten ten laste: 1. Hij noemde
zich aartsbisschop van Utrecht. 2. Hij betitelde de overheid dezer landen als onwettige
en ketterse overheid. 3. Hij verklaarde begevingen van kanonikaten krachtens de
wetten des lands ongeldig en stelde door hem benoemden in de te begeven ambten
aan. 5. Hij onderhield te Rome, Keulen en elders gemeenschap met de Spaanse
koning.
In een ook uit historisch oogpunt belangrijk schrijven van 19 October 163948. heeft
Rovenius, die natuurlijk niet verscheen, de dagvaarding punt voor punt bestreden.
Ten eerste legde hij de betekenis van de door hem gebezigde titel uit; in dit opzicht
staat zijn betoog ongetwijfeld sterk. Minder overtuigend is zijn verweer op de andere
punten; vooral zijn verontschuldiging, dat hij de Staten-Generaal alleen onwettige
overheden zou hebben genoemd, zolang hij nog onderdaan van de koning van Spanje
was, dus vóór de overgang van Groenlo, wordt door de stukken
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zelf weerlegd. Overigens is veel van wat hij zegt raak naar inhoud en formulering.
Het gehele stuk wordt daardoor een welsprekende klacht over het lot van de
katholieken en de dubbelzinnige houding, die de overheid jegens hen pleegt aan te
nemen. Scherp wordt uiteengezet, dat de zogenaamde gewetensvrijheid, die aan de
katholieken verleend wordt, een lege term is. ‘De vrijheid van conscientie’, zo drukt
Rovenius het uit, ‘bestaat niet, als de katholieken, zo in 't sterven als gezonds
lichaams’, geen heilige sacramenten kunnen ontvangen. Het is er zo mee geschapen,
dat het gouvernement tegen de katholieken zegt, ‘dat zij mogen leven, maar niet
eten’. Er komen meer zulke steken in voor, alle zeer typerend voor de auteur, maar
het is wel zeker, dat het superieure sarcasme, dat herhaaldelijk het hoofd opsteekt,
de schrijver geen goed gedaan kan hebben. Dit geldt wel vooral van de opmerking,
dat de gereformeerden de katholieken dankbaar moesten zijn, want als de katholieke
religie er niet geweest was, hadden zij ‘niets gehad om te reformeren.’
Krachtig werd Rovenius ook verdedigd in enkele geschriften, die anderen tot de
rechters richtten. Belangrijk is speciaal de memorie, die de kanunnik Wachtelaer,
zelf ook gedagvaard, omdat hij zich vicaris-generaa1 van het aartsbisdom Utrecht
noemde, bij de rechtbank indiende; zij is vroeger bij vergissing aan de bekende
oud-hofprediker Wtenbogaert toegeschreven. De 10de Maart 1640 viel het vonnis,
nadat de officier voor Rovenius niet minder dan de doodstraf wegens crimen laesae
maiestatis had geëist. De vicaris werd voor zijn leven verbannen onder
verbeurdverklaring van al zijn bezittingen. Met dit laatste waren de autoriteiten
vermoedelijk spoedig klaar, want buiten de in beslag genomen papieren en zijn op
2000 gulden geschatte boekerij heeft Rovenius wel nauwelijks nawijsbaar bezit
gehad. Hoewel het alle schijn had, of de persoon van de apostolische vicaris groot
gevaar liep - alle officieren werden aangeschreven hem gevangen te nemen - luwde
deze waakzaamheid blijkbaar snel. Ten minste is Rovenius spoedig in Utrecht
weergekeerd om er te verblijven tot zijn dood. Het dossier-Moock gaf aanleiding tot
nog andere vervolgingen. Zo werd Wachtelaer uit Utrecht verbannen en van zijn
kanonikaat beroofd. De Utrechtse
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pastoor Pelt werd beboet met 1200 gulden. De Leidse aartspriester Rombout van
Medenblick werd verbannen onder verbeurdverklaring van al zijn goederen; Suitbertus
Purmerend, de aartspriester van Delfland, werd verbannen. Met galgenhumor schreef
Wachtelaer in deze tijd, dat alles wel met een sisser zou aflopen, als maar ‘in de
gapende mond van de schout een kluitje van een paar duizend gulden valt’, en,
omslaand in bitterheid, deed hij daarop de reeds aangehaalde schimpscheut omtrent
de hongerende wolven volgen49..
Sedert omstreeks 1635 was Rovenius niet meer de oude: hij werd gekweld door
hoest en lag herhaaldelijk maanden ziek. Daarom besloot hij de benoeming van een
coadjutor aanhangig te maken. De Propaganda droeg hem in Maart 1635 op, naar
een geschikte candidaat uit te zien en de 19de Januari 1636 maakte Rovenius de
vraag, wie hij zou aanbevelen, tot onderwerp van bespreking in een gecombineerde
vergadering van het Haarlemse kapittel en het inmiddels gestichte vicariaat van
Utrecht. Een tweetal vergaderingen werden aan de bespreking gewijd. Het Utrechtse
college stelde voor Theodorus de Zwaan, Volquerus Herkinge, vicaris-generaal van
de bisdommen Deventer, Groningen en Leeuwarden50., en Jacobus de la Torre. Het
Haarlemse kapittel droeg voor J. Cater, Vitus Jacobi en Boudewijn Cats. De
apostolische vicaris schijnt zich inmiddels beter gevoeld te hebben en geen verdere
stappen gedaan te hebben. Het is ook niet aannemelijk, dat hij graag een coadjutor
naast zich zag. In dezelfde tijd kwam hij in aanmerking voor een benoeming op de
vacante zetel van Den Bosch; hij bedankte echter. In 1638 vaardigde hij eindelijk de
priesters Abraham van Brienen, Jacobus de la Torre en Nicolaas Heynot, een Parijse
Oratoriaan, die in Frankrijk de godsdienstige belangen verzorgde van katholieke
Nederlanders, naar Rome af om verslag uit te brengen over de Hollandse Zending
en de benoeming van de la Torre tot coadjutor voor te stellen. Bovendien moesten
zij trachten de canonisatie van de martelaren van Gorkum en van Cornelis Musius
aanhangig te maken. De Propaganda draalde met de aanstelling van de coadjutor.
Eerst het proces tegen Rovenius bracht meer schot in de zaak. De Keulse nuntius
Chigi, die juist in deze tijd belast werd met de opperleiding in de
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Hollandse Zending en die met de voorgedragen candidaat meer ingenomen was dan
met de autocratische Rovenius, betoogde in deze tijd herhaaldelijk in brieven naar
Rome, dat de benoeming van een coadjutor thans, nu de positie van Rovenius zo
précair geworden was, geen uitstel gedoogde. Toch werd het 24 Augustus 1640, eer
de pauselijke breve verscheen, waarin de la Torre benoemd werd tot coadjutor van
de apostolische vicaris. De aanstelling geschiedde zonder toekenning van het recht
van opvolging.
Wat de benoeming van de la Torre betekend kan hebben, zolang hij de
bisschoppelijke waardigheid niet bezat, valt niet te zeggen. Gezien de kennelijke
onwil van Rovenius om de coadjutor deel in de leiding te geven, kan het niet veel
geweest zijn. Waarom de la Torre niet terstond tot bisschop i.p.i benoemd werd, is
niet duidelijk. De kwestie van de mensa kan het niet geweest zijn, die bezwaar bracht,
want de la Torre was zeer vermogend. Deze factor was ook op zijn uitverkiezing van
invloed geweest; van bijzondere talenten valt niets bij hem te bemerken. Dat hij bij
de nuntius Chigi zo blijkbaar persona grata was, moet voor een deel verklaard worden
uit zijn verfijnde omgangsvormen en zijn correcte houding jegens de gezant van de
heilige stoel. Aan de la Torre wordt ‘een schuchter en weifelend karakter’
toegeschreven: daarentegen heet Rovenius meestal ‘stoer en onbuigzaam’51..
Vermoedelijk is Chigi's indruk, dat Rovenius de verheffing van zijn coadjutor tot
bisschop ongaarne zou zien, een indruk, die ook Rovenius' eigen provicarissen hadden,
juist geweest. Op den duur echter, naarmate de hoogbejaarde missiebisschop tot de
uitoefening van de pontificalia steeds minder in staat was, zag hij in, dat de
bevordering van zijn coadjutor tot het episcopaat in het belang van de missie zou
zijn. In zijn verslag van 1645 schreef hij, dat hij zuchtte onder de last van zijn ambt,
en verzocht hij de benoeming van de la Torre tot bisschop. De heilige stoel ging
daartoe eerst in 1647 over.
Inmiddels bleef Rovenius, zonder de leiding van de missie uit handen te geven,
te Utrecht wonen. Zijn laatste jaren schijnt hij het huis niet meer te hebben verlaten,
maar zijn geest bleef tot het eind toe helder. Hij stierf 1 October 1651 en werd in het
huis van zijn gastvrouw begraven; het heet, dat de lijkkist na zeven

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

76
jaren geopend werd en het lichaam toen nog geheel gaaf was gebleven. Zijn sterfbed
wordt als een voorbeeld van overgave en Godsvertrouwen beschreven; men beweert,
dat hij uit ootmoed niet op zijn bed, maar op de harde grond heeft willen sterven.
Rovenius is de grote organisator van de Hollandse Zending. Hij schiep orde op tal
van gebieden, waar nog onzekerheid en verdeeldheid heersten. Naar binnen versterkte
hij het gezag van de apostolische vicaris door strenge verordeningen. Reeds zijn
eerste algemene verordening van 21 Augustus 1616 deed hem kennen in al de
stelligheid van de zelfbewuste regent. Zij behelst in de eerste plaats de strenge
vermaning aan alle regulieren, hem onderdanig te zijn als hun eigen overste, de onder
Sasbout uitgevaardigde voorschriften stipt te onderhouden en zich speciaal te wachten
voor het uitoefenen van de pastoralia zonder toestemming van de apostolische vicaris
of van de seculiere missionaris ter plaatse. Verder wordt op straffe van
excommunicatie verboden het kopen of bezitten van gewijd goed, in het algemeen
van alwat aan kerken of kloosters ontvreemd is; zulk bezit was in deze tijd vooral
bij de adel frequent. Vervolgens worden alle huwelijken, die niet voor een bevoegde
priester gesloten zijn, ongeldig verklaard. Het is verboden, zich door een hervormde
predikant te laten trouwen; is het gebeurd, dan mogen de schuldigen niet dan na
duidelijke tekenen van berouw te hebben gegeven door de priester verbonden worden.
Streng moet gewaakt worden tegen gemengde huwelijken; alle priesterlijke assistentie
is daarbij verboden, tenzij er gegronde hoop is op bekering van de niet-katholieke
partij. Ten slotte wordt het bijwonen van ketterse preken en vooral het deelnemen
aan het avondmaal in de hervormde kerk verboden.
Dezelfde geest van gestrengheid ademt de in September 1618 speciaal voor het
bisdom Haarlem uitgevaardigde verordening. De clerus wordt daarbij vermaand,
geen aanmerkelijke dispensaties te geven in de verplichte viering van feestdagen en
in de vasten- en onthoudingswet. Ook mogen de geestelijken bekeerde ketters, die
lang tot het consistorie hebben behoord, niet al te spoedig absolveren; zij dienen hen
bij voorkeur naar
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de vicaris of de deken te zenden. Ten slotte worden de priesters er nadrukkelijk aan
herinnerd, dat de penitenten vrij blijven naar andere biechtvaders te gaan en dat dezen
vooral tegenover vrouwen in de biecht zeer discreet moeten zijn. Deze verordening
werd herhaald en uitgebreid bij decreet van Maart 1628. Onder de nieuwe bepalingen
treft vooral het verbod van roken vóór het ontvangen van de heilige communie. De
12de December 1628 vaardigde Rovenius op de basis van de tot dusver gegeven
voorschriften een constitutie voor ‘het aartsbisdom en de suffragaanbisdommen’ uit,
die dezelfde reeds in hoofdzaak weergegeven bepalingen bevat. Onder de
nieuw-toegevoegde verdienen de volgende de aandacht: het is verboden kinderen
door ketters te laten dopen; voor de Mis mag geen stipendium worden geëist; dit
mag alleen worden aanvaard, als de priester anders niet leven kan; het aannemen van
een stipendium bij de biecht is verboden; vóór of onder de heilige Mis mogen geen
Nederlandse liederen gezongen worden. Een van Rovenius' laatste decreten richt
zich tegen het meermalen mislezen op één dag; dit mag niet zonder schriftelijk verlof
van de apostolische vicaris geschieden.
De opsomming van deze bepalingen geeft de betekenis van Rovenius' episcopaat
nog maar voor een klein gedeelte weer. Alwat in Sasbouts pioniersarbeid in aanzet
te onderscheiden is: een beginsel van indeling der missie, centralisatie van rechten
en plichten, reglementering van de eredienst en oriëntatie van de spiritualiteit, is alles
positiever, meer uitgegroeid te zien in het werk van de zelfbewuste regentenfiguur
Rovenius. Oud geworden en onder teleurstelingen gebukt, heeft deze tweede
apostolische vicaris zelf zijn episcopaat waarschijnlijk ten dele mislukt genoemd.
Hij had namelijk de toekomst van de Zending voor een belangrijk deel afhankelijk
geacht van de vervulling van twee wensen: 1. de officiële erkenning, dat hem het
gezag van de ordinarius en daarmee het volledig gezag over de regulieren toekwam;
2. de annulering van het oppergezag of oppertoezicht van de Brusselse nuntius. Beide
kwesties waren onder zijn episcopaat in voor hem ongunstige zin opgelost.
Wat de eerste aangaat, deze hangt nauw samen met die van het al of niet
voortbestaan der oude hiërarchie, hetzij in haar
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geheel, hetzij in enkele van haar instellingen, als bisdommen, kapittels, parochies,
pastoraten. Deze vraag was eigenlijk onder Sasbout niet beantwoord. De aanstelling
van deze eerste apostolische vicaris was een noodoplossing in afwachting van het
tijdstip, dat definitieve maatregelen genomen konden worden. Zolang de toestand
door de wisseling van de oorlogskansen zo onzeker was, kon niet uitgemaakt worden,
of en in hoeverre de hiërarchie te redden was. Eerst onder Rovenius kwam meer en
meer vast te staan, dat zij, als geheel gezien, als vernietigd beschouwd moest worden.
Dit was voor de paus, die Sasbout Vosmeer als apostolisch vicaris creëerde, nog niet
uit te maken geweest. Gelijk wij al aantoonden, hield Clemens VIII met de twee
mogelijkheden rekening: herstel van het Spaans-Oostenrijkse gezag en vernietiging
daarvan. Terwijl hij buiten het in 1559 met de wettige koning gesloten concordaat
om uit de volheid van zijn gezag een pauselijk vicaris met de zorg voor de Utrechtse
kerkprovincie belastte en dus in feite het hele concordaat op grond van de ingetreden
staat van zaken buiten werking stelde, machtigde hij de benoemde tevens tot het
begeven van alle beneficiën en waardigheden, die uit het concordaat van 1559
voortvloeiden.
Dit pauselijk dilemma is van wezenlijke invloed geweest op de geschiedenis van
de Hollandse Zending. Krachtens de genoemde pauselijke opdracht moest Sasbout
immers evenzeer met de beide mogelijkheden rekening houden. Hij mocht b.v. niet
liquideren, wat er van de hiërarchie van 1559 nog bestond. Integendeel had hij tot
plicht alles zoveel mogelijk in stand te houden, opdat, mocht de Habsburgse macht
hersteld worden, de oude toestand onmiddellijk kon terugkeren. Daarom bleef hij
alle openkomende beneficiën begeven, kanunniken, vicarissen, plebanen, proosten,
dekens, aartspriesters, pastoors en kapelaans benoemen, ook al bleven deze
benoemingen door de confiscatie van kerken en fondsen voorlopig lege titels. Zo
lag, dank zij deze practijk, heel een kanoniek-hiërarchische organisatie met al haar
functionarissen van hoog tot laag kant en klaar te sluimeren in de windselen der
missie, wachtende op de triomf van de Spaanse wapenen, die haar ten leven zou
wekken. Rovenius zette Sasbouts tactiek voort en volhardde er zelfs in, toen Rome
blijk gaf van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

79
het oude alternatief de ene hypothese te hebben prijsgegeven. Wachten op een
terugkeer van katholiek wereldlijk gezag in de landen, waar het protestantisme
getriomfeerd had, bleek met de dag meer uitzichtloos. Met het fictieve continueren
van geseculariseerde of aan de hervormde organisatie te beurt gevallen beneficiën
werden agressieve daden gesteld, die als hoogverraad waren uit te leggen. Bovendien
ging van de lege titels, waarmee sommige missionarissen vereerd werden, zekere
suggestie uit, die aan het contact met de heilige stoel en aan de eensgezindheid in de
zielzorg slechts afbreuk kon doen. Meer en meer kristalliseerde zich uit de verwarring
en de onzekerheid omtrent de toekomst het beeld van de algemene oplossing, die
haar beslag kreeg in de stichting van een grote missie centrale, de in 1622 opgerichte
Congregatie van de Propaganda.
Het hoofdmotief voor de stichting van de Propaganda is gelegen in de noodzaak,
de buiten-Europese missiën te bevrijden van de zo goed als volstrekte heerschappij
van de Spaans-Portugese kroon, waaraan zij in het tijdvak van de grote ontdekkingen
vrijwel overgedragen waren. Deze band werd een anachronisme, nu de betekenis
van Spanje en Portugal als koloniserende mogendheid zo snel verminderd was, en
vooral dáár gevaarlijk, waar de Hollanders en de Engelsen de positie van de
Spanjaarden en de Portugezen hadden overgenomen. De stichting van de Propaganda
is dan ook een soort van pauselijke erkenning van het feit, dat de wereldhegemonie,
de imperialistische eerste plaats van Spanje en Portugal, was overgenomen door de
Republiek en Engeland. In baar oprichting uit zich allereerst het streven van de curie
de buiten-Europese missiën te emanciperen van de Spaanse kroon en onder de directe
leiding van de heilige stoel zelf te stellen52.. Het was vrijwel onmiddellijk aan de
gedragslijn van de nieuwe congregatie te zien, dat zij zich instelde op het volgen van
een koers, die ten minste een afstand nemen van de Spaanse politiek insloot. Dit
bepaalde ook haar houding tegenover de Republiek. Ten opzichte van dit staatslichaam
betekende de oprichting van de Propaganda het definitieve loslaten van het eenzijdig
pro-Spaanse standpunt. Rome trok zich terug en nam voortaan een neutrale houding
aan in het geschil tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden.
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De Congregatio de propaganda fide werd door paus Gregorius XV gesticht bij de
constitutie ‘Inscrutabili divinae Providentiae’ van 22 Juni 1622. Zij bracht de
afronding van de reeds onder Gregorius XIII (1572-1585) in kiem begonnen
centralisatie van alle missiën. De overheden van de Sociëteit van Jezus waren
hoogstwaarschijnlijk aan de stichting niet vreemd. Gregorius XV (1621-1623) was
een groot vriend van de Sociëteit: in zijn kort pontificaat werden niet minder dan
vier grote Jezuïeten heilig verklaard: Ignatius, Franciscus Xaverius, Aloysius van
Gonzaga en Stanislaus Kostka. Het is zeer aannemelijk, dat de oprichting van een
algemene missie-centrale door de Jezuïeten bevorderd is. Aan deze stichting ligt
immers ook het besef ten grondslag, dat ten behoeve van elke missie afzonderlijk
een verkennen van nieuwe wegen, een breken met remmende concordaten als die
van 1559, met hinderlijke tradities en privilegiën, met nationale, dynastieke, kanonieke
en clericale pretenties en lastige, vaak gevaarlijke banden onvoorwaardelijk nodig
waren. Toegepast op de Hollandse Zending, betekende dit, dat voorgoed gebroken
werd met het balanceren tussen de oude hiërarchie, vastgehaakt aan de steeds meer
vervagende hoop op restauratie van de Spaans-Oostenrijkse macht, en de feitelijke
toestand van een onafhankelijke republiek met het calvinisme als staatsgodsdienst.
Had Clemens VIII, gevangen in de impasse, nog met twee mogelijkheden rekening
gehouden en diplomatiek aan Sasbout Vosmeer een titel i.p.i. gegeven onder de
bijvoeging, dat de aartshertogen hem zouden kunnen toestaan deze te ruilen voor die
van aartsbisschop van Utrecht, aldus zich dekkend naar twee kanten, positiever had
tijdens het bestand al paus Paulus V de aanstelling van Rovenius de kleur van
missie-prefectuur gegeven. Thans werd de definitieve stap gedaan: niet meer tijdelijke
voorziening voor delen, die voor het ogenblik in de macht van de ketters waren, in
afwachting van de restauratie van de wettige overheid, maar open oog voor de
werkelijkheid van een staat onder calvinistische heerschappij. Rome breekt met de
oude hiërarchie van 1559; er is voortaan slechts een Missio Batava of Missio
Hollandica, zonder enige tussenschakel van vorstelijke rechten of voorrechten
rechtstreeks bestuurd door de heilige stoel. De instelling van de Propaganda betekent
nu, dat
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de paus aan dit lichaam zijn bevoegdheden overdraagt, inclusief de keus en de
aanstelling van het missiepersoneel van hoog tot laag. De Propaganda krijgt de
beschikking over het diplomatieke personeel van de heilige stoel om dit als
intermediair te bezigen, waardoor haar instructies het personeel van de missiën zullen
bereiken. De nuntius is het oor en de mond van de Propaganda, het lichaam, dat
voortaan de hoogste instantie is, waarmee de apostolische vicarissen te maken hebben,
dat hen aanstelt en ontslaat, al heeft dan ook elke akt de pauselijke bekrachtiging
nodig. Het is dus waar, dat voor de apostolische vicaris altijd nog beroep op de paus
zelf openstaat, een vrijheid, waarvan de achtereenvolgende vicarissen ook
herhaaldelijk gebruik hebben gemaakt, maar evenzeer is het duidelijk, dat dit beroep
een uiterste is, waarvan de resultaten niet groot konden zijn.
Het is door dit alles wel duidelijk, dat de pogingen van Rovenius om zijn twee
hartewensen ingewilligd te krijgen volkomen in strijd waren met de tendens van het
pontificaat van Gregorius XV en na het totstandkomen van de Propaganda vrijwel
a priori tot mislukking gedoemd waren, daar zij steeds aan het verkeerde adres,
namelijk bij de Propaganda zelf, kwamen. Dat Rovenius dit aanvankelijk niet inzag,
is zo vreemd niet: het ware doel van de stichting der nieuwe congregatie kan hem
eerst op den duur duidelijk geworden zijn. Reeds te voren had hij een zeer hooglopend
meningsverschil met de Brusselse nuntius uitgevochten, waarin het gelijk en ook de
overwinning aan zijn zijde watren geweest. Nu de nuntius officieel zijn onmiddellijke
overheid was, zou hij nog verscheiden botsingen met deze autoriteit beleven. Dat hij
daarbij dan enige malen door Rome in het gelijk gesteld werd, bewijst, hoe sterk zijn
argumenten en hoe zuiver zijn intenties steeds waren, maar doet aan het feit van de
in zijn nadeel veranderde positie niets af. Deze trad vooral scherp in het licht, toen
hij in hetzelfde jaar 1622 te Rome poogde de regulierenkwestie in zijn geest te doen
oplossen. Daarover zal hierna gesproken worden.
Geen apostolisch vicaris kan zich zo volstrekt ordinarius gevoeld hebben als
Rovenius. Meer nog dan Sasbout Vosmeer legde hij de nadruk op het canonieke
karakter van de pastoraten, door de seculieren bekleed; dezen waren bij hem geen
missionarissen,
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maar zonder twijfel pastoors in kerkrechtelijke zin. Veel meer geleerde en homme
de plume dan zijn voorganger, werd hij het ook niet moede, deze opinie in geschrifte
te verdedigen. Zo diende hij in Mei 1623 bij de Propaganda een ‘Descriptio ordinis’
in53., waarin met nadruk betoogd wordt, dat de door hem bestuurde kerk van Utrecht
geen missie is. Hij toont aan, dat op verscheiden plaatsen nog wettige pastoors staan
en er nog enige kapittels in wezen zijn, die van Utrecht, Haarlem en Deventer. Een
krachtig argument vormt in dit geschift de verwijzing naar de hem door Paulus V
verleende volmacht tot het begeven van de kanonikaten. Het behoeft niet uitgelegd
te worden, hoe hij met een betoog, dat zijn gebied aan de rechtsmacht van de
Propaganda zou willen onttrekken, bij deze congregatie voor dovemansoren preekte.
Bovendien werd het terstond bestreden door een geschrift, dat uit de koker van de
Jezuïeten kwam, ‘Repugnantia’ geheten. Hierop volgde een hele polemiek. Rovenius
schreef een ‘Concordia repugnantium’, de Jezuïeten antwoordden met een geschrift,
getiteld ‘Quae advertenda’ en ten slotte schreef Rovenius zijn ‘Responsio ad
animadversiones’. De Jezuïeten betoogden o.a., dat de kapittels en parochies
eenvoudig niet meer bestonden, sedert de prebenden en de pastoriegoederen
vervreemd waren. Het is zeer de vraag, of dit betoog sluit; zeker gaat het niet op voor
het Nederlandse burgerlijke recht. Het is boven twijfel verheven, dat zowel kapittels
als parochies in feite zijn blijven bestaan. Modern historisch onderzoek heeft geleerd,
hoe wij dit te verstaan hebben: namelijk buiten de katholieke gemeenschap54.. Hoe
kon dit voortbestaan trouwens ontkend worden, gezien de tactiek van de clandestiene
benoemingen door de apostolische vicarissen? Sasbout benoemde o.a. zijn broer
Tilman, Lambertus Feit, S. Liaukema en Fr. van Dusseldorp in een van de
geseculariseerde kapittels. Rovenius benoemde meer dan 40 kanunniken, na de
oprichting van het Vicariaat van Utrecht nog negen, wat het beste bewijs is, dat hij
dit door hem gestichte lichaam niet identiek achtte met de vijf Utrechtse kapittels;
deze hebben trouwens tot 1811 voortbestaan. Het is dus wel zeker, dat het betoog
van de Jezuïeten zijn doel voorbijschoot; het wilde te veel bewijzen, maar de toekomst
heeft hun gelijk in de hoofdzaak bewezen. Toch mag bij het
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beoordelen van Rovenius' politiek nooit vergeten worden, dat de Hollandse Zending,
naar terecht is opgemerkt55., ‘niet op één lijn te stellen viel met welk missiegebied
dan ook’. Nooit is de hiërarchie van 1559 er zo geheel vernietigd, dat er geen rest
meer van bestond. Rovenius wees op de kapittels, maar hij had ook kunnen verwijzen
naar nog altijd fungerende pastoors in canonieke zin, b.v. in Utrecht, Twente en
Lingen. Zelfs heeft merkwaardigerwijze heel de zendingsperiode door een gebied
onder de apostolische vicarissen geressorteerd, waar in de canonieke positie van de
pastoors en de parochies nooit iets veranderd was: het Kleefse deel van het
zogenaamde aartspriesterschap Kleef en Berg, zoals wij nader in het hoofdstuk over
de locale geschiedenis van de missie zullen zien.
Een natuurlijk gevolg van de veranderde politiek van de heilige stoel is de neutrale
houding van de kerk als zodanig in het conflict tussen Spanje en de Republiek, dat
voor haar voortaan nog alleen van belang is, voorzover de vrijheid van de katholieke
godsdienst er mee samenhangt. Indien te eniger tijd de Republiek bereid gevonden
zou zijn deze te erkennen, had de heilige stoel geen enkele voorkeur voor Spanje
meer gehad. Zo blijkt na verloop van enige jaren, dat de nieuwe missie-centrale, de
Propaganda, niets opheeft met de door Rovenius star volgehouden tactiek van het
instandhouden van de resten der oude hiërarchie. Integendeel, de congregatie ziet
nadeel in dit vasthouden aan oude en hinderlijke banden, die haar de handen zouden
binden. Rovenius echter hechtte er thans des te meer waarde aan. De Propaganda
beschouwde de missiestaat als definitief; Rovenius zag ze nog altijd als een tijdelijke
oplossing in afwachting van het volledig herstel der hierarchie. Dit denkbeeld van
de apostolische vicaris werd in het oog van de Propaganda een op den duur gevaarlijke
fictie. Rovenius zou dit tot zijn schade ondervinden in 1639.
Eerst na zijn veroordeling wegens hoogverraad staakte hij de zestig jaar
volgehouden tactiek, na van de Propaganda een ondubbelzinnige berisping te hebben
ontvangen, die onverbloemd - en zelfs wel enigszins tot zijn verbijstering en die van
zijn raadslieden - elke voorkeur van de clerus voor de Spaanse vijand veroordeelde
als gevaarlijk en onverstandig. Het zou naïef
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zijn te menen, dat een zo scherpzinnig man als Rovenius niet reeds lang tot het inzicht
gekomen was, dat Sasbouts illusie - een hersteld Spaans gezag met een herstelde
hiërarchie - een hersenschim moest blijven. Hij zag immers voor de eigen ogen de
laatste steunpunten van de Spaanse macht bezwijken: Oldenzaal en Groenlo overgaan,
Lingen door Frederik Hendrik annexeren, de Generaliteitslanden inlijven; straks zou
hij nog de Munsterse vrede beleven, zonder dat er enige verandering kwam in de
positie van de katholieken, maar deze autocratische prelaat liet daarom de illusie van
een hersteld aartsbisdom Utrecht niet varen. Integendeel, sinds het hem duidelijk
werd, wat de oprichting van de Propaganda in de practijk voor hem betekende, was
er hem alles aan gelegen, als ordinarius erkend te worden; immers dan zou hij onder
de jurisdictie van de Propaganda en daarmee van de Brusselse (of Keulse) nuntius
uitraken. Daarbij voegde zich voor hem nog de tweede, zeer ernstige beweegreden:
als ordinarius zou hij volledige zegging verwerven over de tewerkstelling van de
reguliere missionarissen, wier gedeeltelijk exempte staat hij - en zeker terecht - een
kruis voor zijn missie achtte. Nu hij dan niet langer kon volharden bij Sasbouts hoop,
dat zich uit de missie straks de hiërarchie zou ontwikkelen, wendde hij het over een
andere boeg en trachtte de missie-organisatie zo uit te bouwen, dat zij de hiërarchische
orde gelijk was en niets dan de canonieke bevestiging nodig had om het te zijn.
Het zou geheel verkeerd zijn, dit streven van Rovenius als een soort van
machtswellust te tekenen. Deze regent is een der grootste gestalten uit de geschiedenis
van Sint Willibrords kerk, de grootste ook van de apostolische vicarissen. Hij was
een zelfbewust man van systeem en het tekent hem, dat hij orde stelde op elk hem
toevertrouwd gebied: in de liturgie, het katechismusonderwijs, de administratie en
de bestuurlijke indeling van zijn ressort. De Hollandse Zending heeft tot haar nadagen,
tot 1853 toe, het merk van zijn hand gedragen en nog bewaren de diocesane propria
van Utrecht en Haarlem de sporen van zijn invloed. Als scheppende kracht en als
bestuurder heeft Rovenius in de geschiedenis der Hollandse Zending geen evenknie.
Al zijn maatregelen van organisatorische strekking vertonen een
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duidelijke lijn: handhaven wat bestaat, maar het ondergeschikt maken aan zijn centraal
gezag om aldus een hiërarchisch lichaam te scheppen, door hem gedomineerd, maar
dat, trapsgewijze ingericht, de Hollandse Zending maakte tot een inwendig sterke
en compleet geregelde organisatie, die in alles die van de hiërarchische
bestuursinrichting evenaarde.
Hij begon met het kapittel van Haarlem, de verdienstelijke corporatie, die nog
voor Sasbouts optreden het missiewerk ter hand genomen had en met ernst bleef
voortzetten. De verhouding tot Sasbout was lange tijd zeer moeilijk geweest: eerst
in zijn laatste levensjaren was deze vicaris tot een min of meer bevredigend vergelijk
met het kapittel gekomen. Het was aan Rovenius voorbehouden, de verhouding
afdoende te regelen. Het schijnt hier de plaats een beknopte geschiedenis van dit
merkwaardige lichaam, het enige kapittel van de kerk van 1559, dat zich ondanks
secularisatie en vervolging heeft weten te handhaven, in te lassen, voorzover dit bij
het verwonderlijk en betreurenswaardig ontbreken van een monografie over dit in
zovele opzichten merkwaardige lichaam mogelijk is.

6. Kapittel van Haarlem
Over de oprichting en de installatie van het Haarlemse kapittel is in hoofdstuk IV
gehandeld. Het was op 1 Mei 1571 geïnstalleerd en bestond toen uit dertien
kanunniken: zes oud-kanunniken van Geervliet: Georgius Lestanier, Joannes
Dentières, Adrianus Buffelaer, Paulus Botius, Sebastianus Dural en Ludovicus de la
Vie, zes priesters-regulieren van Heilo: Jacobus Zaffius, Petrus van Bergen, Rochus
de la Cauchie, Alstenus Bloemert, Nicolaas Heussen en Joannes Krimper, en als
dertiende de door de bisschop toegevoegde vicaris-generaal van het bisdom
Hieronymus Vairlenius.
Omtrent de bemoeienis van dit college met het bestuur, zolang Govert van Mierlo
zelf nog te Haarlem stond, valt niets mee te delen. De algemene oorzaak, die onze
kennis van hetgeen onder de eerste twee Haarlemse bisschoppen geschied is,
waarschijnlijk definitief benadeelt, het zoekraken van het aan Florentius van der
Haer toevertrouwde archief van de Haarlemse
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bisschoppen, heeft ook deze leemte teweeggebracht. Akten van het kapittel zijn er
uit deze tijd niet meer. Dientengevolge is het reeds aan Van Heussen niet meer kunnen
gelukken de opvolging van de kanunniken voor de eerste decennia volledig te
reconstrueren.
Eerst na de vlucht van Van Mierlo uit Haarlem begint de tijd van betekenis in het
bestaan van het kapittel. Het zijn dan de achterblijvende kanunniken, die, om de
vicaris-generaal Hieronymus Vairlenius gegroepeerd, de eerste missie-actie onder
de verlatenen organiseren. Stellig had onder deze kanunniken de geest van de
katholieke reformatie overtuigde vertegenwoordigers. Het is wel niet aannemelijk,
dat alle twaalf de uit Heilo en Geervliet afkomstige heren met die geest bezield waren,
maar er moet bij het vertrek van Van Mierlo toch een kern van betrouwbaar gehalte
bestaan hebben. Vooral Vairlenius moet een man van verdienste geweest zijn. Er is
helaas te weinig positiefs bekend omtrent zijn persoon, maar het betekent wel iets,
dat hij tijdens van Mierlo's afwezigheid in 1572-1573 bleef en alle ellende van het
beleg meemaakte. Vervolgens beleefde hij ook de Haarlemse Noon, waarbij hij zelfs
niet ongevaarlijk gekwetst werd, maar in tegenstelling tot zijn bisschop bleef hij ook
toen.
Na de Haarlemse Noon bleven de volgende vijf kanunniken te Haarlem: Vairlenius,
sedert 1566 vicaris-generaal van het bisdom, Jacobus Zaffius, oud-prior van Heilo,
kapittelproost, Wilhelmus Assendelfius, vice-deken van het kapittel, Willem Coopal
en Paulus Botius. Zaffius was een goed type van de reguliere kanunnik uit de
Windesheimse school: hij bezat zekere naam als miniatuurschilder56. en moet een
eenvoudig, niet zeer geleerd priester geweest zijn. Van bekrompenheid was hij
vermoedelijk niet vrij: met Sasbout en de in 1599 door deze benoemde vicaris-generaal
Eggius lag hij meestal overhoop, doordat hij blijkbaar uit onkunde zijn bevoegdheden
in zake dispensaties vaak te buiten ging. Eggius sprak in brieven aan Sasbout met
duidelijke geringschatting over Zaffius, maar deed daarin toch uitkomen, dat de
proost zich althans enigermate met de missie bezighield. Zaffius stierf te Haarlem
de 19de Januari 1618. Coopal, die na de dood van Van Mierlo in 1587 vicarius sede
vacante werd, is de
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verdienstelijke organisator van de missie in het bisdom. In October 1599 kwam hij
bij een storm op het Beemstermeer jammerlijk om het leven.
Van de niet-geblevenen is niet veel meer dan het volgende bekend. De kanunnik
Adrianus Buffelaer is hoogstwaarschijnlijk de enige, die met de staten van Holland
in overleg trad en zich accoord verklaarde met de door hen afgekondigde secularisatie
van de kapittelgoederen. Hij is vervolgens de enige geweest, die de aangeboden
alimentatie aannam. De anderen moeten deze geweigerd hebben, wat nog wel goen
afdoend bewijs van rechtzinnigheid en onbesproken levenswandel is, maar toch in
de goede richting wijst. De deken, Petrus a Fine Lyropius57. week uit naar Leuven,
waar hij spoedig regent werd van het Vigliuscollege. Zijn verblijf buitenslands was
voor het kapittel een grote last: het werd daardoor vermoedelijk in de eerste jaren
min of meer tot werkloosheid gedoemd. Ook was deze afwezigheid waarschijnlijk
oorzaak, dat het kapittel na het overlijden van Coopal in 1599 niet bij machte was,
een opvolger als vicarius-capitularis te kiezen: het ‘quorum’ ontbrak. Eerst in 1615
nam Lyropius na herhaalde aandrang van de nuntius Bentivoglio eindelijk ontslag
als kanunnik. De kanunniken Simon Gans en Jacob Wij weken uit naar Keulen. Gans
kwam daar herhaaldelijk in contact met Sasbout Vosmeer, maar heeft aan de missie
niet actief deelgenomen. Wij was geboortig uit een oud-Haarlemse patriciërsfamilie;
hij was, evenals zijn meeste familieleden, vurig katholiek, maar zo Spaans-gezind,
dat hij onder het bestuur van de Staten-Generaal niet wenste te leven en dan ook
nooit teruggekeerd is. De kanunnik Florentius van der Haer, de bekende
geschiedschrijver58., vertrok naar Rijsel. Over de anderen, drie in getal, zijn tot dusver
zo goed als geen gegevens bekend.
Na de Haarlemse Noon vergaderde het kapittel weer voor het eerst de 24ste Juli
1578. Op deze vergadering besloten de kanunniken zoveel mogelijk zorg te dragen
voor het behoud van de katholieke godsdienst en voor de rechten van het kapittel.
Beide besluiten hebben zij op loffelijke wijze in practijk gebracht, het eerste met
meer succes dan het tweede.
De eerste jaren liet men het kapittel ongemoeid, maar in 1581 werden alle
bezittingen aangeslagen. Bij accoord van 24 April 1581
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gaven toen de Staten van Holland de Haarlemse regering volmacht om de goederen
van alle conventen en geestelijke corporaties, daaronder ook het kapittel begrepen,
te verkopen. Daarop beval de stedelijke regering de proost een staat van de
kapittelgoederen in te leveren. Zaffius weigerde, werd gevangen genomen en naar
Den Haag in gijzeling overgebracht. De 24ste Mei 1581 richtte hij uit de gevangenis
een bezwaarschrift tot de prins wegens de onrechtmatige en met vroegere
Statenresoluties strijdige confiscatie van de kapittelgoederen. Waarschijnlijk wist de
prins Zaffius de vrijheid te bezorgen, maar voor een restitutie van de kapittelgoederen
heeft hij blijkbaar niets gedaan. De confiscatie is doorgezet. Vermoedelijk is echter
het een en ander aan de speurzin van de autoriteiten ontgaan; dit zou een gevolg
kunnen zijn van de afwezigheid van bescheiden. Het is zeer aannemelijk, dat de
kanunnik Van der Haer of andere uitwijkenden stukken van zakelijke aard meegevoerd
hebben. De kanunniken, die een akte van afstand tekenden, kregen het recht op
levenslange alimentatie; van Adrianus Buffelaer deelden wij al mee, dat hij getekend
heeft.
Wat de uitoefening van de jurisdictie betreft, is de houding van het kapittel niet
steeds duidelijk, wat voor een deel aan gemis van archivalia toe te schrijven is. De
proost heeft volgens zijn nog voorhanden copieboek tussen 1583 en 1614 herhaalde
malen dispensaties verleend in huwelijksbeletselen, demissioraalbrieven uitgevaardigd
en geestelijke jurisdictie verleend. De rechtmatigheid daarvan is zeker twijfelachtig.
Ze is alleen mogelijk, indien wij mogen aannemen, dat Godfried van Mierlo en na
1587 Willem Coopal, sedert 1601 Albert Eggius, de proost volmacht hadden gegeven,
wat zeker ten aanzien van Eggius onmogelijk is. Reeds 17 Maart 1600 schreef Sasbout
Vosmeer aan Zaffius, dat zijn dispensaties voortaan ongeldig zouden zijn. De verder
van de proost bewaard gebleven archivalia bewijzen zijn accuratesse als administrator.
Van de andere kanunniken blijkt niet, of zij zich vóór 1587 met iets anders hebben
ingelaten dan de strijd om het bestaan van het kapittel.
De benoeming van Coopal tot vicarius sede vacante schijnt beschouwd te mogen
worden als een eerste symptoom van een nieuwe geest, die over het kapittel vaardig
werd. Voorlopig had
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het missiewerk nog niet veel meer dan de persoonlijke toewijding van Coopal, maar
deze kreeg in 1589 in Albert Eggius, die tot kanunnik gekozen werd, een krachtige
hulp. Sedert 1589 waren het Coopal en Eggius, die door hun onvermoeide
arbeidskracht en hun streng voorbeeld de wederopluiking in heel het bisdom Haarlem
op gang brachten. Geleidelijk wisten zij de meeste anderen, ook de proost Zaffius
tot zeker persoonlijk aandeel in het grote werk te brengen. Op den duur schijnt
Coopals ijver wat afgenomen te zijn en Eggius de stuwende kracht geworden; wat
hier de logische volgorde is en in hoeverre er causaal verband tussen de twee
verschijnselen bestaat, valt slechts te gissen. Eggius was straks de, grote vertrouweling
van Sasbout, wie hij geregeld rapport uitbracht over de stand van de missie in het
Haarlemse en die hij, meestal zeer critisch, inlichtte over personen en toestanden.
Vooral zijn medekanunniken vonden in Eggius niet steeds een liefdevolle beoordelaar,
ook Coopal niet. Het is weinig verheffend de scherpe aanmerkingen te lezen, die de
zoveel jongere Eggius op zijn medeleden van het kapittel maakte. Zaffius heet een
gladde tong te hebben en wel aangenaam aan de mensen, maar niet aan God te zijn;
Nomius is volgens Eggius wel een goed man, maar onstandvastig; ook toont deze
zijn kennis gering te schatten. Alstenus Bloemert heet onzelfstandig. Coopal, zo
bericht Eggius naar Sasbout, heeft indertijd veel goeds gedaan, maar is thans daarmee
uit vrees en verzwakking opgehouden. Deze mededeling getuigt van al te weinig
respect voor een missionaris, die zijn leven waagde voor de zielzorg.
Het is uit dit alles begrijpelijk, dat Eggius geen persona grata was bij zijn
medeleden. Dezen beschouwden hem terecht als spreekbuis en spion van Sasbout.
Zijn benoeming tot vicaris van het bisdom door Sasbout vond dan ook geenszins hun
bijval. Hoe het eigenlijk met deze benoeming zit, valt moeilijk te zeggen.
Waarschijnlijk was het kapittel bij Coopals dood niet bij machte een keus te doen,
doordat het lang niet voltallig was en maar een vier- of vijftal leden telde, de
afwezigen niet meegerekend. Krachtens een hem door de nuntius Frangipani
gedelegeerde volmacht om kerkelijke beneficiën en waardigheden te begeven,
benoemde Sasbout in 1599 zijn vertrouweling Eggius. Het heeft alle schijn, dat de
wettigheid van deze benoeming door de
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kanunniken betwist werd; misschien was het om deze reden, dat ze nog eens
nadrukkelijk door de nuntius werd bekrachtigd. Het was vermoedelijk de eerste maal,
dat Sasbout deze bevoegdheid gebruikte. Zij zou hem na zijn officiële aanstelling
door de paus afzonderlijk worden toegekend: 15 Februari 1603 gaf Clemens VIII
hem volmacht om alle beneficiën en waardigheden, zelfs die aan de heilige stoel
toekwamen, te begeven. Ook aan zijn opvolger Rovenius is deze volmacht afzonderlijk
toegekend. De benoeming van Eggius effende de weg tot een vriendschappelijk
contact tussen Sasbout en het kapittel voorlopig niet. Dit bleef elke rechtstreekse
inmenging van de apostolische vicaris in de Haarlemse aangelegenheden principiëel
bestrijden, terwijl Sasbout volhield, dat aan het kapittel geen bestuursbevoegdheid
toekwam buiten die, welke hij het wenste te delegeren; hem alleen had immers de
paus in 1602 alle macht in het gebied, dat onder de Staten-Generaal stond,
overgedragen. Pas in 1611 kwamen Sasbout en het kapittel tot de reeds vermelde
overeenkomst. Ongetwijfeld was het de priesternood, die Sasbout Vosmeer er toe
noopte het kapittel te erkennen en het de jurisdictie over het bisdom Haarlem af te
staan, mits het dan tevens de zorg voor de bisdommen Leeuwarden en Groningen
op zich nam. Toen Sasbout Vosmeer in 1614 overleed, bestond het kapittel uit zes
leden, van wie er een, de deken, niet resideerde. Reeds 18 Juni 1610 was Eggius
gestorven. Sedert trad de kanunnik Sijbrand Sixtius als vicaris op, zonder daartoe
benoemd te zijn. Het was eerst Rovenius, die hem officiëel aanstelde op 22 Februari
1615. Het kapittel hield zijn canoniek fatsoen op door de benoemde daarna te kiezen
en hem bij akte van 15 Juni 1615 aan te stellen.
Definitief werd de verhouding van het kapittel tot de apostolische vicaris en zijn
plaats in de Zending door de met Sasbout gesloten overeenkomst niet bepaald. Het
was aan Rovenius voorbehouden ook dit te bereiken. De overeenkomst, die hij op
14 Juli 1616 met het kapittel sloot59., bleef van kracht gedurende de hele periode van
de apostolische vicarissen en handhaafde in het algemeen de verhouding op voet van
vrede, al kwam ze de oorlog soms dicht nabij. Vooral onder Zacharias de Metz kwam
het tot heftige geschillen, die op een haar na de ondergang van het
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kapittel veroorzaakten. De hoofdzaken van de overeenkomst van 1616 waren: 1. Het
kapittel erkent de apostolische vicaris als wettige overheid voor alle bisdommen. 2.
De apostolische vicaris erkent het kapittel als wettig. 3. Het kapittel benoemt in het
bisdom Haarlem de pastoors en de kapelaans; de apostolische vicaris begeeft de
kapittelwaardigheden. Gelijk terecht is opgemerkt60., is deze overeenkomst vrij
zonderling. Bepaling 1 impliceert de onwettigheid van het kapittelbestuur, terwijl
bepaling 2 de wettigheid er van erkent. Vervolgens gebruikt bepaling 3 termen,
waarvan de waarde in een zendingsgebied niet vaststaat. Toch mag men zeggen, dat
de overeenkomst, hoe onlogisch dan, zeer wel te verstaan en ook na te leven was.
Van 14 Juli 1616 dateert het geregeld bestuur van het bisdom Haarlem door en
vanwege het kapittel. Rovenius woonde dikwijls de kapittelvergaderingen bij en
leefde met de kanunniken in harmonie. In 1643 werd het getal kanunniken op negen
gebracht; daarop is het tot 1853 toe gehandhaafd.
Na de dood van Rovenius weigerde diens opvolger de la Torre aanvankelijk de
overeenkomst met het Haarlemse kapittel te Vernieuwen. Geldgebrek maakte hem
echter sterk afhankelijk van zijn clerus; dit heeft hem op den duur soepeler gemaakt.
De 17de Juni 1656 vernieuwde hij de overeenkomst van 1616. Toch leefde hij met
de kanunniken niet in vrede. Er kwamen verscheiden conflicten voor. Zo nam de
apostolische vicaris het het kapittel zeer kwalijk, dat dit zonder hem er in te kennen
verandering bracht in de indeling van het bisdom in aartspriesterschappen. Ernstiger
werd de spanning onder Zacharias de Metz, de niet uit de clerus van de Hollandse
Zending voortgekomen coadjutor van de krankzinnig geworden Jacobus de la Torre.
Wel sloot ook de autocratische de Metz 16 October 1659 een overeenkomst met de
Haarlemse kanunniken, waarbij hij hun corporatie erkende, doch dat hij ze niet voor
een wettig kapittel hield, deed hij spoedig blijken. De 29ste Juni 1661 sneed hij het
tafellaken door; hij betitelde de corporatie als een ‘praetensum capitulum’ en verbood
het in het vervolg nieuwe ‘praetensos capitulares’ te kiezen. Deze handelwijze
motiveerde hij in een uitvoerige memorie aan de Propaganda61.. Hiermee heeft
Zacharias de Metz het kapittel een ernstige morele knak toe-
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gebracht; het heeft nadien nooit het aanzien en de machtsvolkomenheid
teruggewonnen, waarin het zich tot 1661 mocht verheugen. Enkele dagen na zijn
verbod verklaarde de Metz de corporatie voor ontbonden. Het lijdt nauwelijks twijfel,
of het Haarlemse kapittel zou bij langer leven van deze vicaris de geest hebben
moeten geven. Thans kwam diens ontijdige dood reddend tussenbeide. De Metz
overleed 13 Juli 1661; kort daarop verzochten de kanunniken de pauselijke nuntius
de opheffing van hun corporatie te annuleren. De nuntius bracht de zaak voor de
Propaganda, die de aangelegenheid grondig besprak, maar voorlopig tot geen
definitieve uitspraak kwam, al aanvaardde zij opvallend de door Metz geijkte betiteling
van ‘vermeend kapittel’, de term, die Rome tot 1853 toe onveranderd gehandhaafd
heeft.
Neercassel, de nieuwe coadjutor, door de Propaganda over deze zaak geraadpleegd,
betuigde voor herstel van het kapittel niets te voelen. Ook hij sprak van een ‘vermeend
kapittel’ en ging zelfs zover, dat hij de door zijn voorgangers gesloten overeenkomsten
afkeurde, omdat zij aan de waardigheid en aan het bestuur van de apostolische vicaris
slechts afbreuk konden doen. Dienovereenkomstig berichtte de Propaganda 1 October
1663, dat zij het opheffingsbesluit van Zacharias de Metz niet wenste te annuleren62..
Men zou zeggen, dat hiermee het kapittel vernietigd was; toch schijnt dit niet het
geval. De Propaganda zegt immers niet, dat zij zelf iets vernietigt. Zij moet
geredeneerd hebben: als het kapittel een wettig lichaam is, dat kanoniek voortbestaat,
kon de Metz het niet vernietigen; dan bestaat het nog en heeft het besluit van de Metz
geen kracht; annulering van onze kant is volkomen overbodig. Was het daarentegen
onwettig, dus niet identiek in kanonieke zin met het oude Haarlemse kapittel, dan
had de Metz wel recht het te vernietigen en dan zullen wij ons wel wachten dit orgaan
van verdeeldheid in de Hollandse Zending te doen herleven. Het schijnt, dat de
non-interventie-politiek van de Propaganda ten dele ingegeven is door de vrees voor
een schisma. Niet onmogelijk heeft de congregatie ook overwogen, dat de opheffing
van een corporatie, die een deel van de Hollandse Zending vroeger en beter
gemissionneerd had dan enig ander deel, die een eigen college te

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

93
Leuven en een soort van klein-seminarie in eigen midden bedroop, alleen reeds uit
stoffelijk oogpunt al te nadelige gevolgen zou hebben.
Of deze en andere, niet-ongerijmde practisch-financiële overwegingen misschien
ook spoedig hun invloed op Neercassel deden gelden, valt niet te bepalen, maar het
feit is er, dat deze een half jaar later, namelijk bij akte van 22 April 1664, het eerst
zo stellig veroordeelde kapittel ondanks de door zijn voorganger uitgesproken
vernietiging plechtig erkende op dezelfde voet als Rovenius en de la Torre dat hadden
gedaan. Zelfs voegde hij er nog een bepaling aan toe, waarin de Haarlemse clerus
gehoorzaamheid aan het kapittel werd opgelegd. Toch was Neercassel blijkens
herhaalde uitlatingen het kapittel volstrekt niet genegen, wat wel bewijst, dat zijn
erkenning een gedwongen fraaiigheid was geweest. Merkwaardig is het vervolgens,
dat Petrus Codde 26 April 1689 een officiële akte van erkenning tekende, waarin hij
verklaarde de leden ‘te beschouwen als ware kanunniken’ en beloofde hun raad in
te winnen, maar met de tekenende toevoeging; ‘tenzij de apostolische stoel anders
beveelt’. De erkenning door Gerhard Potcamp in 1705 heeft geen zin meer gehad.
Immers inmiddels was bij decreet van 7 April 1703 door de heilige stoel alle jurisdictie
en bestuur aan het kapittel ontzegd. Het kapittel deelde dit lot met het nader te noemen
vicariaat van Utrecht. Aanleiding tot dit decreet was de omstandigheid, dat na Codde's
schorsing het viertal door hem aangestelde provicarissen, van wie twee het vicariaat
en twee het Haarlemse kapittel heetten te vertegenwoordigen, pretendeerde uit naam
van de betrokken corporaties het wettig bestuur sede vacante uit te oefenen. Rome's
decreet was het logisch antwoord op deze pretentie. Het Utrechtse vicariaat had
besloten het decreet te negeren, maar het Haarlemse kapittel had, zij het niet
eensgezind, gehoorzaamd. Op deze grond was de verklaring van Potcamp dan ook
volkomen zinloos.
De 7de April 1703 was een keerpunt in het bestaan van het Haarlemse kapittel.
Ook als wij de canonieke wettigheid van zijn voortbestaan niet in twijfel trekken,
zien wij in, dat zijn berusting in het decreet het einde van zijn jurisdictie en zijn
bestuur betekende. Zijn voortleven had na dezen nog maar beperkte
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betekenis: het beheerde het priestercollege Pulcheria en subsidieerde sommige
priesters en staties. Verder oefende het niet zelden een remmende invloed uit op de
gang van zaken in de Hollandse Zending door zijn vaak kleinzielige obstructie tegen
de wettige vertegenwoordigers van de Propaganda.
Er is dus reden de periode van 1616 (erkenning door Rovenius) tot 1703 (verbod
van bestuursbemoeiing door Rome) afzonderlijk te beschouwen. Wel moeten wij de
reeds gemaakte reserve niet uit het oog verliezen: tot aan de dagen van de Metz, dus
1616-1661, was de positie van het kapittel het belangrijkst; daarna is het aanzien,
ook in eigen kring, zeer gedaald, daar de twijfel aan zijn wettigheid het zwijgen niet
meer opgelegd kan worden; dan is het zelfs nodig, dat de apostolische vicaris de
clerus van het Haarlemse bisdom de gehoorzaamheid aan het kapittel oplegt.
In de kleine eeuw, waarover het bestuur van de Haarlemse kanunniken zich
uitstrekt, is het kapittel een instrument van gezag. Het heeft deze functie met veel
toewijding uitgeoefend en met name door de organisatie van de missie in het bisdom
zo grote verdienste verworven, dat zijn bestaan alleen al daarom een zegen voor het
katholicisme genoemd moet worden. Helaas hebben vooral in de achttiende en de
negentiende eeuw de steeds belaehelijker aanmatigingen van het gedegenereerde
lichaam zijn reputatie zeer geschaad en zijn bestaan een zwakke kleur van heterodoxie
en obstructie tegen het wettige gezag gegeven, waarvan te zamen het gevolg geweest
is, dat de meeste oudere geschiedschrijvers, die tot dusver over het Haarlemse kapittel
schreven63., ten eerste zonder veel onderzoek en in een overspannen toepassing van
het ‘Roma locuta causa finita’ uitgingen van de zekerheid, dat het geen kapittel was,
en ten tweede vrijwel blind bleven voor de zeer positieve verdiensten, die het zich
verworven heeft voor de Hollandse Zending. Op de voornaamste van deze verdiensten
mag daarom in dit verband met te meer nadruk worden gewezen.
In de eerste plaats heeft het kapittel voor de vroege organisatie van de missie goed
en in historische zin beslissend werk gedaan. Dat werk in de vroege morgen, toen
bijna overal elders nog het défaitisme regeerde, is zijn onvergankelijke eer. In het
bisdom
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Haarlem is, dank zij het kapittel, de missie vroeger tot stand gekomen dan in alle
andere oude bisdommen. Door de ernst, waarmee het kapittel het bestuur en de
zielzorg bleef uitoefenen, werd dit bisdom het enige van heel de Utrechtse
kerkprovincie, waar de oude hiërarchie zonder hiaat in de missie-organisatie overging.
Nergens had de missie zo weinig van een missie.
Niet minder verdienstelijk was de zorg, waarmee het kapittel een intensief toezicht
bleef uitoefenen op de tot stand gekomen missie. Vooral in de tijd omstreeks 1630
was dit toezicht blijkbaar zeer ingrijpend. Ook later zijn er nog dikwijls blijken van.
Herhaaldelijk gingen de kanunniken op visitatie. Zij namen priesters, kosters en
vertegenwoordigers van de gelovigen in verhoor, beslisten in geschillen, zorgden
uitmuntend voor de geldelijke kant van het kerkelijk leven, zodat de stoffelijke positie
van de missionarissen in zijn ressort op veel vaster grondslag rustte dan in enig ander
deel van de Zending, traden met de bewoners van de onderscheiden buurtschappen
in mondeling en schriftelijk overleg over de wenselijkheid, ergens een nieuwe
kerkschuur te vestigen of een statie te stichten, en waren dikwijls bemiddelaars tussen
de staties en de al te zeer op hoge recognities beluste schouten, baljuws of
ambachtsheren.
Angstvallig droeg het kapittel ook zorg voor het godsdienstig leven en voor het
behoud van de oude tradities onder het volk. Opvallend is zijn belangstelling voor
het voortleven van de devotie tot de eigen vaderlandse heiligen. De kanunnik Bugge
stelde omstreeks 1629 officia propria van de vaderlandse heiligen voor het bisdom
samen; dit werk heeft voorgoed zijn stempel op het Haarlemse proprium gezet, dat
nog steeds van de propria der Utrechtse kerkprovincie het meest gevarieerde is.
Aansluitend daarbij, besloot het kapittel op voorstel van dezelfde Bugge in 1632 tot
het doen drukken en verspreiden van 24 afbeeldingen van Haarlemse
patroonheiligen64.. Deze artistieke bemoeiing in zo benarde tijden mag wel
merkwaardig genoemd worden, vooral in een land, waar de clerus zich later opvallend
zou onderscheiden door de beperktheid van zijn belangstelling tot het enig-nodige.
Hierbij sloot zich trouwens grote liefde voor de kerkmuziek aan. Niet alleen de
genoemde kanunnik Bugge, zelf de tekenaar van de verspreide heiligenprentjes, was
een kunst-
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zinnig man; ook een bekend musicus en componist als Jan Albert Ban maakte deel
uit van het kapittel. Deze kunstzin moet traditie in het kapittel geweest zijn, uit Heilo
meegebracht door de eerste proost Zaffius, die goede naam als miniatuurschilder
genoot en met Frans Hals, die zijn portret schilderde, in connectie stond65.. De
veelzijdige apostolische vicaris Rovenius moet ook in dezen met het streven van het
kapittel gesympathiseerd hebben blijkens zijn briefwisseling met enige kanunniken.
Vooral Ban en Augustijn Bloemaert, die na een enigszins bewogen priesterleven
(achtereenvolgens was hij Jezuïet, Dominicaan en seculier) kanunnik te Haarlem
was geworden, brachten de Haarlemse kapittelkring in contact met vooraanstaande
figuren uit de wereld van letteren, kunst en wetenschap, als Descartes, Constantijn
Huygens, Tesselschade, P.C. Hooft en Vondel66.. Speciaal met Descartes waren de
betrekkingen zeer hecht: deze bezocht Ban herhaaldelijk te Haarlem en onderhield
zich met hem en met Bloemaert schriftelijk en mondeling over de theorie van de
muziek, Bans specialiteit. Hij was ook de schakel, die de muzikale kanunniken met
Huygens verbond; deze uitmuntende muziekkenner was met Bans composities
blijkbaar zeer ingenomen. Dit meeleven in het culturele leven van Hollands bloeitijd
is een trek, die bij de beoordeling van de betekenis dezer merkwaardige
priestercorporatie misschien al te zeer voorbijgezien is.
Zo zien wij dan in dit zo vaak ten onrechte gesmade lichaam een centrum van
gevarieerd en veelzijdig intellectueel-artistiek en in gezonde zin nationaal-georiënteerd
leven, een corporatie van hoger cultureel gehalte, dan straks door eeuwen van
verdrukking en achterstelling onder de Hollandse katholieken algemeen kon zijn.
Ook rechtstreeks op de theologie en aanverwante wetenschappen toegepast, heeft
deze uitspraak zin: onder de Haarlemse kanunniken van deze tijd neemt de geleerde
vriend van Vondel, Leonard Marius, een eerste plaats in. Waarschijnlijk is hij het
geweest, die het kapittel bracht tot rechtstreekse bemoeiing met de verschijnende
boeken; 26 Januari 1633 besloot het kapittel aan alle katholieke boekdrukkers in het
bisdom mee te delen, dat zij geen boeken mochten drukken zonder goedkeuring van
het kapittel. Aanleiding daartoe was het verschijnen van een boekje van pater van
Teylingen S.J., van een Leuvense
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approbatie voorzien, maar te Amsterdam gedrukt67.. Ook is men geneigd Marius'
persoonlijk initiatief te zien achter de actieve deelname aan de polemiek, waarmee
het kapittel in dezelfde tijd begon. In 1632 besloot het tot het weerleggen van het
geschrift van Jac. Trigland: ‘Valse roem des pausdoms’. In hetzelfde jaar bezorgde
het onder de titel van ‘Het ontpluymde craytje van Andreas Rivetus’ een door J.
Bugge tot stand gebrachte vertaling van een anoniem geschrift, alsook een vertaling
van Ban en Brugge samen van het tegen Voetius gerichte geschrift van Jansenius:
‘Spongia notarum quibus Alexipharmacum aspersit Gisb. Voetius.’ (Lovanii 1631.)
In 1641 gaf het kapittel weer als gezamenlijk werk van Ban en Bugge uit: ‘Catholijck
antwoordt... op een boekje, dat Simon Episcopius... tegens de R.C. kerck heeft
geschreven. Antw. 1641’.
Ook rechtstreekse bemoeiingen met de zielzorg stelden het kapittel af en toe voor
problemen, welke het in eigen midden, dank zij de toen daar zetelende theologen en
canonisten, kon beantwoorden; dit is b.v. het geval bij huwelijkskwesties in de
Hollandse Zending, vooral in de eerste halve eeuw zo frequent, later bij
klopjesgeloften.
Een van de grote verdiensten van het kapittel was vervolgens zijn zorg voor de
priesteropleiding. Men heeft ook deze bemoeiingen van de Haarlemse kanunniken
wel toegeschreven aan heerszucht en geest van obstructie, maar ten onrechte. Indien
het kapittel niet te juister tijd naast het Keulse college van Sasbout een eigen instituut
had geschapen te Leuven, was het met de priestertoevoer zo treurig gesteld gebleven,
dat nog meer gebieden weerloos aan de protestantisering overgeleverd hadden moeten
worden, dan nu al het geval geweest is. Men bedenke, dat Alticollense met zijn
maximum van 40 alumni nog niet bij machte was de vacatures van het Haarlemse
bisdom alleen aan te vullen. Natuurlijk had het uitgebreid kunen worden, maar
daartegen verzette juist Sasbout zich op grond van ervaringen met een tekortschietende
leiding.
De Haarlemse kanunniken schijnen nooit te hebben ingestemd met Sasbouts besluit
om de school van Eggius naar Keulen over te brengen. Zij pretendeerden op
Alticollense op grond van zijn afkomst zekere vaderrechten en waren met Sasbouts
alleenbeheer
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weinig ingenomen. Bij herhaling verklaarden zij, dat het aan hen als de door Trente
bij ontstentenis van een bisschop aangewezen instantie stond de priesteropleiding te
regelen. In 1613 gaf de apostolische vicaris toe: er kwam een overeenkomst van
gedeeld beheer en gezamenlijk onderhoud tussen vicaris en kapittel tot stand. Spoedig
echter rezen onenigheden tussen het kapittel en de door Sasbout benoemde provisoren.
De hoofdzaak was, dat het kapittel begreep, voor het eigen bisdom niet genoeg
priesters te zullen krijgen en zijn financiële steun met meer succes ten eigen bate te
kunnen gebruiken. De kritieke tijd was gekomen: het kapittel voelde, dat het er om
ging te handhaven, wat het in een kwarteeuw zo voortreffelijk georganiseerd had.
Zijn gebied was het best georganiseerde deel van de Hollandse Zending. Wilde het
de geschapen toestand handhaven, dan moesten er veel meer priesters afgeleverd
worden, vooral nu het in 1611 ook de zorg voor Leeuwarden en Groningen op zich
genomen had. Dit alles bedenkende, gevoelt men, hoe onbillijk het is, de houding
van het kapittel met de termen eigengereid en twistziek te karakteriseren, al is er
zeker in zijn actie gevoel van eigenwaarde genoeg aan den dag getreden. Vooral
Zaffius, Nomius en Sixtius achtten de productie van Alticollense van de aanvang af
te gering, waarbij dan komt, dat zij klachten hadden over de verdeling van de
wijdelingen. Wie thans op de religiekaart onmiskenbaar duidelijk de volkswijsheid
bevestigd ziet van de warmte, die hun het meest ten goede komt, die het dichtst bij
het vuur zitten, wat in dit geval wil zeggen, dat Haarlem en Utrecht als missiecentra
hun omgeving het eerst plachten te bedélen, beseft, hoe anders dit ten opzichte van
Noord-Holland had kunnen zijn, indien het kapittel geen kans had gezien zijn eigen
gebied blijvend deze bevoorrechte positie te verzekeren.
Het waren dus deze motieven, die het Haarlemse kapittel brachten tot de stichting
van een eigen college, bestemd voor de vorming van priesters voor de bisdommen
Haarlem, Groningen en Leeuwarden, en dientengevolge tot het staken van elke
contributie aan Alticollense. Het Haarlemse college, ook Hollands college geheten,
staat bekend onder de naam van Collegium Pulcheriae Mariae Virginis of kortweg
Pulcheria. Het werd 23 Februari 1617 te Leuven geopend in het huidige instituut
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Paridaens (een meisjes-pensionaat onder leiding van de religieuze congregatie van
de Filles de Marie) en kreeg zijn naam naar een schoon beeld van de Lieve Vrouw,
aanvankelijk boven de ingang, later op de binnenplaats van het gebouw geplaatst en
bij de secularisatie van het gebouw overgebracht naar de Sint-Michaelskerk in de
Naamsestraat, waar het zich nog bevindt in een kapel links van het koor68.. Pulcheria
stond tot zijn jongste snik onder het uitsluitend beheer van twee provisoren, door en
in de regel ook uit de Haarlemse kanunniken gekozen. De eerste president was de
bekende Cornelius Jansenius, de geestelijke vader van het jansenisme. Ook Pulcheria
was meer een convict dan een seminarie; de alumni volgden de theologische colleges
van de universiteit, waaraan zij ook de examens deden en de graden behaalden.
Dit alles mag voorlopig volstaan om de betekenis van het Haarlemse kapittel voor
de Hollandse Zending duidelijk te maken. Hier mag alleen nog de vraag onder het
oog gezien worden, hoe te denken valt over zijn al of niet wettig voortbestaan. Het
staat vast, dat Romeinse autoriteiten, kardinalen en zelfs pausen, het kapittel van
Haarlem herhaaldelijk gelijkgesteld hebben met het nader te noemen, door Rovenius
opgerichte vicariaat. Zonder twijfel is dit een gevolg van onvoldoende kennis van
zaken: in geen geval is het Haarlemse kapittel op één lijn te stellen met het Vicariaat
van Utrecht. Er valt niet aan te twijfelen, of het kapittel was in oorsprong een wettig
lichaam en naar de opvatting, dat een in canonieke zin wettige corporatie wettig
blijft, zolang nog maar één wettig benoemd lid er deel van uitmaakt, bleef het dat
nog zeer lang69.. Daar nu aan Sasbout en Rovenius van 's pausen wege uitdrukkelijk
de bevoegdheid gegeven is leden van het kapittel te benoemen en Rovenius daarmee
tot omstreeks 1643 voortgegaan is, moeten nog in de tweede helft van de zeventiende
eeuw wettige kanunniken in het college gezeten hebben, ook al zou men twijfel
opperen aan de wettigheid van de verdere benoemingen. Dat Rome steeds sprak van
een ‘gewaand’ of ‘voorgewend’ kapittel - steeds ten onrechte de twee ongelijksoortige
corporaties van Haarlem en Utrecht in één benaming samenvattend -, is geen
onfeilbare uitspraak. Deze is nooit te geven. De mogelijkheid bestaat, dat ergens in
de tweede helft
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van de zeventiende eeuw of nog later een tijdstip zou zijn aan te wijzen, waarop men
zeggen kon, dat de wettigheid van het kapittel tenietging. Het oordeel over zijn wettig
voortbestaan schijnt vooral afhankelijk van de vraag, of zijn continuatie (sedert 1643
uitsluitend door coöptatie), op zichzelf in strijd met zijn oprichtingsbul, wettig mag
heten. Daar sinds zijn vrijwillige ontbinding in 1853 geen enkel belang een uitspraak
vergt, zal deze kerkrechtelijke kwestie waarschijnlijk nooit met stelligheid te
beantwoorden zijn.

7. Verdere organisatie van de missie
Terugkerend tot Rovenius, moeten wij constateren, dat zijn overeenkomst met het
kapittel minder de triomf van dit lichaam dan die van zijn centraal gezag betekende.
Hij placht de vergaderingen bij te wonen en zo de corporatie dan juist in het tijdvak
van Rovenius op zulk een hoog intellectueel peil staat en er zulke verrassende
organisatorische bemoeiingen van uitgaan ten aanzien van boekencensuur,
priesteropleiding, verering van de vaderlandse heiligen, doen wij wel geen Marius,
Brugge, Bloemaert of Ban tekort, indien wij een belangrijk deel van het initiatief
zoeken bij Rovenius, groot als organisator en als geleerde. Ook als de akten van het
kapittel uitwijzen, dat het bisdom krachtens besluit van 15 October 1630 verdeeld
werd in vier aartspriesterschappen, dan mogen wij daarin de overwegende invloed
van Rovenius onderstellen. Hiermee begint het onder Rovenius nagenoeg voltooide
systeem van indeling van de Hollandse Zending, dat haar tot de opheffing in 1853
gekenmerkt heeft. Over deze indeling - zelf weer een blijk van Rovenius'
organisatorische verdiensten - moge thans een enkel woord gezegd worden.
In beginsel is de indeling van de Hollandse Zending in aartspriesterschappen niets
dan een indeling in dekenaten; een aartspriester was een landdeken. Boven deze
indeling stond de geleding van de Zending naar de oude bisdommen. Onder Rovenius
was deze laatste indeling een anachronisme geworden, daar niemand van de vicarissen
ooit heel het gebied zo volkomen
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gedomineerd heeft als hij. Toch bleef zij in bestuurlijke zin voortbestaan. Nog het
om zijn accuratesse en helderheid waardevolle verslag van Petrus Codde van 1701
getuigt, dat de eerste geleding van de Zending haar verdeling naar de bisdommen
van 1559 is en dat de apostolische vicaris voor elk van de oude diocesen provicarissen
pleegt aan te stellen. Dit laatste is onder Sasbout begonnen en onder Rovenius
voltooid. De namen van deze functionarissen in de Zending, na de apostolische
vicarissen de gewichtigste, lopen uiteen: men sprak van vicaris, provicaris,
vicaris-generaal, kapittel-vicaris. Er zat echter wel zeker systeem in. De Haarlemse
vicaris heet thuis, d.i. in zijn kapittel, vicarius sede vacante, maar de apostolische
vicaris noemt hem aanvankelijk vicaris-generaal, later provicaris. Immers de
apostolische vicaris benoemt hem, maar het kapittel kiest hem daarna. In de
bisdommen Leeuwarden, Groningen en Deventer waren geen kapittels meer; de
daarvoor door de apostolische vicaris benoemde functionarissen heetten dus alleen
vicaris-generaal of provicaris. Soms waren enige van de provicariaten in één hand,
bijna altijd die van Haarlem, Leeuwarden en Groningen. Ook bekleedde de
apostolische vicaris zelf soms een of meer provicariaten: Sasbout dat van Utrecht,
waarvan hij immers in oorsprong uitsluitend de vicaris-generaal was, Rovenius dat
van Deventer, de la Torre - van Zeeuwse afkomst - dat van Middelburg. Aanvankelijk
moet het de bedoeling geweest zijn, alle dekenaten van deze zes bisdommen te
handhaven; dit werd echter door het veel te late begin van de missie in verscheiden
gewesten verijdeld. Zoveel dekenaten te laten voortbestaan of - wat voor de laat in
exploitatie genomen gewesten geldt - te doen herleven, was al te dwaas. Zo groeit
uit wat in oorsprong bij Sasbout niet anders was dan de toepassing van het algemene
beginsel van continuatie der hiërarchische waardigheden een practische indeling in
kleine administratieve districten, die een wezenlijke waarde heeft gekregen. Deze
wending is vooral onder Rovenius te zien.
In het instituut van de aartspriesters zie men dan ook een deels
tendentieus-gereconstrueerd, deels wezenlijk restant van de oude hiërarchie. Wij
kunnen het in dezen op één lijn stellen met andere werkelijke of vermeende restanten
en het rekenen tot het
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complex van instellingen, dat voet gaf aan de pretenties van Rovenius en de seculiere
missionarissen op een ononderbroken voortbestaan van de oude hiërarchie. Er is
logische samenhang tussen de verschijnselen. Een seculiere missionaris, die de
wettige canonieke successie beweert te bezitten van een oud pastoraat, wordt straks
verrijkt met andere ter plaatse geijkte titels, b.v. van plebaan of van kapitteldeken,
al is het betrokken kapittel al lang ter ziele. De namen van verschillende van die
oudste missionarissen in de steden pronken op de mooie portretten bij Van Heussen
met een pauwestaart van veelal lege titels. Wij deden al blijken, dat dit in oorsprong
iets meer dan ijdelheid is: de in dit vroege stadium nog gegronde hoop op een keer
in de religieuze verhoudingen. Als Spanje of de aartshertogen mochten zegevieren,
waren daar de wettige beneficianten, die onmiddellijk voor de gerestaureerde
katholieke hiërarchie prebenden en andere fondsen konden opeisen. De triomf van
de Habsburgse wapenen is nooit gekomen: de missie bleef missie en het merendeel
van die rinkelende titels bleef inhoudloos en zinloos. Niet alle echter: enkele waren
van wezenlijke betekenis, speciaal die van aartspriester en pastoor. Alleen dienen
wij daarbij te bedenken, dat de benamingen ten opzichte van de Zending altijd als
metaforen moeten worden verstaan. De missionaris primarius immers stond tot zijn
statie, zijn medehelpers en de gelovigen in een verhouding, die in de practijk gelijk
was aan die van een pastoor tot zijn omgeving. Maar daarmee wil de hem in de
wandeling gegeven benaming pastoor niet zeggen, dat hem de canonieke
bevoegdheden van een pastoor rechtens toekwamen. Zo moet ook de titel aartspriester
of landdeken verstaan worden, die zonder canonieke zin te hebben eenvoudig wil
zeggen, dat de drager over de missionarissen in zeker gebied toezicht uitoefende en
in bepaalde aangelegenheden optrad als middelaar tussen de apostolische vicaris of
de provicaris en de missionarissen van zijn district. Het is alleen zeer moeilijk voor
elk district te bepalen, wanneer een aartspriesterlijke titel begon deze wezenlijke
inhoud te dekken.
Het is onmiskenbaar, dat reeds Sasbout enkele priesters metterdaad met zulke
bevoegdheden belastte en dus werkelijke aartspriesters creëerde, naast andere, van
wie de benoeming misschien
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niet meer inhield dan de boven-omschreven tendens. Nauwkeurige gegevens ontbreken
nog, maar het is inmiddels zeker, dat eerst onder Rovenius heel de Hollandse Zending
systematisch verdeeld is in aartspriesterschappen. Daarnaast schijnt de inhoud van
de waardigheden, die men als provicariaten placht aan te duiden, meer en meer te
vervagen, met uitzondering van de korte tijden, waarin vacatures in het ambt van
apostolisch vicaris bestonden. Het gewone ambt van provicaris schijnt op den duur
alleen voor Haarlem veel betekend te hebben. Stellig spreken is nog uitgesloten,
maar het doorbladeren van de brievenboeken van Neercassel en van Codde geeft de
indruk, dat het rechtstreekse verkeer van de aartspriesters met de apostolische vicaris
met uitschakeling van de tussenkomst van de provicarissen voor alle districten behalve
het Haarlemse steeds meer de gang van zaken en daarmee de structuur van de Zending
bepaalde. Het wordt bevestigd door het reeds genoemde verslag van Codde van 1701.
Dit legt uit, dat geleidelijk een andere indeling dan die in de oude bisdommen in de
practijk gangbaar is geworden, namelijk die in aartspriesterschappen, welke in het
algemeen de diocesane grenzen eerbiedigen en waarvan het aantal vermeerderd of
verminderd wordt, al naar de omstandigheden het gewenst maken.
De ontwikkeling van deze indeling is onder Rovenius vrijwel te volgen aan de
hand van zijn missieverslagen. In zijn Brevis descriptio status van 1616 geeft hij
slechts 3 aartspriesters op: twee in het aartsbisdom, namelijk Joannes Stalpart van
der Wiele te Delft en Engelbertus Kenniphoven (ook Remusorius genaamd) te Den
Haag, en één in het bisdom Deventer, namelijk Gerhard Vogel te Lingen. Alleen van
de laatste staat het gebied, waarover zich zijn bemoeiingen uitstrekten, genoegzaam
vast. Van de andere twee wordt het niet dan vaag aangeduid: ‘vicinorum
archipresbyter’. Het is dan ook niet boven twijfel verheven, dat de functie veel inhoud
had. Het betrokken verslag deelt de Zending naar de bisdommen in, maar van een
onderverdeling in dekenaten of aartspriesterschappen is nog alleen sprake ten aanzien
van het tot Deventer behorende Lingen. Dit is een oud dekenaat van de hiërarchie
van 1559, dat in de Zending eenvoudig overgenomen werd. Toch is het wel aan te
nemen, dat de
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seculiere missionarissen van Leeuwarden en de stad Groningen ook als aartspriesters
fungeerden. Vermoedelijk heeft Sijbrand Sixtius, door Sasbout Vosmeer in 1611
aangesteld als provicaris van het bisdom Leeuwarden, de sinds 1609 te Leeuwarden
gestationneerde seculiere priester Lambertus Lambringa benoemd tot zijn
vertegenwoordiger, als zodanig dan te beschouwen als aartspriester over een district,
dat gelijk was aan het bisdom Leeuwarden. Zo althans is de overlevering, die de
galerij van Frieslands aartspriesters met Lambringa begint70.. Ongeveer hetzelfde laat
zich onderstellen van Groningen. Eerst in 1608 kwam Sasbout tot de aanstelling van
een vaste missionaris voor de stad Groningen: Joannes Simons, wie hij vermoedelijk
reeds opzicht of leiding van het missiewerk in heel het oude bisdom opdroeg. Het is
uit de tot dusver gepubliceerde gegevens niet op te maken, of het Sasbout zelf was
of eerst. Sijbrand Sixtius, sedert 1611 krachtens aanstelling door Sasbout ook
provicaris van Groningen, die Simons tot aartspriester benoemd heeft, maar dat deze
het ambt bekleed heeft, staat vast, daar. Rovenius' verslag van 1622 het meedeelt.
Een uitbreiding van het instituut toont het verslag van 1622. Het noemt een
aartspriester te Leiden (R. van Medenblick), Delft (J. Stalpart van der Wiele), Den
Haag (J. van Everdingen), Groningen (J. Simons) en Lingen (G. Vogel). Voor
Friesland staat ook nu geen aartspriester vermeld, maar diens aanwezigheid valt toch
aan te nemen.
Vervolgens leren ons de akten van het Haarlemse kapittel, dat het bisdom krachtens
besluit van 15 October 1630 verdeeld werd in 4 aartspriesterschappen. Gelijk wij al
opmerkten, is hierin zeker overwegende invloed van Rovenius te onderstellen. Dit
valt daaruit op te maken, dat de apostolische vicaris kort daarna enkele aartspriesters
voor het aartsbisdom benoemde, b.v. 10 Februari 1631 Suitbertus Purmerent ‘tot
aartspriester van Delft, Rotterdam en Schiedam c.a.’. Ditmaal is het voor geen
redelijke twijfel meer vatbaar, of hij droeg hiermee aan de benoemden zekere
bevoegdheden op. Dat de apostolische vicaris op deze weg verder ging, kunnen wij
opmaken uit de oprichtingsakte van het straks te behandelen Vicariaat. Deze dateert
van 9 November 1633. Het heet hier uitdrukkelijk, dat tot dit college
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zullen behoren o.a. ‘de aartspriesters van dit diocees (Utrecht)’, namelijk Engelbert
Kenniphoven, aartspriester van ‘het district van Den Haag’, Rumoldus Medenblick,
aartspriester van Rijnland, Suitbertus Purmerent, aartspriester van ‘het district van
Delft’, Hermannus Oem, aartspriester van Zuid-Holland, en Petrus Purmerent,
aartspriester van Gouda, in totaal dus vijf. De op de opsomming van dit vijftal
volgende uitdrukking ‘a nobis nuper designati’ bewijst, dat Rovenius eerst kort
tevoren was overgegaan tot de verdeling van het aartsbisdom in aartspriesterschappen.
Voltooid is deze indeling nog niet: Utrecht en Arnhem vallen er blijkbaar nog buiten.
In 1638 blijkt het instituut zijn afronding nabij. Het verslag van dit jaar noemt
aartspriesters te Leiden (R. van Medenblick), Den Haag (E. Kenniphoven), Delft (S.
Purmerent), Dordrecht (H. Oem van Wijngaarden), Gouda (P. Purmerent), Haarlem
(J. Cats), Amsterdam (L. Marius), Enkhuizen (A. Wolff), Alkmaar (J. Cater), Goes
(J. Griffinus), Lingen (ongenoemd; het was Jacobus Eilers), Leeuwarden (Vitus
Jacobs) en Groningen (Th. Engelbrecht). Hier zien wij in het aartsbisdom vijf en in
het bisdom Haarlem vier aartspriesterschappen. Omtrent Haarlem staat vast, dat het
geheel verdeeld is in vier districten. Van het aartsbisdom zijn blijkbaar nog altijd
enkele delen rechtstreeks onderhorig aan de apostolische vicaris of zijn provicaris
voor het aartsbisdom. Dat in Deventer geen aartspriesters zijn, is misschien meer
schijn dan wezen: de provicaris Volkert Herkinge, missionaris te Zwolle, zal wel
tevens als aartspriester van Salland gefungeerd hebben; de Oldenzaalse kapitteldeken
J. Trutius mag wel beschouwd worden als aartspriester van Twente. Voegen wij
daarbij de aartspriesters van Leeuwarden en Groningen, die beiden het opzicht over
een heel bisdom hebben, dan zien wij, dat heel de Hollandse Zending in 1638 in
aartspriesterschappen verdeeld was met uitzondering van de stukken, die later als
aartspriesterschappen Utrecht, Gelderland (Arnhem) en Kleef-en-Berg bekend zouden
staan. Het laatstgenoemde, ofschoon niet als zodanig aangegeven, moet ook toen al
een afzonderlijk district gevormd hebben, namens de apostolische vicaris door of
vanwege de proost van Emmerik bestuurd.
Geheel dezelfde gegevens verschaft blijkbaar het tot dusver niet
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anders dan bij uittreksel71. bekende verslag van 1653 van Jacobus de la Torre. Ook
diens uitvoerige relatio van 1656 toont nog hetzelfde ontwikkelingsstadium. De
verslagen van Neercassel zijn anders ingericht en hebben weinig statistische gegevens.
Eerst het reeds genoemde verslag van Codde (1701) toont ons de volgroeide staat
onder duidelijke belichting. Er blijken dan 14 aartspriesters te zijn voor 17
aartspriesterschappen. Ingedeeld naar de bisdommen zijn het: I, Utrecht, Rijnland,
Delfland, Schieland, Arnhem, Kleef-en-Berg; II. Middelburg; III. Kennemerland,
Waterland, Amstelland, Alkmaar, Hoorn; IV. Salland, Twente, lingen V. Groningen;t
VI. Friesland. De verdere ontwikklelingsgang van het instituut valt buiten het bestek
van dit werk72..
Op hetzelfde terrein als de bemoeiingen met het Haarlemse kapittel en de maatregelen
ter indeling van de Hollandse Zending in administratieve districten ligt de befaamde
oprichting van het Vicariaat van Utrecht. Erfelijk belast met een ongunstig apriori
ten aanzien van het lichaam, welks pretenties zulk een noodlottige twist in de Zending
hebben teweeggebracht en dat boven alle andere personen en corporaties schuldig
staat aan het specifiek Hollands-Utrechtse schisma van 1723, zijn wij nog veelal
geneigd deze schepping van Rovenius reeds in oorsprong zekere arrogantie en
schismatieke neigingen toe te schrijven. Ook wordt wel de indruk gewekt, alsof
Rovenius met zijn creatie van het vicariaat bedoeld heeft op clandestiene wijze een
metropolitaan kapittel te scheppen. Dat het college zich later de naam daarvan
aanmatigde en de rechten er van usurpeerde, is niet Rovenius' schuld. Wat deze
organisator met de stichting van het vicariaat bedoelde, is niet moeilijk te zeggen.
Het was een wat zonderlinge toestand, dat alleen het bisdom Haarlem een corporatie
bezat, die als adviescollege gebruikt kon worden en die ook financiële vastheid aan
het bestuur gaf. Het uitgestrekte aartsbisdom had zijn kapittels verloren. Zij bestonden
voort, maar buiten verband met de missie. Zelfs mochten er geen katholieken meer
in benoemd worden. De oude tactiek, door Rovenius tot 1639, het jaar van zijn
aanraking met de justitie, gevolgd, bestond daarin, dat de apostolische vicaris
krachtens hem gegeven volmacht elke vacature aanvulde door het benoemen van
een katholiek priester
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uit het aartsbisdom. Wel negeerde het betrokken kapittel deze benoeming volkomen
en was de aanstelling niets dan een formaliteit, maar men zie ze als een onderdeel
van de hele tactiek der instandhouding van de oude hiërarchie. Rovenius zag echter
in, dat hij daarmee voorlopig zeker niets zou bereiken, zo heel de tactiek al niet
hopeloos moest heten.
Inmiddels bestond de eigenaardige onevenwichtigheid voort, dat in de Zending
alleen het bisdom Haarlem een raad van vooraanstaande priesters rijk was. Misschien
heeft Rovenius aan het scheppen van een tweede college uit de vooraanstaande
missionarissen van het aartsbisdom zelf geen behoefte gevoeld: hij was te zeer
autocraat om vrijwillig adviescolleges te scheppen. Maar het voortbestaan van de
toestand moest de Utrechtse heren geërgerd hebben. Zou Haarlem wèl zulk een
lichaam bezitten en Utrecht niet? Het werd een kwestie van clericale eer, van ‘jalousie
sacerdotale’, een prestige-zaak. Aan aandrang uit hun midden zal Rovenius te minder
weerstand hebben kunnen bieden, naarmate hij in het financiële meer afhankelijk
van deze Utrechtse heren was. Het Haarlemse kapittel hief retributiën van de staties
en subsidieerde de apostolische vicaris, ook occasioneel, b.v. voor zijn Roomse reis
in 1622. Aan de Utrechtse staties zulke retributies op te leggen, een soort van centrale
missiekas te vormen, waaruit de apostolische vicaris en zijn secretariaat te
onderhouden waren en ook het Keulse college Alticollense bedropen kon worden op dezelfde voet als het Haarlemse kapittel dat Pulcheria deed - was een natuurlijk
verlangen in een man van systeem als Rovenius bij uitstek was. Door in het te
scheppen college de voornaamste en gegoedste priesters uit het Utrechtse te verenigen,
kon hij de financiën van de Hollandse Zending een vaste bodem verschaffen. Dit
zijn hoogstwaarschijnlijk de motieven, die Rovenius tot het scheppen van het vicariaat
bewogen.
De 9de November 1633 richtte Philippus Rovenius het nieuwe college op. Hij
benoemde tot leden er van: de Utrechtse provicaris Joannes Wachtelaer, de
oud-missionaris Lambert Feyt, de drie Utrechtse ‘pastoors’ Hendrik van der Steen,
Gerardus Pelt en Joannes Putcamer, de vijf aartspriesters Engelbert Kenniphoven te
Den Haag, Rumoldus Medenblick te Leiden, Suitbertus
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Purmerent te Delft, Herman Oem van Wijngaarden te Dordrecht en Petrus Purmerent
te Gouda en ten slotte Reinier Mercator, missionaris te Leiden. Dat dit vicariaat,
gelijk na 1703 beweerd werd en nog door sommige schrijvers uit de oud-katholieke
kerk wordt volgehouden, de identieke continuatie zou zijn van het zogenaamde
generaal-kapittel, dat tot 1559 de Utrechtse bisschoppen koos, wordt weerlegd door
zijn eigen oprichtingsakte, die met geen woord van zulk een bedoeling spreekt en
de namen kapittel en kanunniken nergens gebruikt. Bovendien bewijzen ook tal van
omstandigheden, dat bij de stichter zulk een bedoeling niet voorgezeten heeft. Was
dit wel het geval, dan zou Rovenius gezorgd hebben, dat alle benoemden lid van een
der kapittels waren en tevens, dat alle naar het canonieke recht wettig-fungerende,
d.z. dus alle katholieke leden van de oude kapittels in het vicariaat overgingen. Hij
had immers niet het recht naar eigen welgevallen zulke leden uit te sluiten. Volstrekt
wordt heel deze achertaf, d.i. in de achttiende eeuw, verdichte voorstelling weerlegd
door het feit, dat Rovenius eenvoudig voortging met het benoemen van kanunniken
in de oude kapittels, die hij dan juist had willen vervangen door dit ene nieuwe
lichaam. Zelfs vermeldt hij in zijn verslagen van 1635, 1638 en 1642 deze volgens
de tendencieuze voorstelling van de oudkatholieke schrijvers in het vicariaat opgegane
kapittels nog als bestaande73.
Zo is dan de stichting van het Utrechtse vicariaat te zien als een voor Rovenius
typerende afronding van zijn bestuurlijke organisatie. Aldus ontstond de
karakteristieke twee-eenheid van de Hollandse Zending onder de apostolische
vicarissen, een twee-eenheid, die gedeeltelijk de historie bepaald heeft, terug te
vinden als zij is in de huidige splitsing van het gebied van de Hollandse Zending in
twee bisdommen. Sedert 1633 vormden twee adviescolleges, waarin de gedelegeerden
van de apostolische vicaris zitting hadden, de administratieve en financiële centra
van de missie. Dat het oudste van de twee kon beweren de identieke continuatie te
zijn van een canoniek-wettig kapittel en het tweede een nieuwe corporatie was, die
in Rovenius' opzet niet bedoeld was als een continuatie van de Utrechtse kapittels,
maakte voor de practijk van het bestuur geen verschil.

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

109
Het is aannemelijk, dat beide lichamen tot heil van de missie werkzaam gebleven
zouden zijn, als alle opvolgers van Rovenius persoonlijkheden van zijn kaliber
geweest waren. Dit is volstrekt niet het geval geweest. Alleen Neercassel was een
figuur van betekenis. Rovenius' onmiddellijke opvolger, de onevenwichtige en
indolente edelman Jacobus de la Torre, zelf lid van het vicariaat, geraakte spoedig
met het college op gespannen voet. Hij was het kwalijk gezind en trachtte het zo
weinig mogelijk aandeel in het bestuur te geven. Zowel de aanmatigingen van het
Haarlemse kapittel als die van het vicariaat moeten deze zwakke prelaat zeer gehinderd
hebben. In 1652 verzocht hij de Propaganda te bepalen, dat, ‘alle priesters aan hem
zouden onderworpen zijn en dat aan niemand anders enig recht, hetzij bisschoppelijk,
hetzij krachtens ordeprivilegies, hetzij van een kapittel verblijve’74.. Duidelijk is dit
verzoek niet alleen tegen de regulieren gericht, maar ook tegen de twee corporaties
van Haarlem en Utrecht. In 1656 bood de la Torre te Rome paus Alexander VII een
suppliek aan, waarin hij verzocht te bepalen, dat ‘aan geen kapittel of vicariaat, op
welke vermeende titel hef zich ook beroepen mag, enig bisschopelijk recht verblijft.’
Merkwaardigerwijze erkende dezelfde de la Torre het vicariaat echter bij besluit
van 29 Juli 1658. Dit besluit is de ongerijmdheid zelf. Het bevestigt het college ‘als
blijvende senaat van de kerk van Utrecht’ en verklaart het te beschouwen als gelijke
van ‘een college van gegradueerde kanunniken in een kathedrale kerk’. Het bepaalt
verder, dat alleen leden van het vicariaat benoemd kunnen worden tot aartsdiaken,
provicaris en apostolisch vicaris. Dit laatste is wel zo potsierlijk, dat men niet begrijpt,
hoe ooit een apostolische vicaris zulk een zonderlinge bepaling kon maken. Het is
een tragische aanduiding van de geestestoestand van de verstandelijk sinds 1656 snel
achteruitgegane de la Torre, die een jaar later als volslagen krankzinnig zou worden
overgebracht naar het Wilhelmietenklooster te Huybergen. Het gehele besluit valt
dan ook onder het in 1669 uitgevaardigde pauselijke decreet, dat alle beslissingen,
door de la Torre sedert September 1656 genomen, ongeldig verklaarde. Het is
volkomen duidelijk, dat de vicariaatsleden de ongelukkige vicaris, wiens armoede
hem tot een obsessie was geworden, voor geld - hij ontving er
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20 000 gulden voor - alles konden laten tekenen, wat zij hem beliefden voor te leggen.
De ongerijmde voorschriften maakten de corporatie natuurlijk niet tot een kapittel,
maar het geval bewijst, dat toen over het vicariaat reeds de geest van aanmatiging
vaardig was, die zou leiden tot het streven zich steeds ruimer aandeel in het bestuur
van de Zending te verzekeren, zelfs boven de apostolische vicaris. Dit proces ging
onder de volgende vicarissen verder. Zacharias de Metz, die beter dan iemand op de
hoogte geweest moet zijn van de wijze, waarop het befaamde besluit van de la Torre
tot stand gekomen was, kantte zich heftig tegen elke bestuursinmenging van kapittel
en vicariaat, maar hij stierf nog vóór de la Torre. Boudewijn Cats (1662-1663) was
bij zijn ambtsaanvaarding vermoedelijk reeds verstandelijk verzwakt; hem trof
hetzelfde tragische lot als zijn voorganger. Neercassel alleen was een man van groot
gezag, maar een regent in geheel andere stijl dan Rovenius. Onder hem behielden
de twee corporaties overigens hun ondergeschikte plaats. Zijn plotselinge dood in
1686 bracht echter onzekerheid, waaraan de Propaganda een eind maakte door het
bestuur voorlopig aan enige provicarissen op te dragen, twee uit het Haarlemse
kapittel, twee uit het Utrechtse vicariaat. Dit interregnum duurde twee jaar; in deze
tijd beproefde het vicariaat alles om een van zijn leden benoemd te krijgen. Het kreeg
eindelijk zijn zin met de benoeming van Petrus Codde. Deze was een nauwgezet
administrator, maar een zwakke persoonlijkheid, geheel en al het instrument van het
vicariaat. Zo groeide dit lichaam in strijd met Rovenius' opzet uit tot een
bestuurscollege en in de steeds toenemende troebelen tot een centrum van onrust en
verzet tegen de Propaganda.
De tweede apostolische vicaris schiep verder orde en eenheid op het terrein van de
liturgie, al was Sasbout hem ook hierin voorgegaan. Wat in diens pioniersarbeid in
aanzet te onderscheiden is: oriëntatie van het liturgisch leven der kerk op Rome,
maar met het oog op de historie van het eigen land, is voltooid en uitgegroeid te zien
in het werk van de opvolger. Hij had daarbij de steun van het Haarlemse kapittel,
dat misschien al enigermate geschoold was in wat wij een traditie zouden noemen:
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reeds de eerste bisschop van Haarlem toonde nationaal-historische zin en paste deze
met zekere opzet toe. Het Haarlemse kapittel streefde met grote ijver naar het
populariseren van de devotie tot de vaderlandse heiligen; vooral heeft het zijn sporen
verdiend in de bevordering van de verering onzer vroege missieapostelen. Het is niet
onlogisch, dat in tijden van vervolging, vooral van bloedige geuzenterreur, waaraan
de martelaren van Gorkum, van Alkmaar en Roermond benevens nog vele individuele
martelaren ten prooi vielen, de gedachten van de gelovigen uitgingen naar de eerste
geloofsverkondigers.
In deze lijn bewegen zich Rovenius' verstrekkende bemoeiingen met de officia
propria voor de missie. Het proprium van het aartsbisdom dateert van September
1622 en verscheen in eerste druk te Leuven in 1623. Omstreeks 1630 zette zich het
kapittel van Haarlem, in welks midden vooral de kanunniken Bugge en Ban grote
historische belangstelling hadden, tot het samenstellen van een diocesaan proprium.
In 1640 verenigde Rovenius alle inmiddels gereedgekomen propria van de zes
bisdommen tot één uitgaaf: ‘Officia sanctorum archiepicopatus Ultrajectensis et
episcopatuum suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis,
Groeningensis, et Middelburgensis, digesta ad normam Breviarii Romani. Coloniae.
Apud Johannem Kinckium. 1640’. Reeds in Maart 1622 had de vicaris een decreet
uitgevaardigd betreffende het rituaal, dat de missionarissen in de Hollandse Zending
moesten gebruiken. Tot dusver was bijna algemeen het Mechelse pastorale gebruikt.
In het vervolg moest het Rituale Romanum gebruikt worden, maar voor het gemak
van de missionarissen, voor wie het meevoeren op hun reizen van het grote Rituale
lastig en ook niet ongevaarlijk was, liet Rovenius een uittreksel drukken, getiteld:
‘Rituale Romanum contractum et abbreviatum in usum sacerdotum Missionis
Foederati Belgii’, dat tot 1853 in gebruik gebleven is en in de huidige diocesane
Ritualia zijn sporen nagelaten heeft. Dit geldt nog meer van het genoemde
gecombineerde proprium, dat, herhaaldelijk herdrukt, voor de Hollandse Zending in
zwang gebleven is - althans bij de seculieren - tot aan haar einde. Tot dusver ontbreekt
ons een monografie, die aantoont, hoeveel van Rovenius' scheppend werk wellicht
nog voortleeft in de huidige diocesane propria75..
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Nog meer onmiddellijk toonde Rovenius zich de voortzetter van Sasbouts werk door
de uitbouw van de reeds in 1602 gestichte broederschap van Sint Willibrord en Sint
Bonifatius. Onder Sasbout was zij niet tot algemene bekendheid gekomen.
Vermoedelijk heeft het weinig directe contact, dat Sasbout in zijn laatste twaalf jaren
met de lekenwereld kon onderhouden, de propaganda belet. Het was Rovenius, die
ze tot nieuw leven wekte; hij organiseerde haar met de grondigheid, die al zijn
maatregelen kenmerkte.
Nauw sluit zich bij Rovenius' maatregelen ter verzekering van uniformiteit in de
liturgie zijn streven tot het brengen van eenheid in het godsdienstonderricht aan.
Tegelijkertijd met zijn voorschrift aangaande het te gebruiken Rituale vaardigde hij
in Maart 1622 het besluit uit, dat een door hem samengestelde kleine katechismus
in de moedertaal bij uitsluiting van alle andere voor het godsdienstonderwijs gebruikt
moest worden. Dit is ongetwijfeld de kleine katechismus, die begint met de vraag:
‘Waartoe is de mens geschapen?’ en die tot aan het eind van de zeventiende eeuw
en daarna nog druk gebruikt is. De apostolische vicaris vond ook voor deze belangrijke
zaak veel steun bij het kapittel van Haarlem. De kanunnik Bugge was het, die
misschien reeds aan de samenstelling van deze kleine katechismus aandeel heeft
gehad, maar die in elk geval samen met Joost Cats in 1632 in opdracht van het kapittel
een middelsoort katechismus heeft opgesteld, welke door Rovenius in 1633 en later
bij herhaling voor het gebruik werd voorgeschreven. De beoogde eenheid is stellig
niet bereikt: naast die van Rovenius en Bugge-Cats (later werd deze meestal ten
onrechte toegeschreven aan Chr. van de Berg) zijn nog allerlei andere handboeken
in gebruik gebleven. De geschiedenis van de katechismus in Noord-Nederland is
helaas nog te weinig bekend. Aan de hand van een zeer belangrijke monografie over
de in de Zuidelijke Nederlanden gebruikte katechismussen en van enige kleine
artikelen over de toestand in de noordelijke gewesten76. kunnen de volgende algemene
opmerkingen gemaakt worden.
In 1557 had Philips II voor de Nederlanden de katechismus van Petrus Canisius
voorgeschreven op de zwaarste straffen en met uitsluiting van alle andere. Van de
drie door Canisius geschreven
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katechismussen kan in dit decreet alleen de grote gemeend zijn, daar de middelste
en de kleinste nog niet in het Nederlands vertaald waren.. Daardoor werd het decreet
een ongerijmdheid, daar deze grote, uit 213 vragen bestaande katechismus voor het
gewone godsdienstonderwijs onbruikbaar was. Ook nadat de andere katechismussen
van Canisius vertaald waren, bekommerden de meeste kerkvoogden zich blijkbaar
niet om 's konings voorschrift. Wij hebben al gezien, dat Lindanus zijn eigen, in 1566
verschenen katechismus in zijn bisdom voorschreef. Cunerus Petri deed er een in
hetzelfde jaar verschijnen; deze zal in Friesland wel voorgeschreven zijn. De
Jezuïeten-missionarissen zullen aanvankelijk wel vooral een van de katechismussen
gebruikt hebben, die hun provinciaal Frans Coster tussen 1584 en 1604 in tal van
grootten deed verschijnen. Veel gebruikt werd ook op de Hollandse Zending op den
duur de bekende Mechelse katechismus, aan welker algemene verbreidheid in de
Noordelijke Nederlanden men wel invloed op de taal van de katholieke
Noordnederlanders heeft toegeschreven. Tot de samenstelling van deze katechismus
werd op het derde provinciaal concilie van Mechelen in 1607 besloten. Aanvankelijk
zou hij vervaardigd worden door Charles de Rodoan, de bisschop van Brugge, maar
deze verzocht ontheffing; de Roermondse bisschop Cuyck, die thans de opdracht
aanvaardde, schijnt ze niet volbracht te hebben. Daarop verzocht de aartsbisschop
Matthias Hovius de provinciaal van de Vlaamse provincie der Jezuïeten een van zijn
paters er mee te belasten. Aldus geraakte het werk in handen van pater Ludovicus
Makeblijde. Het resultaat was de in 1609 voor het eerst verschenen Mechelse
katechismus. Ofschoon door Makeblijde samengesteld, is deze sterk afhankelijk van
die van Canisius, Coster en Bellarminus. In 1623 werd deze katechismus, die sinds
1610 in heel de Mechelse kerkprovincie voorgeschreven was, zo grondig herzien,
dat een zo goed als nieuw werk ontstond. De nieuwe redactie was het gezamenlijk
werk van pater Willem de Pretere S.J. en bisschop Joannes Malderus van Antwerpen.
Deze tweede redactie van de Mechelse katechismus is ‘voor zijn tijd een meesterstuk’
genoemd. Vervolgens waren in de Zending ook de katechismussen van de Jezuïet
G. Wandelman en de seculiere priester W. Foppens in gebruik. Vooral tegen het eind
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van de zeventiende eeuw verschenen nog verscheiden andere leerhoekjes, waarvan
sommige niet vrij waren van jansenisme of althans rigorisme. Een in 1719 door de
apostolische vicaris Johan van Bijlevelt uitgevaardigd decreet, waarbij de Mechelse
katechismus imperatief werd voorgeschreven, werd door de Propaganda niet
bekrachtigd en dan ook geenszins algemeen gehoorzaamd. Tot aan het einde van de
missie zijn allerlei katechismussen in gebruik gebleven.

8. Rovenius en de regulieren
Rovenius' kwaliteiten als bestuurder blijken ook uit de regelmaat, waarmee hij de
heilige stoel inlichtte over de toestand van de missie. Gedurende zijn bestuur richtte
hij ten minste achtmaal een verslag tot de heilige stoel; bovendien deed de la Torre
het tweemaal in zijn naam en ten slotte rapporteerde ook de nuntius Fabio a Lagonissa
in 1629, vermoedelijk aan de hand van hem door Rovenius verstrekte gegevens, over
de staat van het katholicisme in de Republiek. In totaal zijn het elf rapporten, die
samen een helder beeld geven van de groei der Zending in dit tijdvak van veertig
jaren. De gegevens daaruit zijn niet alle even betrouwbaar: als er getallen genoemd
worden, staan daarbij soms ongerijmdheden. De aantallen inwoners van de steden
zijn vaak te hoog, terwijl de schatting van het getal katholieken veelal aan de lage
kant blijft, Ook maken de achtereenvolgende verslagen soms zonderlinge sprongen
in de getallenopgaven; ten slotte weet men vaak niet, of het getal katholieken of het
aantal communicanten opgegeven wordt. Dit alles wijst er op, dat Rovenius zijn
relationes placht te compileren uit berichten van aartspriesters en pastoors, die niet
allen even accuraat te werk gingen. Mits met zekere omzichtigheid ten aanzien van
de getallen gebezigd, kunnen de verslagen van Rovenius ons dienen ter kenschetsing
van de locale ontwikkeling van de katholieke missie, waartoe zij in het daaraan
gewijde hoofdstuk gebruikt zullen worden. In dit verband kunnen wij er een overzicht
van de groei van de clerus aan ontlenen. Ook in deze getallen schuilen onzekerheden,
wat
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trouwens de rapporteur zelf toegeeft, wanneer hij verklaart alleen het aantal
missionarissen met vaste residentie nauwkeurig te kennen en dat van de ambulante
priesters niet te kunnen opgeven.
Jaar
1616

sec.
200

S.J.
15

O.F.M. O.P.
4

O.S.B. Cap.

Aug.

Carm. Bogarden.

1617

250

17

7

1622

200

22

9

5

1629

250

34

19

6

8

4

1635

300

65

25

18

8

5

1638

350

70

24

20

8

10

1642

360

74

22

20

3

9

10

1

1

1645

300

62

25

26

5

8

12

3

1

(andere regulieren: 6)

Het aantal seculiere priesters, dat in 1614 omstreeks 150 bedroeg, was tegen het
eind van Rovenius' episcopaat meer dan verdubbeld. Het aantal regulieren, dat aan
het eind ongeveer 140 bedroeg, was bij het begin niet meer dan 15, allen Jezuïeten.
Niet alleen, dat hun aantal zeer toegenomen is, maar er is ook een rijke
verscheidenheid van reguliere medewerkers in de missie te werk gesteld. Oppervlakkig
oordelend op grond van deze getallen, zou men geneigd zijn te menen, dat Rovenius
een regulierenvriend was en zijn best gedaan had om steeds nieuwe orden voor zijn
missie te werven. De waarheid is enigszins anders: hij legde hun allerlei moeilijkheden
in de weg en betreurde hun aanwas. Het gehele missiepersoneel was omstreeks 1650
tot ongeveer 500 geklommen; het loont de moeite dit getal te zetten naast de ruim
zeventig van 1602. Dan krijgt men een goed idee van de grote expansie der missie
onder de tweede vicaris.
Ofschoon de hier en daar uitgesproken vrees voor het gevaar, dat op den duur het
aantal regulieren dat van de seculieren zou overtreffen en de apostolische vicaris dus
over een meerderheid van de missionarissen slechts beperkt gezag zou hebben, zeker
niet gegrond was, geeft het ingelaste overzicht ten minste wel duidelijk te kennen,
dat Rovenius' streven om de aanwas van reguliere missionarissen tegen te houden,
mislukte. Geen van de
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missie-episcopaten heeft zulk een toeneming van paters in de Zending beleefd; na
een korte geringe toename onder de la Torre volgde in de tweede helft van de
zeventiende eeuw een langzame afneming tegenover een zeer geringe stijging van
het aantal seculieren. Het aantal priesters stijgt daardoor niet, een bewijs, dat aan het
eind van Rovenius' episcopaat de verhoudingen zich gezet hadden: de protestantisering
als zodanig was afgelopen, hier geslaagd, daar mislukt, en het aantal katholieke staties
bleef vrijwel gelijk. Had Rovenius in de eerste jaren van zijn episcopaat kans gezien
nog een paar honderd priesters meer te werk te stellen, dan zouden de verhoudingen
van de confessies daardoor nog veranderd zijn; na hem was dit uitgesloten. Dat ook
de aanwas van het aantal regulieren omstreeks 1650 een natuurlijk eind vond in de
toestand van verzadigdheid met priesters, waarin de Hollandse Zending geraakt was,
zal hiermee duidelijk zijn. De verhouding was dus als volgt: de regulieren maakten
een derde deel van de gehele clerus uit; ze waren voor de helft Jezuïeten. Naar deze
verhouding beoordeeld, kan het aandeel van de andere orden in het missiewerk slechts
gering genoemd worden. Dit aandeel - vaak overschat - was van louter plaatselijke
aard. Van het aandeel der regulieren in de missie volgt hier een overzicht.
De eerste plaats nemen de Jezuïeten in èn krachtens hun aantal èn naar ancienniteit.
Wij zagen in het voorafgaande, hoe hun positie bij het overlijden van Sasbout bepaald
werd door de Articuli van 1610, die noch henzelf noch de seculieren bevredigden
en, voorzover zij in strijd waren met de door de heilige stoel aan de Jezuïeten gegeven
rechten en voorrechten, aanleiding bleven geven tot conflicten. Onder het bewind
van een zo autocratisch aangelegd bestuurder als Rovenius was er tot zulke conflicten
aanleiding genoeg. In zijn benoemingsakte van 11 October 1614 heette het, dat hij
de volkomen jurisdictie had over alle regulieren, mits dezen binnen het gebied van
de Hollandse Zending geen eigen oversten hadden. Deze clausule schiep terstond
moeilijkheid, daar de Jezuïeten beweerden een eigen overste te hebben in de persoon
van een superior, terwijl Rovenius betoogde, dat deze superior geen overste was in
cano-
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nieke zin; de overste van de in de Zending werkzame Jezuïeten was de provinciaal
en deze woonde in de Zuidelijke Nederlanden. Het bleek spoedig, dat de nieuwe
apostolische vicaris het in onverzettelijkheid nog won van zijn reeds allesbehalve
meegaande voorganger en deze in antipathie jegens de regulieren overtrof. Hij
verzuimde geen gelegenheid om in rapporten naar Rome het gevaar van hun
gedeeltelijke onafhankelijkheid te onderstrepen. Bij besluit van 21 Augustus 1616
schreef hij voor, dat alle regulieren, ook wat de kerkelijke tucht aangaat, aan de
apostolische vicaris onderworpen waren en zelfs geen plaatsvervangers zonder zijn
toestemming mochten aanstellen.
Gestadig werden over en weer klachten te Rome ingebracht. Vooral over de kille
hoogheid, waarmee Rovenius de paters behandelde, wordt geklaagd. Bittere uitlatingen
in zijn brieven en schimpscheuten in zijn verslagen bewijzen, dat zulke klachten
grond hadden. Ook valt op, hoe neerbuigend deze apostolische vicaris de stukken
stelde, waarin hij de regulieren admissie verleende. Geen wonder, dat Rovenius
zowel met de provinciaal van de Vlaamse provincie der Sociëteit, pater Sucquet, als
met de superior van de missie, de te Delft gevestigde pater Makeblijde, in
voortdurende polemische correspondentie stond. De jaren 1616-1622 gaven een
climax van wederzijdse animositeit te aanschouwen. Achtereenvolgens betoogde
Rovenius vergeefs bij superior, provinciaal en nuntius, dat hem als apostolisch vicaris
de volledige jurisdictie over de regulieren toekwam. Hij legde daarbij de nadruk op
de noodzakelijkheid, dat hij alleen te bepalen had, waarheen de paters zich zouden
begeven. De 18de Februari 1622 richtte hij zich met een uitvoerige memorie tot de
paus. Hierin moesten weer vooral de Jezuïeten het ontgelden. Zij toch, heet het, gaan
en staan, waar zij willen; zij beweren het recht te hebben, alle priesterlijke functies
vrij uit te oefenen en vestigen zich bij voorkeur op de goede plaatsen, terwijl zij de
gevaarlijke en meest-verwaarloosde streken voorbijgaan. Zij spreken met minachting
over de seculiere clerus en houden collecten voor hun buitenlandse conventen. Door
hun onvoorzichtig optreden brengen zij vaak de positie van heel de missie in gevaar.
De kwestie was nu voor de hoogste instantie en er was Rovenius veel aan gelegen
gelijk te krijgen, zoveel
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zelfs, dat hij er van de aanvang af een portefeuille-kwestie van maakte.
In directe samenhang met deze ene ergernis stond een andere: zijn eigen
afhankelijkheid van de Brusselse nuntius, met wie de regulieren in veel drukker
contact stonden dan met hem en die als onzijdig superieur zowel van de paters als
van de vicaris optrad, alsof het twee gelijkwaardige partijen waren, wier geschillen
hij ie beslechten had. Dit was een regent als Rovenius een doorn in het oog. Naar
eigen heilige overtuiging was hij ordinarius en zelfs meer dan dat; paus noch
Propaganda hebben hem van die waan kunnen genezen. In brieven naar Rome leerde
hij zich inbinden, zodat wij daarin niet de sterkste blijken van deze waan moeten
zoeken, maar zijn stellige opinie aangaande dit tere punt heeft hij nooit positiever
uitgedrukt dan in een brief van 26 Juli 1628 aan de Engelse missieleider Richard
Smith. Aan zijn uiteenzetting van de Hollandse missietoestanden tegenover een
lotgenoot, die in zijn botsingen met reguliere missionarissen Rovenius' steun zocht,
voegde de apostolische vicaris enige zeer duidelijke verklaringen toe. Het is niet
onaardig, hem aldus zijn hart te horen uitstorten aan een collega, die, door dezelfde
moeilijkheden geprangd, zijn advies gezocht had. ‘Ik beschouw het als een dwaasheid,
te beweren, dat wij geen ordinarii zouden zijn’, zo schrijft de Hollandse apostolische
vicaris aan de Engelse; ‘wij hebben’, zo heet het verder, ‘de bevoegdheden van de
ordinarius, vermeerderd met die van de apostolische vicaris’77.. Deze overtuiging
verklaart de doelbewuste pogingen, die Rovenius in 1622 aanwendde om zich erkend
te zien als onafhankelijk van de nuntius en als wettig bezitter van de volledige
jurisdictie over de reguliere zendingen in zijn gebied. Met deze twee wensen ging
hij in 1622, na overleg met de kopstukken van de seculiere geestelijkheid, naar Rome.
Maar het bleek hem aldra, dat hij bij de toenmalige paus voor zijn pogen tot beknotting
van de vrijheden en voorrechten der regulieren aan het verkeerde adres was. Het is
Rovenius niet kwalijk te nemen, zo hij gewaand heeft de paus iets nieuws, iets
specifieks mee te delen. Zo stond het echter niet. Veeleer had men aan het pauselijke
hof zo grondig genoeg van deze aangelegenheid in allerlei missielanden, dat mede
daarom de Propaganda was opgericht. Het conflict tussen secu-
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liere overheden en reguliere missionarissen, met name Jezuïeten, deed zich omstreeks
deze tijd ook in andere missielanden voor. Zeer duidelijk is dat voor de Engelse
missie, waarvan het verwonderen mag, dat zij in haar veelszins parallelle
ontwikkelingsgang zo goed als nooit betrokken is in de behandeling van de
geschiedenis der Hollandse Zending. Het vraagstuk was in Engeland in het begin
van de zestiende eeuw niet minder acuut. De periode 1598-1621 was daar die van
de aartspriesters, d.z. seculiere bestuurders zonder bisschoppelijke waardigheid. In
heel deze periode was de wrijving tussen de Jezuïeten-missionarissen en de seculieren,
die ook hier pretenties van continuatie en wettige canonieke successie naar voren
brachten, niet van de lucht. Het was al begonnen met de benoeming van George
Blackwell (1598) tot aartspriester. In 1623 (na de stichting van de Congregatio de
propaganda fide) werd een priester met episcopale waardigheid aan het hoofd van
de Engelse missie gesteld, een apostolisch vicaris. In 1631 werd echter de apostolische
vicaris Richard Smith gedwongen uit te wijken, waarna tot 1685 de Engelse missie
weer zonder apostolisch vicaris bleef. Eindelijk in 1685 werd met de benoeming van
Legburn tot apostolisch vicaris en bisschop i.p.i. de toestand geschapen, die verder
onafgebroken zou voortduren tot aan het herstel van de kerkelijke hiërarchie in
Engeland (1851). Heel de zeventiende eeuw door en vooral ook aan het eind van de
eeuw treft ons het parallellisme tussen de beide missiegebieden, die zoveel
gemeenschappelijks hebben. Onder de overeenkomstige verschijnselen neemt de
vaak zeer ernstige strijd van de aartspriesters en de apostolische vicarissen tegen de
ook hier uitdrukkelijk exempt verklaarde Jezuïeten een voorname plaats in; op het
eind van de eeuw spitst ook hier de wrijving zich toe op het tere punt van laxisme
contra rigorisme78..
De kwestie van de plaats van de Jezuïeten was acuut voor heel de kerk, zelfs voor
de landen met ongeschokte bisschoppelijke hiërarchie. De houding van een bepaalde
candidaat tegenover de Sociëteit besliste mee bij de pauskeuze. Sinds de dood van
Sixtus V (1590), die geen vriend van de Jezuïeten was, hadden de achtereenvolgende
pausen: Clemens VIII (1592-1605), die de Jezuïeten voor de Hollandse Zending
uitnodigde en hen in
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1602 uitdrukkelijk exempt verklaarde, voorzover zij in het gebied van hun
werkzaamheid een eigen overste hadden, Paulus V (1605-1621) en Gregorius XV
(1621-1623) zich krachtige beschermers van de Sociëteit getoond. Vooral de laatste,
die veelal steunde op zijn jeugdige nepos, kardinaal Ludovico Ludovisi, leerling der
Jezuïeten, was bezield van warme genegenheid tot de Sociëteit en haar grote figuren,
gelijk wij hiervóór al zagen. Door de gehele geest van dit pontificaat, waaraan de
oprichting van de Propaganda betekenis geeft, was Rovenius' bezoek aan Rome reeds
te voren tot vruchteloosheid gedoemd. Onder Gregorius XV beschikten de regulieren
en vooral de Jezuïeten over ongeevenaarde invloed. Behalve de genoemde kardinaal
Ludovisi was ook kardinaal Hohenzollern hun krachtige steun. Daarbij komt, dat
Rovenius niet alleen de Jezuïeten, maar in de laatste jaren ook andere paters tegen
zich ingenomen had; vooral de Minderbroeders ageerden tegen hem. Ook deze orde
werd beschermd door verscheiden groten, o.a. kardinaal Hohenzollern, en genoot de
gunst van de paus. Groot gewicht hechtte kardinaal Hohenzollern aan het memoriaal,
ingediend door Nicolaas Vigerius, provinciaal van de Keulse Minderbroeders, waarin
ongunstig over de politiek van Rovenius werd gesproken.
Tegenover zoveel tegenstanders kon Rovenius te Rome bijna geen medestanders
verwachten, ook niet onder de diplomaten, vooral niet bij de gezanten van Spanje
en van de aartshertogin Isabella; deze laatste verbood haar gezant Rovenius tegen
de regulieren te steunen. Toen Rovenius dan ook 7 November 1622 in gezelschap
van Nicolaas Nomius, deken van het Haarlemse kapittel, en Jacob Bolius, kanunnik
van het Utrechtse domkapittel, te Rome aankwam, had hij de situatie zeker niet mee.
Zijn gezelschap, levende getuigen van het voortbestaan der oude hiërarchische
instellingen, maakte in de gegeven omstandigheden een ongewenste indruk: immers
het ging te Rome juist om de schepping van een systeem, waarin de remmende
invloed van oude instellingen moest worden uitgeschakeld. Omstreeks tegelijk met
dit drietal arriveerde ook pater Marcus van den Tempel, de superior van de Hollandse
Jezuïeten, in de eeuwige stad. Supplieken, door de seculiere clerus op deze tijd
ingediend om Rovenius' zaak te steunen en verzoekende, dat de regulieren
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tot de apostolische vicaris in dezelfde afhankelijkheidspositie gebracht zouden worden
als de seculieren stonden, konden de situatie zeker niet gunstiger maken. Een door
de Propaganda benoemde commissie van drie kardinalen, belast met het onderzoek
van Rovenius' zaak, telde in haar midden ook de genoemde Hohenzollern.
De vertogen lezend, die Rovenius bij deze commissie van kardinalen heeft
ingediend, kan men tot op zekere hoogte bewondering voelen voor de argumentatie.
De bekende klachten, reeds bij Sasbout Vosmeer genoemd, vat hij samen in een
streng causaal verband. De enige, maar ernstige tekortkoming van het betoog is het
hinken op twee gedachten, het dubbele punt van uitgang. Ben ik, zo ongeveer betoogt
hij, apostolisch vicaris, plaatsvervanger van de paus, moet ik dus in mijn gebied alles
doen, wat de paus zelf zou doen, ware hij hier, dan ben ik het ook, van wie de
regulieren admissie en jurisdictie moeten ontvangen. Ik doe dat naar behoefte der
zending. Ik weiger admissie voor een plaats als Utrecht, waar thans al dertig seculieren
en twee Jezuïeten zitten, maar sta hun graag toe te gaan, waar zielzorgers nodig zijn.
Alles, wat hij op dit punt te berde brengt, vindt weerklank bij ieder, die beseft, welk
een taak van organisatie op de schouders van deze man gelegd was, en die denkt aan
de onherstelbare nadelen, die een onsystematische verdeling van de zendelingen over
de missie metterdaad heeft veroorzaakt. Het lijdt geen twijfel, of het door Rovenius
bepleite systeem zou deze nadelen ten dele voorkomen hebben en dus in zijn gelukkige
gevolgen vandaag nog voelbaar zijn en merkbaar op de kaarten der volkstelling.
Op deze erkenning in abstracto moet helaas de restrictie ten aanzien van de persoon
volgen: het is namelijk aan twijfel nauwelijks onderhevig, of Rovenius zou, had hij
er de macht toe gehad, de regulieren stelselmatig geweerd hebben.
Merkwaardigerwijze wordt dit ook uitgewezen door een geschrift, dat hij tijdens zijn
vertoef te Rome samenstelde en aan de Propaganda aanbood, nl. zijn ‘Tractatus de
missionibus’, in 1624 te Leuven gedrukt. In dit werkje, bestemd om de paus en de
Propaganda voor te lichten, zet hij de methode uiteen, die naar zijn mening de
geschiktste is om te komen tot spoedige bekering van afgedwaalden
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en ongelovigen. Hij betoogt, dat de regulieren daartoe minder geschikt zijn dan de
seculieren. De wijze, waarop hij zich hierbij af en toe over de regulieren uitlaat, gaf
aanleiding tot klachten bij de Inquisitie en zelfs tot pogingen om het werkje te doen
veroordelen. Deze pogingen hadden geen succes, maar in de tweede en de derde
druk, respectievelijk van 1625 en 1626, heeft de schrijver verschillende krasse
uitspraken verzacht. Ook een ander werk van zijn hand, vermoedelijk in 1648 te
Antwerpen verschenen en getiteld ‘Reipublicae christianae libri duo’, dat volgens
Rovenius' biografen79. een plichtenleer voor de christen is, een ware encyclopedie
van theologische, juridische en historische bijzonderheden (aan allerlei auteurs
ontleend) omtrent de plichten van de christen, gaf de auteur gelegenheid in den brede
te betogen, dat de seculieren de regulieren in geschiktheid voor de zielzorg ver te
boven gingen. Heel zijn leven is Rovenius overtuigd gebleven, dat de regulieren ten
hoogste ter aanvulling op de seculiere krachten in de zielzorg te werk gesteld mochten
worden en dan op gelijke wijze als dezen aan bisschop of vicaris onderworpen
moesten zijn. De hardnekkigheid, waarmee hij de Propaganda deze zienswijze heeft
willen inprenten, bewijst, dat Rovenius geen politicus was en de sfeer te Rome slecht
aanvoelde. Al heeft hij daardoor de zaak geen goed gedaan, de logica van zijn
argumentatie wordt er niet door aangetast. Dit is wel het geval met de
dubbelzinnigheid van zijn uitgangspunt. Naast het argument uit de eigen waardigheid
van pauselijk plaatsvervanger gebruikt hij namelijk ook het motief van het
voortbestaan der hiërarchie: hij beweert bepaald, dat de hiërarchische orde tot dusver
bewaard is gebleven. Het is duidelijk, dat dit argument niet kan samengaan met het
opereren met een geheel in de pauselijke schoot teruggekeerde macht, zoals het eerste
argument bedoelt. Daarmee gaf hij de Jezuïeten te meer aanleiding tot een geharnast
contra-betoog.
Getrouw aan de traditie en ongetwijfeld ook uit eerbied voor de bezwaren van een
zo ernstig en vroom prelaat als Rovenius, trachtte men te Rome een middenweg te
vinden, maar kardinaal Hohenzollern, die daartoe alle moeite deed, stuitte op de
volstrekte onbuigzaamheid van de apostolische vicaris. Ook hieruit blijkt, dat deze
de voor hem gevaarlijke situatie nog steeds niet
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voldoende aanvoelde. Toch doen brieven, die hij in deze tijd aan Hollandse priesters
schreef, blijken, dat hij op het resultaat van zijn bezoek niet gerust was. De 1e Mei
1623 kwam de beslissing van de Propaganda af. Rovenius moet ze met
verontwaardiging vernomen hebben: in een brief aan Hendrik van Vorden, deken
van het Oldenzaalse kapittel, schreef hij 15 Juli 1623 er over als over ‘een werk der
Jezuïeten, de zieke paus opgedrongen’. Het door de paus bekrachtigde besluit van
de Propaganda heet ‘Resolutio dubiorum et difficultatum’80.. De voornaamste punten
er uit zijn: 1. de regulieren zijn onderworpen aan de apostolische vicaris als aan de
vertegenwoordiger van de paus; 2. de regulieren, die thans in de Hollandse Zending
werken (hun standplaatsen worden nauwkeurig opgegeven) mogen zonder beperking
de pastoralia blijven toedienen; die alleen staan, mogen een socius nemen; 3.
verplaatsingen geschieden door de overste, die er bericht van zendt aan de apostolische
vicaris; 4. wil de apostolische vicaris, dat een pater verplaatst wordt, dan verzoekt
hij het de overste, die zich ‘gemakkelijk’ moet tonen; 5. eenmaal per jaar brengen
de regulieren aan de apostolische vicaris verslag over hun werk uit met volledige
opgaven van de namen van gedoopten en gehuwden; 6. paters alleen om te preken,
biecht te horen enz. mogen de oversten van de regulieren vrij zenden, maar zij moeten
er de apostolische vicaris van in kennis stellen; 7. bij verschil van mening beslist de
nuntius.
Wij kunnen dus zeggen, dat geen enkel van Rovenius' bezwaren uit de weg geruimd
was. Het valt te begrijpen, dat hij, de 6e Mei 1623 bij de paus toegelaten, verklaarde
zijn ambt onder deze omstandigheden niet langer te kunnen vervullen en ontslag
vroeg. Paus Gregorius XV, die door Rovenius warm geprezen wordt, schrok van dit
besluit en gelastte de zaak opnieuw in studie te nemen. Middelerwijl zou het besluit
van 1 Mei echter van kracht zijn. Opnieuw werd de Propaganda overstelpt met
vertogen van weerskanten. Zij zocht in arren moede naar een middel om de netelige
kwestie aan andere instanties te delegeren. Vermoedelijk omdat Rovenius met enkele
Zuidnederlandse bisschoppen, speciaal met de aartsbisschop van Mechelen, Jacob
Boonen, in vriendschappelijk verkeer stond en omdat de regulieren
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van de Hollandse Zending zowat allen tot Zuidnederlandse provincies behoorden en
dus de betrokken provinciaals in de Zuidelijke Nederlanden woonden, droeg de
Propaganda de Zuidnederlandse bisschoppen gezamenlijk de netelige taak op een
regeling te ontwerpen, die beide partijen aannemelijk voorkwam. Rovenius vertrok
nu naar Zuid-Nederland: de 28ste Januari 1624 was hij in de abdij Voorst bij Brussel.
Pater Marcus van den Tempel was vóór hem teruggekeerd en had de aartsbisschop
van Mechelen reeds in November 1623 het standpunt van de Sociëteit uiteengezet.
Bijna het hele jaar 1624 is heengegaan met besprekingen bij de bisschoppen; weer
valt het op, dat het betoog van de paters aangaande het tenietgaan van de hiërarchie
zo sterk staat, terwijl aan de andere kant Rovenius' argumentatie slechts gelukkig is,
inzover hij uit de veelomvattende pauselijke volmacht redeneert. Dit betoog moet
trouwens de bisschoppen niet koud gelaten hebben. Des te opvallender is het, dat
het accoord, de zogenaamde ‘Concordia’, die 15 October 1624 gesloten werd, in de
kern van de resolutie van 1 Mei 1623 geen verandering bracht. Dat de
Jezuïetenmissionarissen over het bereikte niet tevreden waren en hun provinciaal,
Florentius de Montmorency, te toegevend noemden, is minder begrijpelijk dan dat
Rovenius, die de hem bij de Concordia toegestane rechten als een minimum
beschouwde, streng de hand er aan hield81..
In de practijk opende de Concordia van 1624 de deur voor een sterke toeloop van
regulieren. Toch is deze er geen rechtstreeks gevolg van. Eerst thans was de Sociëteit
voldoende toegenomen om een groter getal leden voor de Hollandse Zending te
kunnen afstaan; van de andere orden was het herstelproces niet vóór omstreeks 1620
genoegzaam gevorderd om hun leden een plaats in de missie mogelijk te maken.
Onder Sasbout was het aantal Jezuïeten lang heel klein gebleven. Bij zijn dood
beschikte de Sociëteit over 14 vaste staties; het getal missionarissen schijnt niet meer
dan 15 te hebben bedragen. Een van dezen was de superior. Deze was nog niet aan
een vaste standplaats gebonden; eerst onder Rovenius nam de superior het huis ‘de
Zonnebloem’ op de Heerengracht te Amsterdam tot residentie; er was wel een private
kapel, maar geen openbare kerk aan verbonden. De staties waren lange tijd nog niet
veel meer dan een soort van
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pied-à-terre voor missie in een uitgestrekt gebied. Zo gezien, waren Delft en Utrecht,
die beide reeds van 1592 heten te dateren, de oudste staties; daarop volgde Haarlem,
dat in 1597 gesticht werd. In 1604 ontstond Middelburg en in 1606 Amsterdam.
Eerst daarna begon de grotere expansie: in 1608 werden staties te Alkmaar, Hoorn,
Den Haag en Goes gevestigd; Goes werd echter na een jaar weer opgeheven. In 1609
kwamen Leiden en Leeuwarden tot stand, in 1610 Rotterdam, in 1612 Gouda en
Vianen, in 1613 Harlingen. Het verdient opmerking, dat al deze onder Sasbout
gestichte Jezuïetenstaties, uitgezonderd Goes, van blijvende aard waren. Op die van
Middelburg na, ontkwamen alle ook in het tijdvak 1708-1720 aan de in alle gewesten
afgekondigde opheffing van de Jezuïetenstichtingen, al leefden sommige slechts in
stilte voort, zoals die van Rotterdam. Bij de opheffing van de orde in 1773 bestonden
de meeste van deze eerstelingen der Missio Hollandica van de Jezuïeten nog steeds.
Bij zijn ambtsaanvaarding vond Rovenius dus een aantal van 14 Jezuïetenstaties;
bij zijn dood bezat de Hollandse Zending - in engere zin - er 52. Het merkwaardige
is daarbij, dat van de 38 onder zijn episcopaat opgerichte staties er maar 4 van vóór
1622, het jaar van zijn reis naar Rome, dateren: Roon, Zutfen, Groningen en Zierikzee.
Men vraagt zich daarbij af, hoe in 1622 al die klachten van de seculieren over de
toeneming van de Jezuïeten te verklaren waren. Vermoedelijk waren er echter behalve
de vaste bedienaars der staties nog wel een aantal paters in de Zending; op dezen zal
Rovenius' klacht betrekking hebben, dat zij, trekkende van de ene plaats naar de
andere, vaak door hun grote stoutmoedigheid de wraak van de justitie over de
vast-gevestigde seculieren deden komen.
In chronologische volgorde kwamen onder Rovenius tot stand: in 1615 Groningen,
in 1617 Zutfen, in 1619 Zierikzee, in 1620 Roon, in 1626 Oudewater, in 1628
Harderwijk, Buren, Kuilenburg en Doesburg, in 1629 Zwolle, Wijhe en Twente, in
1630 Amersfoort, Arnhem, Dokkum, Franeker en Wytgaard, in 1632 Enkhuizen en
Wijk-bij-Duurstede, in 1633 Bolsward en Hemelum (Stavoren), in 1634 Weesp,
Doetinchem, Holwierde en Op-den-Hoorn, in 1637 Haastrecht en Vollenhove, in
1638 Randen (Overijsel), in 1639 Gorkum en Joure, in 1640 Oude Tonge, in 1641
Naarden, in 1642
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Betuwe en Oostelijk Maas-en-Waal, in 1643 Bodegraven en Nijkerk, in 1645
Leidschendam en Ameland, in 1649 Woudsend. Niet tot de Hollandse Zending, maar
wel tot de Missio Hollandica van de Jezuïeten behoorden de volgende staties, in
dezelfde tijd tot stand gekomen: Nijmegen, de eerste statie buiten de Hollandse
Zending, in 1616 opgericht, Den Bosch (1629), Bommelerwaard (1644),
Geertruidenberg (1645), Breda (1648) en Ypelaer (1649).
Van alle onder Rovenius gestichte staties van de Jezuïeten was alleen Weesp van
zeer korte duur: dit werd al in 1648 opgeheven. Verder werden er 13 onder de
volgende apostolische vicarissen tot en met Neercassel opgeheven, namelijk Roon,
Harderwijk, Buren, Doetinchem, Betuwe, Oostelijk Maas-en-Waal, Twente,
Vollenhove, Randen, Dokkum, Franeker, Hemelum en Woudsend. Ook de buiten
de Zending gelegen statie Bommelerwaard verdween al in 1662. De door seculiere
tegenstanders vaak geuite insinuatie, dat de Jezuïeten speciaal de landelijke parochies
prijsgegeven hebben, vindt in deze opgave weinig houvast, vooral niet, daar b.v. van
Roon bekend is, dat de successie van de paters er belet is82..
Het aandeel van alle andere regulieren samen is in de missie ten hoogste zo groot
geweest als dat van de Jezuïeten alleen; in de eerste decennia was het zelfs zeer
gering. In deze eerste tijd, d.i. juist de tijd, waarin over de toekomstige godsdienstige
kleur van de Noordelijke Nederlanden beslist werd, heeft het aandeel van deze
regulieren zich bepaald tot een paar individuele gevallen, dat Minderbroeders of
Predikbroeders zielzorg uitoefenden. Omstreeks 1600 had ook dat door het uitsterven
van de ouderen bijna opgehouden. Eerst tegen het eind van Sasbouts episcopaat zijn
er tekenen, dat ten minste de Franciscanen zeker aandeel in de missie gaan nemen.
Onder Rovenius neemt dit aandeel geleidelijk toe; ook blijken de Dominicanen
spoedig mee aan het werk getogen te zijn. Verder is er vermoedelijk altijd een
Benedictijn op de Veluwe bij Putten gestationneerd gebleven; het tijdstip, dat deze
gezegd kan worden als missionaris aan het werk te zijn gegaan, laat zich moeilijk
bepalen; aanvankelijk was dit zeker niet zijn bestemming.
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De genoemde drie oude orden: Benedictijnen, Franciscanen en Dominicanen, kwamen
aanvankelijk minder scherp tegenover de apostolische vicaris te staan dan de Jezuïeten.
Hun positie was in kerkrechtelijke zin dan ook anders en sterker dan die van de
Jezuïeten. Er was geen twijfel mogelijk, of dezen waren nieuwe indringers.
Daarentegen waren de leden van de oude orden hier vanouds thuis; formeel, hier en
daar zelfs metterdaad, waren zij nooit weg geweest. Waar zij steeds gebleven waren,
zou het ongerijmd geweest zijn, zo een apostolische vicaris hun recht ter plaatse niet
erkend had. Ook op die plaatsen, waar zij voor het geweld van beeldstormers of
geuzen bezweken waren en waar dus een hiaat in de successie was ontstaan, bleven
de orden aanspraak maken. Eerst hier ontmoetten zij bedenkingen van de kant van
seculieren, die al ter plaatse gevestigd waren en het onbillijk noemden, dat hun missie
door de vestiging van een later-binnengekomen pater in de verdrukking werd gebracht.
Het betoog van de paters, dat hun rechten op de plaatsen, waar zij vóór de reformatie
kloosters hadden gehad, onvervreemdbaar waren en door geen feiten als secularisatie,
protestantisering, ondergang van de hiërarchie werden beroerd, vond begrijpelijkerwijs
geen genade in het oog van Rovenius, toen deze van de heilige stoel zelf had moeten
leren, dat de oude orde door de reformatie vernietigd was. Het canoniek wettig
voortbestaan van instellingen der oude bedeling zou volgens de Franciscanen en de
Dominicanen nooit door de feiten tenietgedaan kunnen worden; ten eeuwigen dage
konden zij vestiging op de oude plaatsen met dit argument verdedigen. Dit standpunt
heeft in zijn negeren van de faits-accomplis veel van het hardnekkig vasthouden der
latere oud-katholieken aan het wettig voortbestaan van de bisschoppelijke hiërarchie.
Het is niet duidelijk, waarom, als alles ten gronde gegaan is, alle rechten van
seculieren, van individu's en van corporaties, alleen die van Franciscanen en
Dominicanen eeuwige edicten zouden zijn. Rome heeft dit standpunt dan ook niet
onderschreven: bij breve van 12 Augustus 1628 heeft Urbanus VIII het recht der
Minderbroeders op de betrokken plaatsen erkend, voorzover het gebieden betrof, die
niet door ketters bezet of die weer op hen heroverd waren83.. Duidelijk volgt hieruit,
dat landen, waar de kerk in de missiestaat geraakt was, dus stellig
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de Hollandse Zending, buiten deze bepaling vielen. Zij kan hier slechts gegolden
hebben in die plaatsen, waar de statie werkelijk zonder hiaat gecontinueerd was.
De Minderbroeders waren omstreeks de tijd van de alteratie, d.i. van de aanvang der
protestantisering, zeer talrijk in de noordelijke gewesten. In 1527 was besloten tot
de stichting van een afzonderlijke Nederduitse provincie; deze werd in 1529 door
Clemens VII bevestigd. De nieuwe provincie, in hoofdzaak een afscheiding van de
Keulse, omvatte 32 kloosters, waarvan er 22 op thans Nederlandse bodem liggen,
17 daarvan binnen het gebied, dat later Hollandse Zending heette, nl.: Utrecht,
Middelburg, Amsterdam, Deventer, Gouda, Leiden, Delft, Gorkum, Alkmaar,
Haarlem, Leeuwarden, Amersfoort, Bolsward, Kampen, Zierikzee, Dordrecht en
Harderwijk. Bovendien bleven tot de Keulse provincie behoren de volgende drie
binnen hetzelfde gebied gelegen huizen: Warnsveld (bij Zutfen), Groningen en
Arnhem. Ten slotte lagen in ons huidig koninkrijk buiten de Hollandse Zending nog
de huizen van Den Bosch, Maastricht, Roermond, Lichtenberg (bij Maastricht) en
Weert van de Nederduitse provincie, Nijmegen van de Keulse en Sluis en Hulst van
de Vlaamse. Uit de kloosters van de Nederduitse provincie zijn grote ijveraars voor
de katholieke reformatie voortgekomen, o.a. Adam Sasbout, Henricus van Biesten,
Nicolaas Zegers, Henricus Sedulius. Zij hadden meest opleiding genoten in het
klooster te Leuven, waar het noviciaat gevestigd was. Vervolgens namen de
Minderbroeders door de uit hun midden benoemde bisschoppen evenzeer deel aan
de katholieke reformatie, al had Mahusius, gedesigneerd, maar nooit geïnstalleerd
bisschop van Deventer, er geen gelegenheid toe gehad en al kan het werk van de
twee anderen, Knijff en de Monte, niet veel resultaat gehad hebben. Beeldenstorm
en geuzenmoedwil koelden zich waarschijnlijk meer op de kloosters van de
Minderbroeders dan op die van andere orden: de oorzaak daarvan schijnt vooral van
sociale aard, daar zij, in nood geraakt, te zeer op de stedelijke burgerijen teerden.
Daarmee hangt misschien ook hun bijzonder hoog aantal martelaren uit die tijd
samen: 11 van de Gorkumse martelaren, 6 van de Alkmaarse, 1 - Reinerus a Lintris
- van de Roermondse en
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verder nog verscheiden individuele gevallen, als Joannes Amicis, vermoord te Bergen
op Zoom in 1569, Willem van Gouda (Geertruidenberg 1573), Franciscus van
Meerbeek (Dordrecht 1574), Arnoldus Knapper (bij Amersfoort 1574), Franciscus
Penneman (bij Sluis 1575), Albertus van Leiden (op weg van Antwerpen naar Den
Bosch 1589).
Alle genoemde kloosters werden vernietigd, behalve Roermond, Maastricht en
Weert, die wel grote last ondervonden en enige jaren niet intact waren, maar zich
spoedig herstelden. Den Bosch bleef tot 1629 bestaan. Enkele als Hulst en Sluis
beleefden een tijdelijk herstel. Nieuw gesticht werden Venlo (1614), Megen (1645),
Venray (1647) - alle drie buiten het territorium der Republiek - en tijdelijk Breda
(1626-1637). Megen werd het studiehuis, waar de meeste missionarissen van de orde
in de zeventiende en de achttiende eeuw hun opleiding ontvingen.
In de kritieke decaden van de protestantisering bleven blijkbaar verscheiden
Minderbroeders, na uit hun kloosters verdreven te zijn, in de stad of de omgeving
gevestigd. Voorzover zij geen alimentatie van de nieuwe overheid aannamen, zullen
zij aan de zielzorg deelgenomen hebben. Vermoedelijk is hun aandeel daarin niet
onverdeeld gunstig te noemen. Het schijnen vooral bedenkelijke practijken van
achtergebleven Minderbroeders geweest te zijn, die Sasbout Vosmeer tot scherpe
critiek aanleiding gaven. Daarnaast zijn er echter ook enige Minderbroeders geweest,
die in de tijd van de nog ongeordende missie, al rondtrekkend in vermomming, grote
zielenijver aan den dag legden. Een eerste plaats namen onder hen in de paters
Arnoldus ab Ischa en Henricus van Biesten, die bij de alteratie van Amsterdam in
Mei 1578 uit de stad verdreven werden, maar kort daarna als missionaris optraden,
de eerste in Haarlem, later op de Veluwe, de tweede in en om Amsterdam. Het bleef
echter klaarblijkelijk tot enige individuele gevallen beperkt. Grote missionarissen,
die terecht geprezen worden om hun ijver, komen eerst enige tientallen jaren later
in de Zending: tot hen behoren de paters Jacobus Tyras (geb. 1593-overl. 1638), die
in 1620 in de missie kwam en jarenlang te Hoorn werkte, Cornelis Doeima (1587
tot 1635), die sedert 1616 in Friesland arbeidde, Jacobus Nesseus (1572-1636), een
der eerste als zodanig gezonden missionarissen
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der orde, die zich in 1609 te Leiden vestigde en als eerste superior van de
Franciscanenmissie krachtig optrad, ook in de onenigheden met Rovenius, Adrianus
Motmans (1594-1652), sedert omstreeks 1630 in de Zending werkzaam, o.a. te
Amsterdam, Leeuwarden en Hoorn. Vroeger dan 1614 valt van een eigenlijke
Franciscanenmissie niet te spreken, daar de heilige stoel de orde eerst in dat jaar tot
de Hollandse Zending toeliet.
Het is daardoor ook begrijpelijk, dat Sasbout Vosmeer noch in 1598 noch in 1610
andere regulieren dan de Jezuïeten anders dan terloops in zijn overeenkomsten betrok.
Eerst bij het totstandkomen van de Concordia van 1624 is er officieel van
Minderbroeders sprake. In zijn verslag van 1616 noemt Rovenius 4 Minderbroeders,
maar op grond van zijn algemene opmerking, dat hij van de regulieren het getal
ambulante missionarissen niet nauwkeurig kent, valt wel te vermoeden, dat er nog
enige meer waren; in 1617 noemt de vicaris 7, in 1622 9 minderbroeders; volgens
opgaven uit de stukken der orde zelf waren er toen echter al vijftien. Onder Rovenius
zijn zij officieel nooit hoger dan 25 gekomen, waarbij echter nog wel zeker aantal
van niet door de apostolische vicaris erkende socii gerekend mag worden. Hun oudste
staties waren Amsterdam, Leiden en Leeuwarden van de Nederduitse provincie en
Haarlem van de Keulse; waarschijnlijk dateert de eerste (de Mozes) van 1578; de
andere schijnen alle omstreeks 1614-1615 ontstaan te zijn. Van onafgebroken
continuatie is dan ook alleen te Amsterdam te spreken. Onder Rovenius groeide het
aantal Minderbroedersstaties tot 14 aan door toevoeging van Workum, Gouda, Hoorn,
Langendijk, Amsterdam (Boom), Schagen, Franeker, Bolsward, Oosterend en
Kampen. Van conflicten met Rovenius verneemt men niets tot 1624. Dan echter
wordt het anders. Vlak na het tekenen van de Concordia van 1624 zond Rovenius
een exemplaar der overeenkomst aan de superior van de Minderbroeders, opdat zij
zich voortaan daarnaar zouden gedragen. Dit wekte de verontwaardiging van de
vooraanstaanden in de orde, vooral van pater Jozef Bergaigne, de
commissaris-generaal van de Nederduitse provincie en als zodanig een tussenschakel
tussen de generaal en de provinciaal. De Minderbroeders handhaafden met nadruk
hun privilegium exemptionis en verwierpen de Concordia als in strijd
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daarmee. Zij protesteerden bij de Propaganda, maar deze bekrachtigde de Concordia
22 Augustus 1625; paus Urbanus VIII deed hetzelfde bij bulle Salvatoris van 5 Mei
1626 en stelde de naleving tot plicht aan alle regulieren non obstantibus privilegiis.
Eerst 25 Februari 1627 werd de superior pater Nesseus een exemplaar van de
Concordia overhandigd namens Rovenius. De superior protesteerde, omdat de generaal
der Minderbroeders de overeenkomst nooit getekend had. Enige maanden later werd
de generaal daartoe echter door de Propaganda genoopt. Toch duurde het tot 1636,
eer de provinciaal van de Minderbroeders zich officieel onderwierp aan de
Concordia84..
De Dominicanen verkeerden in de Hollandse Zending in hetzelfde geval als de
Franciscanen: ook zij hadden oude rechten, die door beeldenstorm en geuzenterreur
geschonden waren, en betoogden op deze grond, dat zij geen toestemming behoefden
tot de missie in de Noordelijke Nederlanden. Ook ten aanzien van hen bleek de curie
het axioma niet te aanvaarden: zij maakte de werkzaamheid van de Dominicanen
uitdrukkelijk van een admissie afhankelijk; deze werd hun door paus Paulus V in
1620 verleend. Zij was louter een bevestiging van wat geworden was: ook voor de
Predikbroeders geldt, dat zij, althans formeel, nooit weg geweest zijn.
Het is enigszins verwonderlijk, dat onder de eerste, na 1559 benoemde bisschoppen
geen enkele Dominicaan was, ofschoon hun orde in de oude Utrechtse kerk terecht
hoog aanzien had genoten. Meermalen kozen de bisschoppen een Predikbroeder tot
wijbisschop. Als theologische adviseurs, o.a. voor het geloofsonderzoek, hadden de
Dominicanen een soort van monopolie. Van corruptie in hun kloosters is in de
zestiende eeuw zelden of nooit sprake. Daarom mag het verwonderen, dat van hun
geschiktheid voor de leiding der katholieke reformatie niet gretiger geprofiteerd is.
Misschien was Granvelle geen vriend van de orde of had Sonnius iets tegen haar.
Wel is aanvankelijk, gelijk wij al meedeelden, aan de toenmalige provinciaal Govert
van Mierlo gedacht voor de zetel van Gent, maar het is niet tot een benoeming
gekomen. Eerst Alva deed Govert van Mierlo tot bisschop van Haarlem benoemen.
Veel later bevorderde
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Parma de benoeming van Arnold Nijlen tot bisschop van Groningen; deze benoeming
is echter nooit bekrachtigd.
In de eerste fase van de missie in ongeordende staat hebben de Predikbroeders
ongetwijfeld zeker bescheiden aandeel genomen. Zij hadden in het gebied der latere
Hollandse Zending tien kloosters gehad, namelijk te Utrecht, Leeuwarden, Haarlem,
Zierikzee, Winsum (Gron.), Zutfen, Groningen, Den Haag, Rotterdam en Zwolle;
bovendien hadden zij er nog te Nijmegen, Den Bosch en Maastricht. Van al deze
huizen bleef alleen dat van Maastricht in wezen. In het algemeen bleven enige leden
van de communiteit na de onteigening der kloosters ter plaatse volharden in de
samenwoning. Te Rotterdam, Utrecht, Groningen, Leiden en Den Haag werd dit
enige decennia volgehouden; ook te Wijk-bij-Duurstede heeft lange tijd een groepje
Predikbroeders in stilte bijeengewoond. De meeste ter plaatse van hun vroeger klooster
gebleven paters moeten de door de overheid beschikbaar gestelde alimentatie aanvaard
hebben, bedoeld als compensatie voor hun verdrijving uit het klooster en de
onteigening daarvan, maar verbonden met de voorwaarde, dat de betrokkenen zich
van alle katholieke bediening zouden onthouden. Daarom is het niet verantwoord
zich van de door zulke gealimenteerden geboden medewerking aan de missie veel
voor te stellen. Aan enkele losse gevallen is vermoedelijk een te algemene waarde
toegekend. Dit geldt zeker voor het geval van pater Oudziers (broer Zieren) O.P., de
laatste prior te Rotterdam, die alimentatie aanvaardde en met enige van zijn
ordebroeders toevlucht vond op een boerderij aan de Beukelsdijk buiten de stad,
waar hij in 1593 overleed, na enige jaren tevoren zijn alimentatie verloren te hebben
als straf voor stille uitoefening van zijn priesterambt. Zo men het al verantwoord
acht, op grond van zulke feiten te spreken van continuatie van de katholieke zielzorg
gedurende het tijdvak 1572-1593, houde men in het oog, dat er tussen pater Oudziers'
dood en de vestiging van de Dominicaanse missiestatie te Rotterdam ongeveer 35
jaren liggen. Van ononderbroken missie is dus zeker te Rotterdam niet te spreken.
In de andere steden was de ontwikkelingsgang dienovereenkomstig.
Eerst nadat de orde officieel door paus Paulus V in de Hollandse
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Zending toegelaten was, belastte het provinciaal kapittel de prior van het klooster te
Antwerpen, pater Michael Ophovius, met de zorg voor de Dominicanenmissie in de
Noordelijke Nederlanden. Ophovius, de latere bisschop van Den Bosch, was dus de
eerste prefect van de Missio Hollandica der Dominicanen, die evenals de Jezuïeten
en de Minderbroedersmissie heel het gebied van de republiek omvatte. Bij de
Concordia van 1624 werden aan de Predikbroeders 8 staties toegekend, namelijk
Utrecht, Leiden, Schiedam, Haarlem, Amsterdam, Groningen, Kampen en Zwolle.
Ten aanzien van Zwolle en Kampen is van dit recht geen gebruik gemaakt,
vermoedelijk bij gebrek aan voldoende krachten. Daarentegen vestigden de
Dominicanen zich omstreeks 1625 in stilte te Rotterdam, waar hun vestiging in 1628
door Rovenius erkend werd85.. In 1633 rapporteerde de prefect van de
Dominicanenmissie aan de Propaganda, dat tien Dominicanen in de missie werkten
en dat dezen 7 staties bedienden, n.l. Amsterdam (2 staties, 2 priesters), Haarlem (1
statie, 2 priesters), Utrecht (1 statie, 2 priesters), Leiden, Schiedam, Groningen,
Rotterdam. In 1636 was het aantal missionarissen blijkens het rapport van dat jaar
aanzienlijk toegenomen: er waren toen 24 paters, die 7 staties bedienden, n.l.
Amsterdam (2 staties, 3 priesters), Haarlem (1 statie, 2 priesters), Leiden (1 statie,
2 priesters), Rotterdam (1 statie, 2 priesters), Utrecht (1 statie, 2 priesters), Tiel (1
statie, 2 priesters), Leeuwarden (1 statie, 2 priesters), Schiedam, Alkmaar, Den Haag,
Dordrecht, Monnikendam, Ilpendam, Beemster, Workum, Heerenveen. Bovendien
werkten te Den Bosch nog vier paters. De Haagse statie was verbonden aan de
ambassade van Venetië Een verslag van de prefect J. Bouqet O.P. van 1639 noemt
dezelfde staties met deze uitzonderingen, dat Monnikendam, Ilpendam en Beemster
ontbreken en blijkbaar vervangen zijn door de statie Hoorn met 1 pater en dat
Leeuwarden, Workum en Heerenveen niet meer vermeld worden, maar een getal
van 5 paters voor Friesland opgegeven wordt. Ook staan er dan 3 priesters te Den
Bosch; het aantal priesters bedraagt nu 23, de Bossche inbegrepen. Een in 1642 door
de prefect M.A. Capello O.P. uitgebracht verslag verstrekt minder nauwkeurige
gegevens. Het noemt de volgende staties: Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Leiden,
Schiedam, Rotterdam, Den Haag,
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Alkmaar, Avenhorn, Beemster, Ilpendam, Zijpe; verder werken er nog Dominicanen
te Tiel, te Den Bosch en in Friesland; hun getal wordt niet vermeld.
Uit de verslagen en uit verschillende brieven aan de Propaganda blijkt, dat vooral
onder Rovenius geschillen met de apostolische vicaris vaak voorkwamen, maar ook,
dat niet minder vaak ernstige verdeeldheid bestond tussen provinciaal en prefect en
tal van missionarissen zich tegenover beiden zeer recalcitrant gedroegen; bij ontslag
of schorsing weigerden sommigen zelfs te vertrekken. Het uitspelen van de twee
gezagsinstanties, provinciaal en prefect, tegenover elkaar deed zulke ernstige
wantoestanden ontstaan, dat de Propaganda zelfs in 1637 ten behoeve van de prefect,
pater Brouwer, moest interveniëren. Toen deze kort daarop overleed, raadpleegde
de congregatie de patersmissionarissen over de vraag, of het beter was voortaan de
provinciaal zelf tot prefect van de missie te benoemen. De gevoelens waren natuurlijk
verdeeld. Sedert heeft de Propaganda in de regel de provinciaal tot prefect benoemd.
Dat de Propaganda toch vasthield aan het uitzonderlijk karakter van werkzaamheid
in de missie, blijkt daaruit, dat zij nooit heeft goedgevonden, de waardigheid van
prefect automatisch door de provinciaal te doen aanvaarden: de provinciaal werd
gekozen en behoefde om als prefect van de missie op te treden een aparte benoeming
door de Propaganda86..
De Benedictijnen-missie heeft zeer weinig te beduiden gehad. Zij had haar zetel te
Putten op de Veluwe. De kerken van Putten en Voorthuizen waren sedert de elfde
eeuw eigendom van de Benedictijnen-abdij Abdinghof te Paderborn, die in de omtrek
nog uitgestrekte bezittingen had. De abdij schijnt vóór de protestantisering gewoon
te zijn geweest een van haar monniken tot pastoor van de Puttense kerk aan te stellen
en deze tevens als rentmeester te belasten met de inning van de haar toekomende
inkomsten van de Veluwse goederen. Deze priester droeg de titel van cellerarius of
kellenaar; hij werd bijgestaan door een socius, die subcellerarius of onderkellenaar
heette. Ook na de invoering van het protestantisme in Gelderland, toen de kerken
van Putten en Voorthuizen aan de katholieke eredienst ont-
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trokken werden, bleven deze functionarissen, wier taak voortaan louter stoffelijke
zin had, te Putten wonen. Deze toestand bleef onveranderd, totdat de abdij bij de
Reichsdeputationshauptschlusz van 1803 geseculariseerd werd en haar bezittingen
aan de staat Pruisen kwamen. Dat de paters-kellenaars in de kritieke tijd, d.i. het eind
van de zestiende eeuw, zich druk met de zielzorg hebben beziggehouden, valt moeilijk
te geloven, als wij letten op de bijna volledig-geslaagde protestantisering van Putten
en heel zijn omgeving. Vermoedelijk waren de kellenaars uit deze tijd meer
geïnteresseerd in de bedreigde economische belangen van de abdij dan in het zieleheil
van de West-Veluwse bevolking. Eerst in 1674 schijnt een pater speciaal voor de
zielzorg beschikbaar gesteld te zijn; deze vestigde zich te Barneveld, maar heeft daar
blijkens de bevolkingsgetallen geen noemenswaard resultaat bereikt. In de achttiende
eeuw verhuisde deze statie naar het gehucht Achterveld in Utrecht, dat, evenals heel
de noordoosthoek van Utrecht, nog sterk overwegend katholiek is. Dit is stellig niet
de verdienste van de Benedictijnen, want de beslissing daaromtrent viel omstreeks
1600, toen zij er nog niets mee te maken hadden.
Rovenius maakt in zijn verslag van 1642 voor het eerst melding van Benedictijnen
in de Zending; hij geeft hun getal dan als drie op. Misschien mag daaruit worden
afgeleid, dat omstreeks deze tijd enig contact tussen de apostoliische vicaris en de
kellenaars ontstaan was, waaruit dan zekere bemoeiing van de heren met de zeer
weinige, toen nog katholiek gebleven, bewoners uit de streek het gevolg geweest
kan zijn. Mogelijk is ook, dat deze missie-bemoeiing juist aanleiding heeft gegeven
tot het contact met Rovenius. Voor de strijd tegen de protestantisering hebben deze
kellenaars van Putten, gezien het voorafgaande, nauwelijks betekenis gehad87..
De Augustijner Eremieten stonden tegenover de Hollandse Zending in hetzelfde
geval als Minderbroeders en Predikbroeders, d.w.z. zij waren er vanouds thuis en
konden dus op deze grond recht op medewerking in de missie doen gelden. Zij hadden
huizen gehad te Dordrecht, Middelburg, Haarlem en Enkhuizen; ook te Maastricht
bezaten zij een klooster; dit heeft tot 1796
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bestaan. Waarschijnlijk was het op deze titel, dat de orde besloot een van zijn leden
naar de Noordelijke Nederlanden te zenden. Het fait-accompli zou daarmee gesteld
zijn, op grond waarvan straks het recht tot vestiging zou worden bepleit.
Waarschijnlijk dateert deze eerste clandestiene nederzetting van 1623. Toen werd
namelijk te Amsterdam de aanwezigheid geconstateerd van de uit Luik geboortige
pater Jan van den Brande O.E.S.A., die inwoonde bij, een ‘snijder op de Prinsegraft
omtrent de Westerkerk’. Deze pater is te beschouwen als de stichter van de oudste
Augustijnenstatie in de Nederlanden, de Posthoorn te Amsterdam, die in 1723 aan
de seculieren overging.
Een wettig bestaan kreeg de orde in de Nederlanden eerst in 1635, toen de
provinciaal van de Vlaamse provincie der Augustijnen, pater Michael Paludanus
(van den Broeke), aan de Propaganda verzocht, de Augustijnenmissie in de
Noordelijke Nederlanden te erkennen en te bevestigen. Hij gaf de wens te kennen,
dat het aantal missionarissen op tien bepaald zou worden en een missieprefect zou
worden aangesteld. De Propaganda heeft dit verzoek blijkbaar ingewilligd en tot
prefect voor de duur van een jaar dezelfde pater Paludanus aangesteld. De volgende
jaren is deze aanstelling telkens voor een jaar verlengd, ook toen Paludanus
opgehouden had provinciaal te zijn. Pater Paludanus stond vermoedelijk in aanzien
bij de Propaganda, want bij de dood van Rovenius werd beweerd, dat de Congregatie
het plan had deze Augustijner prefect tot apostolisch vicaris te benoemen. Van
Paludanus zijn twee rapporten aan de Propaganda bekend, onderscheidenlijk van
1639 en van 164288.. Het eerste deelt mee, dat in de Hollandse missie (ook voor hem
omvat deze term de gehele Republiek) acht paters werken, die zeven staties bedienen,
nl. twee te Amsterdam, twee te Groningen, en verder te Utrecht, Nijmegen en
Zierikzee elk een. Een van de paters te Amsterdam, Petrus Parmentier, de stichter
van de statie, die later ‘de Star’ geheten werd, houdt een school, waar katholieke
jongelieden de humaniora leren; elke statie wordt door één pater bediend; alleen
pater Parmentier heeft een socius.
Het tweede verslag bericht, dat er nog steeds acht paters werkzaam zijn, die
dezelfde staties bedienen; alleen is de school van Amsterdam naar Amersfoort
verplaatst, waar ze gedreven wordt
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door pater Martinus Vinkenroy. De statie Zierikzee, die ook in Rovenius' verslag
van 1642 genoemd wordt naast de daar gevestigde Jezuïetenstatie, moet korte tijd
daarna opgeheven zijn: zij wordt nergens meer vermeld89..
Van korte duur was de missie der Capucijnen in de Hollandse Zending90.. Van 1611
tot 1629 had deze orde een klooster te 's-Hertogenbosch. Uit dit klooster gingen in
1623 of 1624 enige paters naar Nijmegen. Daarmee traden de Capucijnen in de
missie, want ofschoon Nijmegen tot het bisdom Roermond behoorde, was het
katholicisme er toch een verboden geloof, dat slechts in het geheim kon worden
uitgeoefend. Misschien is de kennismaking met dit missiewerk de aanleiding
geworden tot het ontwaken van de roeping tot de arbeid in de Hollandse Zending
zelf. In begin 1625 moet de provinciaal van de Vlaamse provincie der Capucijnen,
pater Juvenalis van Winoxbergen, zich tot de Propaganda gewend hebben met het
verzoek in de Hollandse Zending te worden toegelaten. De prefect van de congregatie
gaf 11 November 1625 de verlangde toestemming op voorwaarde, dat pater Juvenalis
zich tot Rovenius zou wenden om admissie en zich aan de Concordia van 1624 zou
houden. In Maart 1626 kreeg dezelfde pater van de Propaganda verlof in de Zending
lekenkleren te dragen en over geld te beschikken. In October 1626 besloot het kapittel
te Antwerpen, waarop Simon van Oudenaarden in de plaats van pater Juvenalis tot
provinciaal gekozen werd, dat tien paters, onder wie zowel Simon van Oudenaarden
als Juvenalis van Winoxbergen, naar de Zending zouden vertrekken. Deze tien
Capucijnen ontvingen vervolgens jurisdictie van Philippus Rovenius. Twee van hen
begaven zich krachtens deze volmacht naar Nijmegen, ofschoon dit buiten de
Hollandse Zending viel. Dit schijnt wat zonderling, maar is verklaarbaar uit de bij
alle regulieren terug te vinden ruimere opvatting van het begrip Hollandse Zending,
waartoe zij alle gebieden rekenden, die onder staatse heerschappij stonden. In de
eigenlijke Hollandse Zending werden dus in 1626 acht Capucijnen te werk gesteld.
Pater Juvenalis trad op als missieprefect.
Van het begin af moeten in het definitorium van de Vlaamse
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provincie de meningen verdeeld geweest zijn over de vraag, of het op de weg van
de orde lag, missiewerk in ‘ketterse’ landen te verrichten. Het dragen van
lekenkleding, het beschikken over geld, de niet te contrôleren bewegingsvrijheid en
het leven buiten gemeenschap met ordebroeders vonden vele mannen van invloed
in de orde bedenkelijk. Zij vreesden, dat zich van de Capucijnenmissionarissen een
verkeerde geest zou meester maken, vooral ook, doordat het de oversten, d.z.
provinciaal en definitoren, niet vrijstond de missionarissen terug te roepen zonder
toestemming van de apostolische vicaris of de Propaganda. Aldus zouden de
Capucijnen in de Zending geleidelijk alle kloosterlijke zin verliezen; hun reguliere
observantie zou verworden tot ‘une simple étiquette91.’. Zij, die aldus dachten, moeten
aanvankelijk onder de autoriteiten een minderheid gevormd hebben, maar op den
duur - misschien ook doordat de feiten hun gelijk schenen te geven - aan invloed
gewonnen hebben. Er zijn verscheiden uitingen van het meningsverschil onder de
leidende figuren van de missie te vinden. Soms treedt dit zeer scherp aan den dag,
als het gaat tussen provinciaal en prefect. Vooral pater Franciscus van Gouda geraakte
als missieprefect met zijn provinciaal in zulk een ernstig conflict, dat hij in 1633 op
verlangen van de Propaganda aftrad. De provinciaal, pater Cyprianus, daarop zelf
tot prefect benoemd, verklaarde in een verslag, dat hij het daaropvolgende jaar aan
de Propaganda uitbracht, het aantal missionarissen niet te kunnen verhogen, doordat
hij de definitoren gedeeltelijk tegen zich had; zij achtten het verblijf in de Zending
niet bevorderlijk voor het geestelijk heil van de broeders92..
Herhaaldelijk werd de Propaganda ook lastig gevallen door in de Zending
werkzame Capucijnen, die zich beklaagden over de tegenwerking van hun
ordesoversten; vooral de ex-prefect Franciscus van Gouda was sterk in zulke klachten.
De stichter van de Hollandse Capucijnenmissie, pater Juvenalis, in 1637 weer
optredend als provinciaal en missie-prefect, klaagde bovendien over iets anders: hij
achtte het een groot nadeel, dat de prefect niet vrij was om ongeschikte paters uit de
Zending te verwijderen. In deze laatste klacht valt waarschijnlijk een zijdelingse
aanval op de apostolische vicaris en misschien nog meer op de vicaris van het bisdom
Haarlem, Leonard Marius, te lezen. Toch
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blijkt in het algemeen niet, dat tussen de paters missionarissen en hun seculiere
oversten een slechte verstandhouding bestond. Veeleer is de situatie zo, dat de
provinciale ordesoversten tegenover de eensgezinde samenwerking van de
missiepaters en de seculiere missieautoriteiten opponeerden. Dit moet tot de crisis
van 1643 geleid hebben, toen blijkbaar de provinciaal en de definitoren in meerderheid
tegenstanders van het missiewerk in Holland waren. Het was wel op hun verzoek,
dat de Propaganda 1 Juni 1643 besloot de Capucijnen het missiewerk te verbieden
op plaatsen, waar het habijt niet kon worden gedragen. In overeenstemming daarmee
besloten provinciaal en definitoren 26 Juni 1643 de paters uit de Hollandse Zending
terug te roepen, wijl het hun daar immers onmogelijk was het habijt te dragen.
Daartegen rees uit de Zending aanstonds verzet zowel van de betrokken missionarissen
zelf als van de seculiere missie-oversten, met name van Leonard Marius, die als
vicaris van Haarlem en Leeuwarden de Propaganda wees op de noodlottige gevolgen
van zulk een besluit.
De congregatie betoonde zich niet onwillig aan deze bezwaren tegemoet te komen
en verleende bij herhaling aan bepaalde missionarissen de verlangde dispensatie om
op hun missiepost te blijven. Zulke dispensaties werden o.a. verleend aan de paters
te Amsterdam, Den Bosch, Vianen en Amersfoort. Zij wekten de begrijpelijke
ontstemming van de ordes-oversten, wat blijkt uit een schrijven, dat de provinciaal
mede namens definitoren 11 April 1645 aan de Propaganda richtte. Hij protesteerde
daarin tegen de aan de Amsterdamse paters gegeven dispensatie. Voor deze stad,
waar zich, naar hij opmerkte, reeds meer dan dertig seculiere en reguliere priesters
ophielden, kon het vertrek van de Capucijnen geen onherstelbaar verlies betekenen.
Dezen konden er met minder vrucht werken dan andere, daarop meer ingestelde
regulieren. Tegen het aanblijven van de Bossche pater had hij geen overwegend
bezwaar. Veel succes bereikten de ordesoversten niet: in het algemeen schijnt de
Propaganda, vooral op grond van haar door de nuntius Fabio Chigi gegeven adviezen,
de paters, die dit wensten en in die wens meestal krachtig ondersteund werden door
petities van de door hen verzorgde leken, door periodieke verlengingen van de hun
gegeven dispensatie
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in staat te hebben gesteld in de Zending te blijven. Zo zijn dan nog verscheidene
jaren na het opheffingsbesluit van 1643 Capucijnenstaties in de Hollandse Zending
blijven bestaan; in 1656 werd b.v. eerst de statie Buitenveldert bij Amsterdam door
de Capucijnen aan de Augustijnen overgedragen93..
Het schijnt vrij lang geduurd te hebben, eer de Capucijnenmissie zich vaste staties
had verworven: haar paters moeten geruime tijd de ambulante zending hebben
beoefend. Als echte zwervers doortrokken zij vrijwel alle gewesten. In dit opzicht
komt de ontwikkeling van hun missie overeen met die van de Jezuïeten. Ook dezen
hebben lang gezworven, voor zij tot vaste nederzettingen kwamen. Daarentegen
begonnen Minderbroeders en Predikbroeders meer met vaste standplaatsen in te
nemen. Dit is begrijpelijk. Dezen kwamen op grond van pretenties ten aanzien van
bepaalde steden, waar zij kloosters hadden gehad, terwijl de Jezuïeten en de
Capucijnen geen oude rechten hadden. Ook schijnen de tien aangewezenen niet allen
het werk ter hand te hebben genomen. Uit een verslag, dat de nuntius Fabio de
Lagonissa 21 Augustus 1629 aan de Propaganda uitbracht, krijgt men de indruk, dat
er slechts een vijftal paters in de Hollandse Zending werkten. Zakelijker gegevens
verschaft eerst het verslag, dat 20 November 1634 door de provinciaal Cyprianus
werd uitgebracht naar aanleiding van een door hem gedane visitatiereis. Er waren
toen in de gehele Capucijnenmissie 11 paters werkzaam, namelijk 3 in de Hollandse
Zending en wel 1 te Amsterdam, 1 te Vianen en 1 te Almelo, alsmede 8 daarbuiten:
2 te Den Bosch, 3 te Nijmegen, 1 te Grave en 1 te Ravenstein (het aantal klopt niet).
Eind Juli 1636 bracht pater Marcellinus van Brugge aan de Propaganda verslag uit
over de Capucijnenmissie. Nog steeds werken er 11 paters: 1 te Amsterdam, 1 te
Buitenveldert, 1 te Vianen, 1 te Sneek en 1 te Almelo dus 5 in de Hollandse Zending,
benevens 6 daarbuiten: 2 te Den Bosch, 3 te Nijmegen (dezen waren kort te voren
alle drie aan de pest bezweken) en 1 te Grave. Bovendien had er tot voor kort een
Capucijn te Rotterdam gestaan, pater Bernardus van Bergen; deze had van Rovenius
geen jurisdictie ontvangen en was 12 Februari 1636 aldaar overleden94.. Blijkens een
verslag van pater Juvenalis dato 18 September 1639 waren er toen dertien Capucijnen
werkzaam: 9 in de
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Hollandse Zending (2 te Amsterdam, 1 te Buitenveldert, 3 te Utrecht, 1 te Amersfoort,
1 te Almelo en 1 te Sneek) en 4 daarbuiten (1 te Grave, 1 te Den Bosch en 2 te
Nijmegen). Bij al deze opgaven moeten wij in het oog houden, dat het Maastrichtse
klooster, dat tot 1797 bleef bestaan, begrijpelijkerwijze niet tot de missie gerekend
werd.
De Carmelieten, die voor de protestantisering kloosters gehad hadden te Haarlem,
Schoonhoven, Woudsend, IJlst, Vlissingen, Ouddorp en Utrecht, zijn misschien in
de eerste decennia na de verandering nog hier en daar in de Utrechtse kerkprovincie
blijven wonen, maar van deelneming aan de missie blijkt niets. Toen zij er
terugkeerden, gold het een geheel nieuwe vestiging95.. Volgens het verslag van de la
Torre van 1656 hadden de eerste Carmelieten, paters van de Nederduitse provincie,
zich in 1637 in de Hollandse Zending gevestigd. Ook zij kozen Amsterdam als eerste
standplaats. Hoogstwaarschijnlijk waren het twee paters, namelijk Jacobus Vivarius
en Carolus Couverselius (Couvrechef). Hun vestiging moet in stilte geschied zijn,
want eerst 26 Februari 1641 beschikte de Propaganda gunstig op het door pater
Vivarius ingediende verzoek, dat deze in de Zending werkzaam mocht zijn, mits hij
de Concordia in acht nam. Tevens werd hem toegestaan een socius voor te stellen.
Het is wat zonderling, dat pater Vivarius, die zich sedert prefect van de
Carmelietenmissie noemde, niet pater Couvrechef, die immers reeds sinds 1637 met
hem samenwoonde en -werkte heeft voorgesteld, maar pater Martinus van der Venne.
Deze werd 9 September 1641 door de Propaganda toegelaten. Of hij terstond aan het
werk gegaan is, wordt betwijfeld: volgens sommigen zou hij eerst in 1650 te
Amsterdam gekomen zijn. Rovenius, die in zijn verslag van 1642 voor het eerst van
Carmelieten in de Zending rept, geeft er dan nog slechts één op: blijkbaar wist hij
niets van Couvrechefs aanwezigheid96.. Behalve de drie genoemden hebben nog een
of twee paters korter of langer tijd in de Zending gewerkt; met pater Carolus de
Lannoy, die in een brief van 164797. door de nuntius Chigi genoemd wordt, is echter
kennelijk geen ander dan Couvrechef bedoeld.
Over de werkzaamheid van de Carmelieten vernemen wij een en
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ander door een verslag, dat pater Vivarius 26 Augustus 1648 aan de Propaganda
uitbracht. Zeer objectief kan dit niet geweest zijn. De pater vocht min of meer om
zijn leven: reeds tweemaal was hem nadrukkelijk gelast met zijn medebroeders de
Zending te verlaten. Heel zijn verslag is een oratio pro domo van een onaangenaam
karakter. Hij lanceert zulke grove beschuldigingen aan het adres van seculiere
priesters, dat men zich niet aan het vermoeden kan onttrekken, met een verbitterd
man te doen te hebben, die in zijn ergernis naar bedenkelijke middelen grijpt. Hoog
geeft hij op van het heldhaftige werk, door hem en zijn socii verricht, van de
buitengewone resultaten, die zij bereikt hebben, en van de liefde, die de gelovigen
hun overal, waar zij komen, toedragen. Hun vertrek zou niets minder dan een ramp
voor de Zending zijn. Deze indruk geven andere stukken niet. De pater verhaalt, hoe
hij eerst gepoogd heeft, vaste voet te krijgen op Tessel. De daar gevestigde seculiere
missionaris wordt van een ontuchtig leven beticht; de Haarlemse vicaris zou deze
onwaardige echter de hand boven het hoofd gehouden hebben en de door het volk
van stonde af zeer geliefde pater gelast hebben te vertrekken. Daarna had deze zich
te Amsterdam opgehouden en vooral in het Gooi zeer gewaardeerd werk verricht.
Ten slotte had hij zich te Assendelft gevestigd, waar hij bij het overlijden van de
seculiere priester door de heer van het dorp, wiens gezin hij tot het katholicisme
beweert te hebben teruggebracht, als opvolger in de zielzorg aangesteld werd.
Daartegen had Marius zich verzet, maar de heer van Assendelft had de pater de hand
boven het hoofd gehouden. Inmiddels hadden ook de socii Jacobus Wemmers en
Martinus van der Venne vol toewijding in de Zending gewerkt, maar ook hun werd
dit verboden door Marius of door Rovenius zelf98..
De apostolische vicaris had zich inmiddels al 11 Februari 1647 tot de Propaganda
gewend met een aanklacht tegen pater Vivarius, die, zonder van hem enige Zending
te hebben ontvangen, zielzorg uitoefende99.. In dezelfde tijd schreef de betrokken
heer van Assendelft drie blijkbaar nogal geharnaste brieven aan de nuntius Fabio
Chigi te Keulen, waarin hij mededeelde, de Carmeliet krachtens zijn patronaatsrecht
benoemd te hebben tot pastoor, een benoeming, waarvan de vicaris Marius
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de wettigheid niet wilde erkennen100.. De nuntius heeft daarop blijkbaar in volstrekt
afwijzende zin geantwoord. Hij schreef ten minste 29 Februari 1647 uit Munster aan
de Propaganda, dat het niet raadzaam was nieuwe regulieren naar de Hollandse
Zending te dirigeren; vooral moesten geen Carmelieten gezonden worden. Blijkbaar
was hem door Rovenius of Marius een overtuigend exposé van de verwikkeling
gegeven. De Propaganda kwam van de meegedeelde feiten blijkbaar zo onder de
indruk, dat zij 3 Juni 1647 besloot de drie in de Zending gevestigde Carmelieten te
gelasten het werk te staken en naar hun kloosters terug te keren. Chigi bracht het
bevel schriftelijk aan de drie paters, Jacobus Vivarius, Carolus Couverselius
(Couvrechef) en Martinus van der Venne, over101.. Het drietal trok zich van deze
lastgeving echter niets aan. Het besluit van de Propaganda moest dan ook 20 Juli
hernieuwd worden. Op de mededeling van dit tweede bevel reageerde pater Vivarius
met het inzenden van het bovenaangehaalde verslag. De indruk, die dit maakte, was
echter anders dan de pater zich moet hebben voorgesteld. Na kennisneming er van
besloot de Congregatie 19 Januari 1649 de lastgeving ten derden male te laten doen.
Ook ditmaal sloegen de paters het uitdrukkelijke bevel in de wind.
De nuntius Chigi, die zich in deze aangelegenheid, als in al zijn bemoeiingen met
de Zending, ondanks zijn veelszins critische instelling tegen Rovenius, een doortastend
en rechtvaardig man toonde, schreef naar aanleiding van deze hardnekkige
ongehoorzaamheid der drie Carmelieten 21 Mei 1649 een krachtige brief aan de
Propaganda. Hij herhaalde zijn dringend advies geen nieuwe regulieren naar de
Zending te sturen en verzocht de Propaganda alle ordesoversten in te scherpen, dat
zij beter het oog moesten houden op hun in de Zending te werk gestelde paters.
Vooral voor de Carmelietenoversten was dit nodig. Hij beklaagde zich over de
hardnekkige ongehoorzaamheid van pater Vivarius en zijn gezellen. De brief eindigt
met de merkwaardige, bijna beroemd geworden zinsnede, waarin het heet, dat voor
de intrede van een regulier in de Zending ‘una sola carta della S. Congregatio’ volstaat,
maar dat dreigementen noch straffen in staat zijn hem er uit te zetten102.. Meer dan
een jaar later was de situatie nog precies eender: 10 September 1650 gelastte de
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Propaganda de nuntius opnieuw de paters het bevel tot onverwijld vertrekken te doen
geworden. Chigi voldeed weer aan het bevel, gelijk hij 1 October 1650 kon berichten,
maar resultaat bleef ook thans uit. De onverkwikkelijke weerspannigheid schijnt nog
lang geduurd te hebben: in zijn relatio van 1656 verhaalt Jacobus de la Torre103., dat
pater Vivarius in ongehoorzaamheid te Amsterdam gestorven is, dat pater Van der
Venne gehoorzaamd heeft en dat pater Couvrechef door ziekte genoodzaakt is te
blijven. Ofschoon de pater spoedig herstelde, bleef hij te Amsterdam, waar hij blijkens
een gedicht van Vondel104. in 1658 zijn gouden professiefeest vierde en omstreeks
1660 overleed105.. Het is wel zeer merkwaardig, dat, blijkbaar onberoerd van deze
onverkwikkelijkheden, nog een andere pater Carmeliet in de Nederlanden vertoefde
en zielzorg uitoefende: Vincent Stalpart van der Wiele, een verre verwant van de
priester-dichter Johan Stalpart van der Wiele. Pater Vincent behoorde, evenals de
drie hiervoor genoemden, tot de Nederduitse provincie, maar schijnt met deze
ordebroeders geen contact te hebben onderhouden. Naar de voorstelling van zijn
biografen was deze priester in het protestantisme opgevoed, maar reeds jong
toevertrouwd aan een katholieke oom te Leiden en aldaar tot het katholicisme bekeerd.
Vermoedelijk hebben wij hier te doen met een van de in het begin van de zeventiende
eeuw nog gewone gevallen van latent katholicisme in patricische families, dat bij de
meerderheid straks op capitulatie voor het calvinisme zou uitlopen, maar bij anderen
tot positieve belijdenis en beleving zou terugkeren. Pater Vincent moet al vóór zijn
priesterwijding het plan opgevat hebben mede te werken tot het missiewerk in zijn
vaderland. Met consent van zijn overste bracht hij in 1629, 1632 en 1638 enige
maanden in de Noordelijke gewesten door, waar hij, blijkbaar met Rovenius'
toestemming, door preken en andere bediening in de zielzorg behulpzaam was. In
1647 vestigde hij zich te Leiden. Hier stichtte hij met consent van de Propaganda in
Juni 1648 een missiestatie, die voornamelijk bestemd was voor de talrijke Vlaamse
immigranten. Hem is blijkbaar door Rovenius noch door diens opvolger iets in de
weg gelegd. Met hem begint de statie van de Nederduitse of Vlaamse Carmelieten
te Leiden, die tot 1856 heeft voortbestaan106..
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Aan het eind van Rovenius' episcopaat verkregen ook Franse Carmelieten uit Parijs
in de Zending vaste voet. Ook hier was de aanleiding van persoonlijke aard. Het
initatief lag bij pater César de S. Bonaventure, d.i. Johan Bertius, jongste zoon van
de Leidse theologie-professor Petrus Bertius, die via het remonstrantisme de weg
naar Rome hervonden had en van wiens zoons er drie te Parijs Carmeliet werden:
Abraham (Petrus a Matre Dei), Wenceslaus (Paulus a Jesu Maria) en Johan107.. Van
dezen kwamen de oudste en de jongste, Abraham en Johan, als priesters naar Holland
terug om er in de missie te werken, speciaal voor het toen vrij sterke Frans sprekende
deel van de bevolking van sommige steden. Hun stichtingen zijn te beschouwen als
de pendanten van de bekende Waalse gemeenten der hervormde kerk, een
omstandigheid, die er, naast andere, op wijst, hoezeer de gangbare opinie correctie
behoeft, die zowel in de immigratie van Spaanse Brabanders en Walen omstreeks
1600 als in de overkomst van de réfugiés onder Lodewijk XIV uitsluitend religieuze
verschijnselen ziet. De oudste van deze vestigingen is die te Den Haag. Met
toestemming van zijn overste vestigde pater César zich in 1647 aldaar, waar hij als
kapelaan van de Franse legatie werd aangesteld. Het was echter de uitgesproken
bedoeling, langs deze weg de talrijke Franse en Waalse kolonie ter stede te hulp te
komen.
Al jarenlang waren de gezanten van de katholieke mogendheden de Haagse
katholieken tot steun, door hun ambassade-kapellen niet alleen voor hun eigen intern
en extern personeel, maar tevens voor de Haagse bevolking open te stellen. In 1617
waren die van Frankrijk en Venetië daarmee begonnen108.. Op den duur groeide deze
welwillendheid uit tot het doen houden van godsdienstoefeningen met een Nederlandse
preek. Hetzelfde deed de te Den Haag gevestigde Portugese prins Emmanuel, gehuwd
met Emilia van Nassau, zuster van prins Maurits. Natuurlijk wekte deze houding van
de gezanten en van de prins de ergernis van de Haagse kerkeraad, die niet naliet bij
de schout en bij de Staten van Holland te protesteren. Reeds in 1618 drongen deze
Staten dan ook bij de gezant van Venetië er op aan, dat hij zijn kapel niet langer zou
openstellen voor de Haagse katholieken, maar het resultaat was nihil. Ook tegen de
prins van Portugal werd
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nogal hoog van de toren geblazen. De Franse gezant echter werd blijkbaar ontzien.
De politieke betrekkingen tussen Frankrijk en de Republiek waren te hecht en de
invloed van de ambassadeur op vooraanstaande regeringspersonen te groot. Bovendien
reageerde de Franse gezant op een hem gemaakte aanmerking met een verwijzing
naar de praktijk van de Nederlandse gezant te Parijs, die in het Frans liet preken voor
Parijse protestanten en ongemoeid werd gelaten. Rovenius berichtte dan ook in zijn
verslag van 1622, dat beide gezanten voortgingen hun godsdienstoefeningen met
open deuren te houden. Op hernieuwde klachten van de Haagse kerkeraad namen de
Staten van Holland enige maatregelen, die tot bestraffing konden leiden van
Nederlanders, die in de huizen van vreemde gezanten of vorstelijke personages
katholieke godsdienstoefeningen bijwoonden. Veel hebben deze resoluties niet
uitgehaald, daar de betrokken gezanten elke contrôle op hun bezoekers als een
belediging opnamen en het voornemen te kennen gaven zich bij de eigen regeringen
te beklagen over deze schennis van hun immuniteit. Zo ging de praktijk vrijwel
onverlet voort.
Spoedig kreeg zij ook ingang bij de Portugese ambassade en onmiddellijk na het
sluiten van de Munsterse vrede bij de nieuw gestichte Spaanse legatie. Een van de
eerste daden van de gezant Antoine Brun was de benoeming van de Zuidnederlandse
priester Zacharias de Metz, de later coadjutor van de la Torre, tot zijn kapelaan. Ook
de reeds genoemde pater Vincent Stalpart van der Wiele werd, misschien pro forma
om hem te beschermen tegen mogelijke belemmering van de kant van de apostolische
vicaris, in 1649 aan de Spaanse ambassade verbonden. Tegelijkertijd verbond Brun
ook de Zuidnederlandse Jezuïet Thomas Crom als aalmoezenier aan de legatie. Zeker
hebben zowel Metz als Crom zich van de aanvang af intensief met de zielzorg voor
de Haagse katholieken ingelaten. Uit de betrekking van de paters Jezuïeten tot de
Spaanse ambassade kwam op den duur de Jezuïetenstatie in het Westeinde voort,
evenals uit hun gelijke betrekking tot de Franse legatie de statie in de Casuariestraat
groeide. Beide staties werden in 1767-1768 door Minderbroeders overgenomen. Die
in het Westeinde kwam in 1822 aan de Jezuïeten terug en leeft nog als
Jezuïeten-parochie voort; die in
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de Casuariestraat is de huidige Franciscanenkerk aan de Boschkant. Vooral de Spaanse
legatie werkte de bemoeiing van haar kapelaans met de Haagse katholieken in de
hand, waartoe aanvankelijk ook de omstandigheid moet hebben bijgedragen, dat
Antoine Bruns opvolger, Don Estevan de Gammarra, een zwager was van de
apostolische vicaris de la Torre.
De betrekking van pater César tot de Franse ambassade is niet van lange duur
geweest. Na een kort verblijf te Den Haag moest hij begin 1648 in opdracht van zijn
oversten een visitatie in Engeland houden. Te Vlissingen wachtend op
scheepsgelegenheid, zag hij kans met een socius, die hem op reis vergezellen zou,
te Middelburg enige malen voor een aantal katholieken de heilige Mis te doen. Terug
van zijn reis, vestigde pater César zich weer te Den Haag, ditmaal als huiskapelaan
van prins Lodewijk van Portugal, een zoon van de zoeven genoemde Emmanuel.
Het bleek echter spoedig, dat 's prinsen gemalin, een Italiaanse van geboorte, de pater
meer als huisbediende dan als zielzorger beschouwde, zodat deze reeds in de zomer
van 1649 het prinselijke huis verliet. Hij vestigde zich in Juli 1649 in een gehuurd
huis in de Nieuwe Molstraat, waarmee de vaste Carmelietenstatie te Den Haag een
aanvang nam109.. Na deze eerste stichtten de Franse Carmelieten weinige jaren later
nog twee staties in de Hollandse Zending, namelijk in 1654 te Leiden, waarvan pater
Petrus a Matre Dei (Abraham Bertius) de oprichter was, en een te Amsterdam in
1662110..
De ene Bogardus, door Rovenius in zijn verslagen van 1642 en 1645 opgegeven,
schijnt enige jaren aan de Franse ambassade verbonden te zijn geweest.

9. Samenvatting
Eenzijdige nadruk op de geschillen tussen de apostolische vicarissen en de reguliere
missionarissen heeft de kijk op de geschiedenis van de Hollandse Zending bij sommige
schrijvers enigermate verwrongen. Het is niet waar, dat dit missiegebied uitzon-
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derlijk onder deze twisten geleden zou hebben. Wel kan men boekdelen vullen met
de vele klachten, die van beide zijden naar Rome gezonden werden, maar daarmee
is het gestelde niet bewezen. Van de landen met ongeschokt hiërarchisch bestuur
zijn uiteraard minder overeenkomstige gegevens voorhanden, maar de oorzaak
daarvan is duidelijk: de grootste steen des aanstoots ontbrak, De regulieren konden
daar vrijwel geen zielzorg uitoefenen en vervolgens, waar zij het al deden, geen
pretenties op exemptie van het bisschoppelijk gezag doen gelden. Van de Engelse
missie weten wij echter genoeg om vast te stellen, dat deze te worstelen had met
dezelfde problemen. Het verschijnsel, dat in nieuw-geschapen organisaties, waarin
de grenzen der bevoegdheden aanvankelijk niet scherp getrokken waren en eerst
langs empirische weg waren vast te stellen, conflicten ontstaan, is zo natuurlijk, dat
er reden zou zijn, zich er over te verwonderen, zo zij in de Hollandse Zending
achterwege gebleven waren. De wrijving openbaarde zich dan ook minder in de
verhouding van de regulieren tot de apostolische vicaris dan in die van reguliere en
seculiere missionarissen onderling, waarin de apostolische vicaris vrijwel nooit de
onpartijdige scheidsrechter kon zijn, doordat de pretenties van de seculieren op
canoniek gezag tevens de zijne waren. Vooral de geschriften uit het later-ontstane
oudskatholieke kerkgenootschap wekken door hun eenzijdig verwijlen bij de
herhaaldelijk gerezen grote en kleine conflicten een verkeerde indruk. Dit
overbelichten van controversen en conflicten doet bij menig beschouwer de waan
postvatten, als zouden paters en wereldsheren elkaar onder Sasbout en Rovenius met
giftige haat vervolgd, in het burgerlijke en kerkelijke leven gedwarsboomd of ten
minste genegeerd hebben en als zouden de wederzijdse volgelingen elkaar nauwelijks
als geloofsgenoten erkend hebben.
Deze caricatuur van de wezenlijke verhoudingen is het gevolg van een zich blind
staren op bepaalde euvels, die eindigen met zulke fantastische afmetingen aan te
nemen, dat ze alle andere gezichtspunten verduisteren. Het lijkt, of een soort van
fatum over de historiografie van de katholieke kerk in de Utrechse provincie in
zendingsstaat ligt, of onder de suggestie van het tot een uiterste toegespitst conflict
de schaduwen er van reeds
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meer dan een eeuw vooruit ontdekt moeten worden. Dit heeft velen misleid: elk
conflict tussen Sasbout en een pater moest een voorspel heten van de botsing, die tot
de achttiende-eeuwse scheuring zou leiden, alsof de Hollandse Zending er toe
gepredestineerd was de enige gemeenschap te worden, waar het jansenisme tot een
schisma zou leiden. Sasbout en Rovenius zouden in hun botsingen met Jezuïeten en
andere paters de oorlog ingezet hebben, welke, volgens de aanbidders van het
fait-accompli als de enige mogelijkheid, noodwendig moest leiden tot een scheuring.
Wie geschriften van oud-katholieke zijde leest, krijgt de indruk, dat de apostolische
vicarissen nauwelijks een dag met rust gelaten werden door dit probleem en dat hun
missie nauwelijks een ander punt van bekommering gehad heeft dan de doornige
kwesties tussen seculieren en regulieren. Zo ontstond de mythe, volgens welke de
Hollandse Zending van de dagen van Sasbout Vosmeer tot aan de schorsing van
Codde het terrein geweest is van een permanente verwoede belangenstrijd tussen de
twee categorieën. Dit is zeer overdreven. Wrijving en naijver tussen wereldsheren
en ordesgeestelijken zijn van alle tijden en landen: de middeleeuwse kerk had ze
gekend en de tegenwoordige tijd kent ze in allerlei vormen. Zij zijn natuurlijke en
verblijdende uitvloeisels van de vanouds binnen het raam van de ene kerk en de ene
leer gevangen verscheidenheid van devoties, methoden en voorkeuren. Zij doen
alleen kwaad, indien zij met onchristelijke heftigheid worden uitgevochten, maar
ook dan nog is het billijk te bedenken, dat volslagen eensgezindheid overal en in alle
menselijke verhoudingen de dood in de pot zou zijn. Zeker zijn ons onsichtelijke
uitingen bekend van animositeit tussen de twee categorieën zielzorgers in de Hollandse
Zending, maar het zou nog bewezen moeten worden, dat deze animositeit elders
geringer was. Verwijzingen naar toon of woordenkeus - een bij de behandeling van
dit onderwerp zeer gewone vorm van argumenteren - zeggen ons na zoveel eeuwen
weinig, daar niets zo snel en in zijn fijne nuances nauwelijks naspeurbaar verandert
als de gevóelswaarde van de woorden.
Het vraagstuk van de schuld is dan ook niet met een eenvoudig antwoord op te
lossen, daar de incidentele conflicten zeer uiteen-
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liepen. In het algemeen is het verklaarbaar, dat de verantwoordelijke leiders van de
missie, van wie verwacht werd, dat zij hun gebied zouden behouden voor de corruptie,
de slordigheid en de gemakzucht, die het zwak van de oude bedeling geweest waren,
ongaarne het ten dele buiten hun rechtsmacht gestelde contingent van de clerus zagen
toenemen. Het is echter al even verklaarbaar, dat de kille reserve, waarmee vooral
de autocraat Rovenius dit deel van de clerus behandelde, de wrijving meer dan nodig
was vergrootte. Het blijft niettemin zinloos Sasbout en Rovenius rigorisme in de
discipline te verwijten, als men weet, dat de oude bedeling aan het tegenovergestelde
euvel ten gronde was gegaan. Ten slotte leerde de ervaring in de andere Westeuropese
missielanden, dat het onvermijdelijk eind van de ontwikkelingsgang moest worden:
de onderwerping van alle regulieren aan de rechtsmacht van de apostolische vicaris.
Zo behoren de conflicten tussen de seculiere missieoversten en de regulieren tot de
kinderziekten van de missiekerk.
De eenzijdige zienswijze, die de regulieren maakte tot een hechte organisatie van
obstructionisten, placht ook de heilige stoel en de congregatie van de Propaganda te
maken tot medeplichtigen aan wat dan een stelselmatige ondermijning van het centraal
gezag in de missie heette. Objectieve kennisneming van de bronnen leert anders. Er
is geen sprake van speciale voorkeur van de Romeinse autoriteiten voor de regulieren.
Integendeel hebben zij steeds naar volstrekte onpartijdigheid gestreefd. De
systematische publicatie van de Romeinse bronnen, thans gevorderd tot het einde
van Neercassels episcopaat, wijst dit dit onmiskenbaar uit. Afwijkingen van de
Concordia heeft de Propaganda nooit geduld of goedgepraat en stelselmatige
veronachtzaming er van heeft steeds geleid tot terugroeping van de betrokken
missionarissen. Zij betrachtte bij het beoordelen van de conflicten een nauwgezetheid,
die soms zekere verlammende of tenminste remmende invloed op de gang van zaken
had. Hoezeer deze te betreuren viel, zij is het beste bewijs voor de beginselvastheid
van haar houding en de onpartijdigheid van haar standpunt111..
Ook de achtereenvolgende nuntii, die hetzij te Brussel, hetzij te Keulen als
vertegenwoordigers van de Propaganda het wakend

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

151
oog over de Hollandse Zending lieten gaan, namen krachtens hun instructies een
nauwgezette objectiviteit in acht. De rapporten en brieven van de nuntius Fabio Chigi
zijn wel het sprekendst getuigenis daarvan. Nooit liet hij het de - hem overigens
weinig sympathieke - Rovenius aan zijn steun ontbreken en menige reguliere
missionaris heeft dat tot zijn beschaming moeten ondervinden, maar daarnaast
vermeed hij met dezelfde zorg enig op de Concordia berustend recht te doen krenken.
Met grote ernst streefde hij naar het scheppen van een betere verhouding. Door
persoonlijke bemiddeling heeft hij daartoe bijgedragen; zelfs trachtte hij te komen
tot een herziening van de Concordia in gemeen overleg tussen regulieren en seculieren.
Daartoe strekte de opdracht, die hij in 1643 na machtiging van de Propaganda
verstrekte aan de te Dusseldorp vertoevende, uit een patricische Rotterdamse familie
geboortige seculiere priester Pieter van Walenburch (1610-1675), later wijbisschop
van Mainz. Deze invloedrijke priester en zijn broer Adriaan (1608-1669), later
wijbisschop van Keulen, waren geboortig uit een van de vele huwelijken, die
omstreeks 1600 in de patricische kring gesloten werden tussen paren van enigermate
uiteenlopende kleur. Stellig was de vrouw, Anna Kievit, katholiek; de man, Cornelis
van Walenburch, wordt - m.i. zonder voldoende reden - meestal als hervormd
opgegeven. De twee genoemde zoons waren beiden figuren van betekenis, mannen,
die door groter zelfstandigheid, door geleerdheid en wereldkennis boven de meeste
Hollandse priesters van hun tijd. uitstaken. Omstreeks 1640 ijverden zij vergeefs
voor de oprichting van een oratorium van de Bérulle in de Zeeding. Het schijnt vooral
de Utrechtse provicaris Wachtelaer geweest te zijn, die - vermoedelijk uit vrees, dat
door deze stichting te veel seculieren het meer beschouwende leven van de
Oratorianen zouden verkiezen boven het practische werk in de missie -, de stichting
verijdeld heeft. Daarover blijkbaar ontstemd of ten minste teleurgesteld, verlieten
de gebroeders de Zending, waarin zij nooit een functie hebben bekleed. Zij vestigden
zich in Duitsland, waar zij naam maakten als controvers-predikanten tegen lutheranen
en calvinisten en als schrijvers van polemische en apologetische geschriften112..
Fabio Chigi leerde hen te Keulen persoonlijk kennen. Hij waar-
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deerde beiden, maar achtte terecht Pieter het hoogst. Vertrouwende op diens kennis
van de Hollandse Zending, zijn relaties onder seculieren en regulieren en zijn tact,
droeg de nuntius hem in 1643 op, een reis door de Hollandse Zending te maken en
bij deze gelegenheid te onderhandelen met vooraanstaande paters en wereldsheren,
ten einde te komen tot een regeling, die de Concordia met instemming van beide
partijen zou kunnen vervangen. Daar de regulieren van oordeel waren, dat de
Concordia hen te veel bond en de seculieren daarentegen meenden, dat de band
versterkt moest worden, mocht het streven naar zulk een regeling wel het zoeken
naar de steen der wijzen heten. Het is dan ook geen wonder, dat Pieter van Walenburch
niet slaagde in zijn opzet. Hij ontwierp twee regelingen, die ongeveer op het volgende
neerkwamen. De eerste wilde vastleggen, dat overal, waar op dat ogenblik slechts
één priester stond, hetzij seculier, hetzij regulier, deze als pastoor beschouwd zou
worden, zonder wiens wil niemand enige bediening kon uitoefenen. Verder zou op
plaatsen, waar op dat ogenblik meer priesters stonden, alleen hij, die door de
apostolische vicaris aangesteld was, als pastoor gelden. In articulo mortis zou echter
elke priester bevoegd zijn. Ten slotte waren alle priesters gehouden zich te gedragen
naar de aanwijzingen van de apostolische vicaris en hun administratie aan zijn
inspectie te onderwerpen. Het tweede voorstel kwam neer op het aanvaarden van de
bestaande toestand met deze wijziging, dat de regulieren overal, waar zij op dat
ogenblik gevestigd waren, erkend werden in het genot van de volle
pastoraatsrechten113..
Het is begrijpelijk, dat het eerste voorstel bijval vond bij de seculieren, maar door
de regulieren verworpen werd, terwijl het tweede, dat de regulieren niet onaannemelijk
voorkwam, aan de seculieren niet beviel. Het negatieve verslag van Van Walenburchs
pogingen moet Chigi hebben doen inzien, dat alle wijziging van de Concordia eer
na- dan voordeel bracht. Hij volhardde dan ook met te meer kracht in zijn tactiek
van straffe handhaving der Concordia. De tegenwerping, door verscheiden regulieren
bij herhaling gemaakt, dat de Concordia geen kracht van wet zou hebben, ergerde
hem geducht. Hij verzocht nog in 1643, dat de heilige stoel de overeenkomst nogmaals
plechtig zou bevestigen.
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Dit is ook geschied. Het is geen wonder, dat Chigi, eenmaal Alexander VII geworden,
in 1656 de Concordia officieel vastlegde in een pauselijke constitutie.
Het episcopaat van Rovenius eindigde omstreeks het midden van de zeventiende
eeuw, toen de vrede van Munster het tijdperk van de oorlog eindelijk afsloot. De
Republiek met de geprivilegieerde calvinistische kerk was geconsolideerd en de
verhoudingen hadden zich gezet. Het was uitgemaakt, dat een vrij aanzienlijk deel
van de bevolking der Republiek met inbegrip van de Generaliteitslanden katholiek
zou blijven. Nog altijd was het overblijvende deel niet in zijn geheel protestant te
noemen: er was nog een niemandsland van niet-protestanten, die toch voor het
katholicisme verloren gegaan waren. De oorzaak is in vele gevallen de ontstentenis
van katholieke missie, die deze mensen had kunnen leiden en het latente geloof in
hen had kunnen doen herleven. Nu waren zij geworden tot ‘dorre takken aan de boom
der kerk’114.. Sasbout en Rovenius, de seculiere missionarissen, de Jezuïeten en andere
regulieren hebben, zoals het locale overzicht van de zeventiende-eeuwse missie zal
doen blijken, een deel van de verlatenen weten te bereiken, toen het nog niet te laat
was. Was het getal werklieden in deze wijngaard groter geweest, het aantal van de
geredden zou daarmee zeker gestegen zijn. Als Sasbout en het Haarlemse kapittel
omstreeks 1583-1590 niet alleen het missiewerk in sommige delen van Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht hadden kunnen organiseren, maar tegelijk Friesland,
Salland, de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden in exploitatie hadden kunnen nemen,
zou de religiekaart er anders uitzien dan nu het geval is. Thans zijn de meeste van
de genoemde eilanden geheel afgevallen, ofschoon de bevolking er tientallen jaren
lang volhard heeft in een afwerende houding jegens het opgelegde calvinisme;
hetzelfde geldt voor Salland, Friesland, Drente en Groningen. Ongetwijfeld is de
eerste helft van de zeventiende eeuw de tijd van de massa-afval, van de massale
overgangen tot het protestantisme. Omstreeks 1600 was het protestantisme zeker
nog slechts de belijdenis van een vrij geringe minderheid; dat wijzen de aantallen
lidmaten, voorzover zij bekend zijn, wel uit. Omstreeks 1650 zal het aantal ‘practi-
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serende’ protestanten echter reeds iets groter geweest zijn dan dat van de katholieken.
De vraag dringt zich aan ons op, of de houding, die Sasbout en Rovenius aannamen
jegens de reguliere missionarissen in de Zending, min of meer oorzaak is van deze
massale afval. Zij is heel moeilijk te beantwoorden, tenminste, wat Rovenius aangaat.
Voor Sasbouts tijd heeft zij weinig zin, daar de Jezuïeten onder hem met de beste
wil geen kans zagen meer missionarissen af te staan en de andere orden nog geen
krachten beschikbaar hadden. Zeker heeft Rovenius het contingent regulieren klein
willen houden, maar de getallen wijzen uit, hoe weinig hij daarin geslaagd is. En
verder was het onder hem spoedig te laat. Na het twaalfjarig bestand was in het
algemeen de gunstige tijd voorbij: de tot op die tijd aan hun lot overgelaten streken
boden geen uitzicht meer. Er woonden ook te weinig katholieken om een groter getal
missionarissen te onderhouden. Wat deze verlaten streken betreft, zoals vooral Drente,
dat in de Hollandse Zending eenvoudig een lege plek gebleven is, moet trouwens
opgemerkt worden, dat Rovenius er niet aan gedacht heeft, de reguliere missie, zo
zij zich daar gevestigd had, een strobreed in de weg te leggen. Hij richtte in zijn
verslagen zelfs de aandacht van de Propaganda er op, hoe nuttig het zou zijn, dat de
orden, speciaal de Sociëteit, zich over Drente ontfermden. Wel deed hij dit van een
hem kenmerkende nurkse opmerking vergezeld gaan: de paters zouden daar beter
werk kunnen doen dan in de steden, waar zij de seculieren maar afbreuk deden.
Hoe eenzijdig het ook is, dat de apostolische vicaris in dezen alleen de paters
meent te moeten laken, toch schuilt in deze bitse opmerking een bittere waarheid.
Hier tasten wij ook aan een technische fout in de organisatie van de Zending, een
fout, die tot 1853 bleef voortbestaan en die zonder twijfel een van de oorzaken is,
dat het platteland van verscheiden provinciën voor een al te groot deel verlaten is:
de bevoorrechting van de sfeden. De locale overzichten zullen uitwijzen, dat steden
als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen waarlijk overvoerd waren met
missionarissen, wereldsheren en paters van verschillende orden, die elkaar vaak op
weinig verheffende wijze concurrentie aandeden, door hun naijver het totstandbrengen
van grotere
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dingen beletten en gekrakeel onder de katholieke burgerij met funeste inmenging
van de stedelijke regenten als gevolg teweegbrachten. Elke nieuwe orde, die zich in
de Zending vestigde, zocht staties te stichten, waar zij het minst nodig waren.
Daardoor werd de verlatenheid van het platteland te tragischer. Natuurlijk zijn er
factoren te over, die de keuze verklaren. Ten eerste waren de priesters in de steden
aan de plaatselijke regenten en ambtenaren onderworpen en die op het land aan de
provinciale: de eersten waren in den regel veel soepeler dan de anderen. In de steden
stonden de missionarissen dus minder aan vervolging bloot. Vervolgens gaf het werk
in de steden spoediger zekere bevrediging, doordat het bijeenkomen van een schare
kerkgangers binnen het klein bestek van de meeste steden veel gemakkelijker was
dan op het land. Daarmee hing ook de kwestie van het levensonderhoud samen,
alsmede de mogelijkheid om tot kerkbouw te komen. Ook moeten de zwerftochten
te lande veel meer afmattend geweest zijn dan het werk in de stad. Maar het is en
blijft een onherstelbare schade, dat zelfs Rovenius geen kans heeft gezien van de
meer dan dertig priesters, die b.v. Utrecht omstreeks 1620 rijk was, een tiental te
distribueren over het platteland van de meest noordelijke provincies.
Het eindoordeel over de eerste twee apostolische vicarissen is tot op de huidige dag,
nu nog altijd zeer veel hoogst belangrijk materiaal, vooral brieven, ongepubliceerd
in het archief van de oud-bisschoppeijke clerezie berust, niet dan met reserve te
formuleren, al kan er geen twijfel bestaan, of dit oordeel moet gunstig luiden.
Beminnelijke figuren waren geen van beiden: Sasbout was niet vrij van
bekrompenheid van opvatting, van koppig vasthouden aan eigen inzichten; Rovenius
was bepaald een autocraat, die op zijn oude dag nauwelijks voor adviezen van anderen
toegankelijk scheen. Als heersende figuur staat Rovenius boven Sasbout: terwijl aan
de Delftse burgemeesterszoon ‘regeerzucht’ wordt verweten115. - wat heel iets anders
is dan de erkenning van bepaalde bestuurstalenten -, toonde de Deventerse rectorszoon
zich een kloek regent en een groot organisator. Opvallend is het verschil in
verstandelijke aanleg en zin voor de wetenschap: Sasbout, ofschoon licentiaat in de
theologie en aan-
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vankelijk vervuld van zekere schrijversambitie, was geen man van bijzondere
geleerdheid, zelfs niet van bijzondere bekwaamheid, terwijl Rovenius zich ondanks
zijn van vele beslommeringen vervuld leven altijd bleef kenmerken als een
wetenschappelijk aangelegd man. Ze komen overeen in zekere neiging tot rigorisme.
Sasbouts geschillen met de Jezuïeten waren ten dele ook, zoals wij gezien hebben,
van moraal-theologische en spiritualistische aard. Er is al iets te constateren van de
rigoristische contra de lakse moraal, waarover de meningsverschillen zich in de
tweede helft van de zeventiende eeuw zouden toespitsen. Mits men in de term geen
onverdiende smaad legge, kan op Sasbout de benaming voorloper van het jansenisme
toegepast worden. Hij noemde de Jezuïeten probabilisten; zij gaven volgens hem te
gemakkelijk absolutie en te spoedig dispensatie in de vastenen onthoudingswetten;
zij liepen licht heen over het trouwen voor de ketterse predikant, het studeren aan
een ketterse universiteit, het bijwonen van ketterse vergaderingen, het leveren van
contrabande aan de Staten-Generaal, het deelnemen in de Oostindische Compagnie.
Het is wel zeker, dat de hedendaagse moralisten op zulke en andere punten de opinie
van de Jezuïeten huldigen, maar tot een juiste beoordeling van Sasbouts houding
neme men in aanmerking, dat de Jezuïeten met hun milde practijk in het begin van
de zeventiende eeuw nog tegenover bijna heel de kerk stonden116..
Rovenius' werken tonen eenzelfde geesteshouding als deze opvatting van Sasbout.
Bij hem vinden wij ook meer uitgesproken rigorisme. Vooral zijn ‘Reipublicae
christianae libri duo117.’ tonen in hun tekort aan waardering voor de huwelijkse staat
een onvruchtbaar eenzijdig ascetisme van onbehaaglijk karakter. Verder is zijn nauwe
omgang met Cornelius Jansenius, die president van Pulcheria was en met wie
Rovenius dus onvermijdelijk in contact moest komen, alsmede zijn bewondering
voor het Oratorium van de Bérulle, in hoge mate kenmerkend voor zijn richting in
theologie en spiritualiteit. Al is dan geconstateerd, dat Rovenius in geen enkel opzicht
als onrechtzinnig mag worden bestempeld en al scheidt een brede kloof zijn troostvolle
opvatting over de heilszekerheid van de ‘sombere fatumstemming’, die over Jansenius'
‘onmenselijk harde leer’ hangt118., dan is er
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toch al te duidelijk karakterverwantschap en affiniteit van begrippen tussen de twee
theologen geweest. Het is niet zonder betekenis, dat Rovenius Jansenius' ‘Augustinus’
van een approbatie voorzag, waarvan het fatale is, dat zij dateert van na de pauselijke
veroordeling van het werk. Wij hebben echter geen recht te twijfelen aan de eerlijkheid
van zijn verzekering aan de nuntius Chigi, dat hij bij het verlenen van die approbatie
van geen veroordeling kennis droeg. Ook deze tweede apostolische vicaris kan, zij
het met grote reserve, een voorloper van het jansenisme in de Nederlanden genoemd
worden, mits wij daarbij een paar punten zuiver onderscheiden. Ten eerste lijkt de
betiteling in dezelfde zin toepasselijk op de meerderheid van de contemporaine
bisschoppen en theologen. Ten tweede blijft elke beschuldiging van onrechtzinnigheid
er vreemd aan. Rovenius pleit, vooral in zijn ‘Institutionum christianae pietatis libri
quatuor (Antv. 1635)’, met principiële nadruk voor de veelvuldige heilige communie,
waarschuwt tegen scrupulantisme, wekt op tot vertrouwen in de goddelijke
barmhartigheid, prijst de aanroeping van de heiligen aan, munt zelf vooral uit in
devotie tot de heilige Maagd en leert uitdrukkelijk de pauselijke onfeilbaarheid.
Sasbouts pionierswerk zette de missie in. Zijn voorbeeld van persoonlijke
toewijding maakte school en zijn hoge eisen aan het godsdienstig en zedelijk leven
van de geestelijkheid drukten een stempel op de Hollandse Zending. Hij schiep een
clerus, waarop de kerk roem mag dragen119.. De huidige kaart van de confessies toont
in de overwegend katholieke kleur van de omgeving van Delft, hoeveel zijn eigen
missiewerk betekend heeft. Als pendant van dit sprekend beeld van Sasbouts
persoonlijke verdienste komt op dezelfde kaart Twente naar voren, dat voor het
grootste deel Rovenius' arbeidsveld geweest is. Als op beider beeltenissen zeker de
schaduwen niet ontbreken, bedenken wij, dat de omstandigheden, waaronder zij
optraden, om mannen van strenge tucht riepen. Is in beider eenzijdige vereenzelviging
met de seculiere clerus het begin te zien van de bedenkelijke partijdigheid, die vrijwel
alle apostolische vicarissen belet heeft zich boven de partijen te stellen, blijkt uit
Sasbouts brieven naar onze smaak te weinig ‘esprit’ en vooral te veel gemelijkheid,
toont
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Rovenius zich in zijn soms drastische uitingen van een militante bitsheid en
onsympathieke schamperheid bezield, hebben zij dus beiden weinig gemeen met het
bisschopstype van Franciscus van Sales, dan moeten wij de vraag stellen, of prelaten
van een meer meegaande houding in zo korte tijd zulk een effectieve hervorming
van het godsdienstig en kerkelijk leven hadden kunnen tot stand brengen.
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X. De Hollandse Zending in de tweede helft van de zeventiende eeuw
1. De la Torre, de Metz en Cats.
JONKHEER JACOBUS DE LA TORRE WERD IN OF omstreeks 1608 te
's-Gravenhage geboren en stierf 12 of 13 September 1661 in het Wilhelmietenklooster
te Huybergen1.. Zijn vader was waarschijnlijk Zuidnederlander van geboorte, maar
van Spaanse afkomst; zijn moeder was verwant aan de graven van Culemborg. Beiden
waren zeer gegoed in Noord- en Zuid-Nederland. Als vurige katholieken beschermden
zij de bewoners van hun heerlijkheden tegen de protestantisering. De gevolgen
daarvan toont nog de huidige religiekaart in de katholieke Zuidbevelandse enclave
en in een vrij groot percentage katholieken op het eiland Flakkee; in beide gevallen
hebben wij met bezittingen van de familie de la Torre te doen. Zij waren een krachtige
steun voor de eerste missionarissen, speciaal ook voor Sasbout, die wel in hun huis
gelogeerd schijnt te hebben; zeer jong nog heeft Jacobus de la Torre in zijn ouderlijk
huis het heilig Vormsel ontvangen uit handen van Sasbout.
Waarschijnlijk heeft ook Rovenius de steun van Jacobus' ouders ondervonden;
het is dan wel in ruil daarvoor, dat hij zich aan de geestelijke vorming van de zoon
persoonlijk veel liet gelegen liggen. Deze schijnt oorspronkelijk voor een juridische
loopbaan bestemd te zijn geweest, althans voor de juridische studie: achtereenvolgens
studeerde hij te Leiden, te Nantes en te Angers. In 1629 werd hij, vermoedelijk wel
in overleg met Rovenius, die in deze tijd zeer hoog liep met de instelling, lid van het
Oratorium van de Bérulle. Vervolgens begon hij de theologische studiën te Leuven,
waar hij o.a. Cornelius Jansenius hoorde, wiens leven hij later beschrijven zou2.. In
of omtrent 1633 werd
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hij priester gewijd. Daarna vestigde hij zich te 's-Gravenhage in het ouderlijk huis,
nog door zijn moeder bewoond (zijn vader schijnt inmiddels overleden te zijn), en
nam enigermate deel aan de missie; spoedig had hij een soort vaste statie te
Eikenduinen. Vermoedelijk voor een niet gering deel door zijn fortuin nam hij ook
terstond een plaats van betekenis in onder de priesters; ofschoon volstrekt niet
behorend tot de ervarenste missionarissen, werd hij toch reeds in 1637 lid van het
vicariaat. Daar dit lichaam door de apostolische vicaris zeker ook bedoeld werd als
strekkende tot vorming van een centrale missiekas, is deze benoeming verklaarbaar.
In hetzelfde jaar werd het vicariaat door Rovenius geraadpleegd over de
benoembaren tot het ambt van coadjutor van de apostolische vicaris; de la Torre
werd een van de drie aanbevolenen. Rovenius zelf, ofschoon blijkens een enkel
gepubliceerd brieffragment3. niet onverdeeld met de la Torre ingenomen (hij spreekt
tenminste schamper over ‘satijn en hoofse geuren’ in verband met de naam van de
jonge edelman, die de autoritaire burgermanszoon te deftig en te vormelijk was)
heeft stellig de benoeming van de la Torre bevorderd ook hem zullen de financiële
redenen gewichtig geleken hebben: het was voor de Zending onmogelijk twee
bisschoppen te onderhouden, tenzij een van dezen van eigen fortuin kon bestaan.
Vermoedelijk heeft de autocraat Rovenius de la Torre liever naast zich gezien dan
een der oudere en meer invloedrijke missionarissen. Het vlotte met de benoeming
vooreerst niet; een der oorzaken was waarschijnlijk het bezwaar, door de aartsbisschop
van Mechelen in zijn advies naar voren gebracht: de jeugdige leeftijd van de la Torre.
Krachtige steun vond de candidatuur de la Torre echter bij de nuntius Fabio Chigi.
Dank zij vooral diens aanbeveling werd de la Torre 24 Augustus 1640 benoemd tot
coadjutor van de apostolische vicaris, niet echter, wat eigenlijk de bedoeling moet
geweest zijn, tot bisschop i.p.i..
Zonder de bisschoppelijke waardigheid heeft de la Torre Rovenius het werk niet
veel kunnen verlichten. De bejaarde, maar van geest nog heldere en van wil zeer
krachtige apostolische vicaris gaf het bestuur niet uit handen en moet, te oordelen
naar berichten van vooraanstaande seculieren, o.a. Wachtelaer
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en de Haarlemse vicaris Leonard Marius, de consecratie van de coadjutor ongaarne
gezien hebben. Ook de nuntius Fabio Chigi had deze indruk. Eerst de 15de October
1646 richtte Rovenius tot de secretaris van de Propaganda het verzoek de la Torre
de bisschoppelijke waardigheid te verlenen; zijn patrimonium en een door hem
bekleed kanonikaat te Xanten waren voor het voeren van zijn staat voldoende. Na
de Keulse nuntius gehoord te hebben, besloot de Propaganda 15 October 1646 de
paus voor te stellen de la Torre tot aartsbisschop van Ephese i.p.i. te benoemen; de
19de Mei 1647 werd de coadjutor door Fabio Chigi te Munster, waar deze in verband
met de vredesonderhandelingen vertoefde, geconsacreerd; Rovenius was een van de
assisterende bisschoppen4..
Na zijn wijding begon de la Torre terstond met vormreizen, die sedert de overval
op Rovenius en de daaruit voortgevloeide rechtszaak (1639) hoogstwaarschijnlijk
geheel achterwege hadden moeten blijven. Lang heeft de nieuwe aartsbisschop echter
niet de gelegenheid gehad de achterstand in te halen, want reeds in Augustus 1649
werd hij bij het toedienen van het sacrament te Zijdewind in Noord-Holland door de
gewapende macht overvallen. Wel wist hij zelf te ontkomen, maar tegen hem en de
andere betrokkenen werd een vervolging ingesteld, die voor hem uitliep op
levenslange verbanning en verbeurdverklaring van al zijn bezittingen in de Republiek5..
Hierdoor geraakte de in weelde opgegroeide prelaat in voor hem ondraaglijke
omstandigheden, die hem brachten tot een allesbehalve verheffend bedelen om
geldelijke gunsten van Spanje en van Rome. Sedert woonde hij meestal in Brussel.
Vermoedelijk door de tussenkomst van de Spaanse gezant Gamarra, die een zwager
van de la Torre was, is het verbanningsdecreet in of omstreeks begin 1660
ingetrokken6., maar inmiddels was de gezondheid van de apostolische vicaris van
dien aard, dat de Propaganda hem alle rechtstreekse bemoeiing met de missie, ook
het bezoek er van, verboden had. Sedert Augustus 1649 heeft de la Torre voor de
Hollandse Zending dan ook zeer weinig kunnen doen; de hoofdopzet van zijn
consecratie was in elk geval verijdeld. Het is begrijpelijk, dat er bij de dood van
Rovenius stemmen opgingen om de la Torre niet tot apostolisch vicaris te benoemen,
daar zijn ambt bij
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voorbaat veroordeeld was grotendeels een wassen neus te blijven en al terstond een
coadjutor zou moeten worden aangesteld voor de toediening van de pontificalia. Zo
werd van de zijde der regulieren de benoeming van de prefect der Augustijnenmissie,
pater Paludanus, in overweging gegeven. Vermoedelijk uit vrees, dat zulke suggesties
bij de Propaganda weerklank zouden vinden, drong de la Torre er 4 November 1651
bij de congregatie op aan, dat deze hem overeenkomstig de wens van de clerus als
opvolger van Rovenius zou aanstellen7.. Eerst 5 Maart 1652 besloot de Propaganda
tot de benoeming8.. De persoonlijke genegenheid van Fabio Chigi voor de la Torre
heeft daartoe zeker veel bijgedragen. Van de aanvang af schijnt de nieuwe apostolische
vicaris echter uitgezien te hebben naar een andere zetel, speciaal in de Zuidelijke
Nederlanden. Bij elke voorkomende gelegenheid deed hij pogingen aangesteld te
worden, zo te Roermond, te Brugge en te Sint-Omaars. Het mag zelfs wat
verwonderlijk heten, dat het hem met zijn goede relaties bij het Spaanse hof en bij
de curie nooit gelukt is een van de Zuidnederlandse zetels te verwerven. Voor
Sint-Omaars had hij de steun van de kardinaalstaatssecretaris, die in October 1656
de gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden liet verzoeken de la Torre voor te
dragen, maar de Spaanse autoriteiten zijn er niet op ingegaan9.. Zelf rekende de vicaris
reeds zo stellig op de benoeming, dat hij zijn toen pasbenoemde coadjutor de Metz,
wiens inkomsten ontoereikend waren, de verzekering gaf, dat deze hem binnenkort
zou kunnen opvolgen. Hij putte dit vertrouwen blijkbaar uit de genegenheid van zijn
oude beschermer Fabio Chigi, die in 1655 als Alexander VII de pauselijke stoel
bestegen had.
Onmiddellijk na diens verheffing had de la Torre zich opgemaakt voor een bezoek
aan Rome, waarvan hij voor zijn carrière waarschijnlijk grote verwachtingen had.
Van Juli 1655 tot April 1656 verbleef hij in de eeuwige stad, gedurende een niet
gering deel van zijn tijd in beslag genomen door de samenvatting van hem door de
provicarissen en aartspriesters verschafte locale gegevens over de missie tot een
uitvoerig verslag. Dit, de nader te noemen Relatio, bood hij in een folio-manuscript
van 416 bladzijden, voorzien van een gekleurde kaart, registers en tabellen, de paus
aan op de audiëntie van 1 April 1656. Waarschijnlijk moest dit lijvige
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verslag door zijn quasi-wetenschappelijke vorm en inhoud op de
wetenschappelijk-aangelegde paus-bibliophiel een goede indruk maken en zo de
steller er van in diens gunst nog doen stijgen. Denkelijk staat de aanbeveling van de
staatssecretaris bij de gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden in verband met
deze audiëntie. Zo Alexander VII ernstige voornemens gehad mocht hebben de la
Torre's promotie naar een andere zetel te bevorderen, is het echter niet vreemd, dat
hij ze heeft laten varen, want reeds het volgende jaar gingen er geruchten van sinistere
aard omtrent de geestvermogens van de aartsbisschop van Ephese, wiens bestuur
hoe langer hoe meer tot een chaos in de missie leidde. Het is dan ook wel zonderling,
dat de la Torre nog in 1657 benoemd werd tot apostolisch vicaris van Den Bosch, te
meer daar hij in 1653 aan de Propaganda verzocht had niet met de zorg voor de
Generaliteitslanden te worden belast10..
De benoeming van Zacharias de Metz als coadjutor van de la Torre is een gevolg
van dit bezoek aan Rome. Paus Alexander VII schijnt daartoe zelf het initiatief
genomen te hebben in de audiëntie, die hij de la Torre in October 1655 verleende11..
Hij zou de aandacht gevestigd hebben op de bekende Pieter van Walenburch, wiens
betrekkingen tot Fabio Chigi en wiens mislukte verzoeningspogingen wij in een
vorig hoofdstuk vermeld hebben. Deze Pieter van Walenburch was juist een jaar te
voren benoemd tot wijbisschop van Mainz en het is zeer te vraag, of hij een benoeming
tot coadjutor van de la Torre opgevat zou hebben als een promotie. Kardinaal G.B.
Albizzi, secretaris van de Congregatio Hollandiae, een speciale tijdelijke commissie
uit de Propaganda, belast met het toezicht op de Hollandse Zending, noemde in een
onderhoud met de la Torre als aanbevelenswaardige candidaten: de Haarlemse
kapittelvicaris Boudewijn Cats, de genoemde Pieter van Walenburch en de
Zuidnederlander Zacharias de Metz, die als kapelaan bij de Spaanse legatie te Den
Haag in verstandhouding met de Brusselse internuntius enig oog hield op de interne
zaken van de Hollandse Zending en er zelfs door stille zielzorg te Scheveningen
zeker deel aan had12.. Dat zowel de paus als kardinaal Albizzi de kopstukken van de
Utrechtse clerus, met name de leden van het vicariaat voorbijgingen, mag wel in
verband gebracht worden
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met vragen, die sommige kardinalen aan de la Torre deden over jansenistische
sympathieën bij de seculieren. Vermoedelijk werd reeds toen de geest van de
vooraanstaande missionarissen te Rome enigermate verdacht. Daartoe zullen de
onder de la Torre, tegen de verwachting van de curie, eer toe- dan afgenomen
onaangenaamheden tussen regulieren en seculieren mede bijgedragen hebben. Voor
paus en Propaganda moet wel vooropgestaan hebben, dat de te benoemen coadjutor
geen lid van het vicariaat mocht zijn. Waarom de vicaris van het Haarlemse kapittel
wel in aanmerking kwam, moet nog opgehelderd worden. Veel is trouwens door zeer
onvolledige publicatie uit het archief van de oud-bisschoppelijke clerezie in deze
aangelegenheid nog duister.
De la Torre, die uitgenodigd werd een aanbeveling in te dienen, raadpleegde
onmiddellijk het vicariaat en verzocht dit hem geschikte candidaten te noemen. Ook
het kapittel van Haarlem schijnt er over beraadslaagd te hebben, al doen de Acta het
niet blijken13.. Het zal dan natuurlijk zijn vicaris Boudewijn Cats, die het reeds in
1637 aanbevolen had voor de functie van coadjutor van Rovenius en die het ook na
de la Torre's dood handhaafde, hebben voorgedragen. Of er samenhang bestaat tussen
's pausen raad aan de la Torre en het standpunt van het kapittel, valt bij gebrek aan
voldoende publicaties niet te zeggen, maar het is ten minste waarschijnlijk, dat het
Haarlemse kapittel er op stond, dat na een uit de Utrechtse clerus en na een uit het
bisdom Deventer gerecruteerde apostolische vicaris - om van de min of meer
afzonderlijk staande de la Torre te zwijgen - eindelijk een priester uit zijn kring de
leiding van de missie kreeg. Boudewijn Cats, die geestelijk leider was van het
gezelschap der ‘Maagden in den Hoek’ te Haarlem en in dit werk blijkbaar opging,
heeft voor het hoge ambt zelf weinig ambitie getoond.
De la Torre heeft zich bij zijn spoedig ingediend advies aan de paus slaafs gehouden
aan de hem verstrekte aanbevelingen. Hij moet meegedeeld hebben, wel een dertigtal
priesters als geschikt te kunnen aanbevelen, maar alleen de volgende acht te willen
voordragen: Abraham van Brienen, Boudewijn Cats, Johan van Neercassel, Johan
Putkamer, Johan Schade, Pieter van Walen-
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burch, Theodorus Silvolt en Zacharias de Metz. Het in practische zin weinig bruikbare
advies schijnt tekenend voor de onzelfstandige de la Torre. Het was een samenvatting
van de hemzelf verstrekte aanbevelingen. De Utrechtse pastoor Abraham van Brienen,
de Utrechtse provicaris Johan van Neercassel, de Utrechtse pastoor Johan Putkamer
en de Delftse aartspriester Johan Schade waren allen lid van het vicariaat en kennelijk
door dit lichaam aanbevolen. Boudewijn Cats en Theodorus Silvolt, president van
college Pulcheria te Leuven, moeten wel de uitverkorenen van het Haarlemse kapittel
geweest zijn. De beide anderen, Pieter van Walenburch en Zacharias de Metz, waren
door Alexander VII en kardinaal Albizzi genoemd14.. Van een persoonlijk oordeel,
dat toch van de apostolische vicaris in de eerste plaats verwacht had mogen worden,
is geen spoor te ontdekken. Alleen tekende de vicaris bij de naam van Zacharias de
Metz aan, dat deze voor een buitenlander gehouden werd - typerend voor de toen
onder de katholieken al zeer klein-Nederlandse opvatting -, zodat zijn benoeming,
die de regulieren welgevallig zou zijn, de seculiere clerus zou mishagen. Ook in deze
opmerking klinkt wel de stem van het vicariaat door. De aantekening heeft de
benoeming van de betrokkene, voor wie paus en Propaganda immers zeer geporteerd
waren en die wel niet toevallig omstreeks deze tijd te Rome vertoefde, niet kunnen
verhinderen: 3 Februari 1656 werd de Metz tot coadjutor van de la Torre en bisschop
van Tralle i.p.i. benoemd.
Deze benoeming mishaagde algemeen aan de seculiere geestelijkheid en gaf kapittel
en vicariaat aanleiding tot verwijten aan de la Torre. Hierover ontspon zich een zeer
heftige correspondentie tussen de colleges en de financieel van hen afhankelijke
vicaris. Steeds meer toonde deze tegenover de arrogante corporaties een zwakheid
van houding, die vaak dubbelzinnigheid werd. Het lijdt geen twijfel, of hij was van
beide lichamen zeer afkerig en had niets liever gezien, dan dat Rome aan hun bestaan
een eind maakte, maar zij subsidieerden hem met 1200 gulden per jaar en betaalden
herhaaldelijk belangrijke extra-sommen voor zijn reizen; zo moet zijn reis naar Rome
de corporaties op niet minder dan 11 868 gulden te staan gekomen zijn15.. Het is in
dit licht verklaarbaar, dat hij het door zijn voorganger gestichte
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vicariaat, ofschoon hij het aanvankelijk naar het leven stond, later met buiten zijn
bevoegdheid vallende privilegiën begifitigde16..
Het staat wel vast, dat de la Torre ten minste sedert September 1656 niet meer
volkomen toerekenbaar was. Dit verklaart zowel de onafgebroken moeilijkheden,
die hij met zijn coadjutor had, als zijn grillige en tegenstrijdige maatregelen jegens
reguliere en seculiere missionarissen. Ook de ongunstige berichten, die omstreeks
dezelfde tijd opdoken omtrent zijn particulier leven, mogen niet beoordeeld worden
zonder met dit tragische verschijnsel rekening te houden17.. Het ziekteproces, waaraan
hij leed, doet door zijn symptomen aan hersenverweking denken: het vertoonde zich
bij vlagen van geheugenverlies en wezenloosheid, waartussen hij als normaal geweest
schijnt te zijn. Dat juist dit proces de situatie voor de coadjutor en voor de Brusselse
nuntius uitermate moeilijk en vaak zeer pijnlijk gemaakt heeft, is duidelijk. Vooral
de Metz, die door de kopstukken van de seculiere clerus met de nek aangezien en
algemeen genegeerd werd, ondervond dit tot zijn dagelijks verdriet. Bitter klaagde
hij reeds in het eerste jaar van zijn ambtsbediening aan de la Torre zijn nood over
de bejegening, die hem in zijn woonplaats Amsterdam gewerd. Deze stad moet hij
zich wel met opzet als domicilie gekozen hebben om aldus zowel het Utrechtse
vicariaat als het Haarlemse kapittel uit de weg te gaan; vestiging in een van de twee
missiecentra had immers voor de hand gelegen. Zelfs het nodige levensonderhoud
werd hem onthouden; hij beklaagde er zich dan ook over, dat men hem wilde
weghongeren. De la Torre, zelf in chronische geldnood verkerend, trachtte zijn
coadjutor te paaien met zijn eigen aanstaande benoeming te Sint Omaars, maar wij
weten met welke grond.
De Metz kwam spoedig tot het inzicht, dat de vicaris niet in staat was het bestuur
te voeren en zag zich vaak genoodzaakt zelfstandig beslissingen te nemen, wat hem
dan heftige verwijten van de la Torre en niet zelden de krachtige tegenstand van
vooraanstaande missionarissen berokkende. De twee colleges van Haarlem en Utrecht
negeerden de Metz of werkten hem openlijk tegen en pretendeerden, dat hun en niet
de coadjutor bij ziekte van de la Torre het bestuur toekwam. Intussen bleef de onge-
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lukkige zieke zelf volhouden, dat hij over zijn volle verstand beschikte. Daarvan
maakten niet alleen de genoemde corporaties, maar misschien meer nog enige
roervinken onder de reguliere missionarissen gebruik om de twee bisschoppen tegen
elkaar uit te spelen. De doodzieke de la Torre werd op den duur een werktuig in de
handen van de Metz' vijanden, die hem lieten tekenen, wat zij wilden. Een kras
voorbeeld daarvan is het stuk, dat de la Torre 10 Juli 1659 tekende, inhoudende, dat
de bestuursbevoegdheden van de apostolische vicaris, indien deze door ziekte niet
in staat was ze zelf uit te oefenen, zouden overgaan op de vier provicarissen van de
Hollandse Zending, namelijk Neercassel en Schade van het aartsbisdom Utrecht en
Cats en Coopal Jr. van het bisdom Haarlem. Dit ongerijmde document bedoelde dus
niets minder dan de door de heilige stoel benoemde coadjutor uit te schakelen. Ten
minste sedert October 1659 heeft de congregatie van de Propaganda zich zeer vaak
met de netelige kwestie beziggehouden. Vermoedelijk houdt dit rechtstreeks verband
met een klacht van de Metz over het genoemde besluit van 10 Juli 1659. De
congregatie besloot in October van dat jaar, dat Jacobus de la Torre zich in het vervolg
van bemoeiing met de Hollandse Zending zou onthouden en dat aan de priesters in
de missie in het geheim zou worden gelast alles met de coadjutor te behandelen18..
Veel heeft dit besluit niet uitgehaald. De geheime aanschrijving werd genegeerd
en de la Torre bleef als middelpunt van intrigues tegen de Metz een oorzaak van
grote wanorde. De internuntius te Brussel, die de onaangename taak had te vervullen,
de ongelukkige prelaat de pijnlijke bevelen van de Propaganda over te brengen,
slaagde er niet in, de la Torre tot onthouding van bestuursbemoeiing te bewegen.
Hardnekkig trachtte deze te bewijzen, dat hij volkomen normaal was; op zijn verzoek
verklaarden deken en kapittel van Antwerpen 14 Mei 1660 aan de Propaganda, dat
de aartsbisschop van Ephese goed gezond was en zijn bisschoppelijke wijdingsmacht
uitoefende19.. Geheel anders oordeelde daarover de Utrechtse provicaris Johan van
Neercassel blijkens een brief van Juli 1660, waarin hij de Propaganda verzocht
maatregelen te treffen, opdat het goede, dat de coadjutor tot stand bracht, niet door
de inmenging van de la Torre
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zou worden tenietgedaan20.. Zulk een geluid uit de mond van een vooraanstaand lid
van het vicariaat is in de gegeven omstandigheden zeer typerend. De Metz had
Neercassel zijn nood geklaagd en hem waarschijnlijk om deze stap verzocht. De
toestand wordt scherp getekend in Neercassels vraag: ‘Verum unus aedificans et
unus destruens, quid prodest illis nisi labor?’ Hoezeer Neercassel overtuigd geweest
moet zijn van de la Torre's ontoerekenbaarheid, blijkt trouwens uit het feit, dat 25
Februari 1669, dus onder zijn bestuur en vermoedelijk op zijn verzoek, door de
Propaganda besloten zou worden, alle maatregelen, door De la Torre sinds September
1656 genomen, ongeldig te verklaren.
Begin Augustus 1660 had de internuntius de zieke vicaris zover gekregen, dat
deze toezegde, geen besluiten meer te nemen buiten zijn coadjutor om. Hij beklaagde
zich bij deze gelegenheid er over, dat de Metz zelfstandig maatregelen trof zonder
hem er in te kennen. Een brief, die de coadjutor enkele dagen later aan de internuntius
schreef, doet blijken, dat de Metz zich daartoe wel genoodzaakt zag. Deze brief geeft
een scherpe karakteristiek van de onhoudbare situatie. Blijkens zijn brieven en
tegenstrijdige uitingen was de la Torre geestelijk zo achteruitgegaan, dat de Metz
geen zaken van belang met hem durfde behandelen. Niet alleen, dat de la Torre geen
geheimen meer kon bewaren, maar het feit, dat hij vergat, wat hij zelf geschreven
had, en dit later loochende, maakte alle overleg onmogelijk. Op voorstel van de
internuntius besloot de Propaganda 27 September 1660 de la Torre alle bemoeiing
met het bestuur van de Hollandse Zending te verbieden. Enkele dagen te voren had
de la Torre de congregatie geschreven, dat de ongunstige berichten omtrent zijn
gezondheid slechts afkomstig waren van zijn vijanden, wie het er om te doen was,
zich van zi`n ambt meester te maken. Het is duidelijk, wie hij daarbij vooral op het
oog had. Daar ondanks het genomen besluit de wanorde bleef duren, meende de
Keulse nuntius Gallio, die sedert enige jaren als superieur van de Brusselse
internuntius het opzicht over de Hollandse Zending uitoefende, de Propaganda te
moeten voorstellen de la Torre naar Rome te ontbieden en de Metz tot krachtiger
optreden aan te sporen21.. Over de Metz' gestie aan het hoofd van de Zending waren
de autoriteiten weinig te spreken. Vooral de ernstige
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moeilijkheden met verscheiden regulieren, die zelfs tot zijn tijdelijke verbanning uit
Amsterdam leidden, werden hem aangerekend. De secretaris van de Propaganda
schreef hem onomwonden gebrek aan tact toe22..
In het voorjaar van 1661 was de toestand van de la Torre zo hopeloos geworden,
dat afzondering en verpleging nodig was. Hij werd omstreeks die tijd naar het
Wilhelmietenklooster te Huybergen overgebracht. Thans eindelijk kreeg de Metz de
handen vrij, maar het was voor hem te laat. Hij moet kort daarop ernstig ziek
geworden zijn. Op zijn sterfbed richtte hij 1 Juli 1661 aan paus Alexander VII een
bittere brief vol krasse beschuldigingen aan het adres van reguliere en seculiere
priesters. De eersten worden klaarblijkelijk bedoeld met de ‘sacerdotes parum vineae
Domini utiles, imo vulpes, qui eam demoliuntur’. Van de seculieren moeten speciaal
de Haarlemse kanunniken het ontgelden, wier college hij verklaart ontbonden te
hebben. De provicarissen Boudewijn Cats en Johan van Neercassel worden met
warmte geprezen, maar verder verklaart hij de missie ‘repleta ideotis et incontinentibus
sacerdotibus’23..
Onmiskenbaar in zijn overdrijving als de uiting van een door de ondervonden
tegenwerking verbitterd man, getuigt de brief overigens van een scherper inzicht in
de toestand dan men op grond van de uitingen der autoriteiten deze prelaat zou
toeschrijven. Ongetwijfeld was zijn bediening in vrijwel alle opzichten een
mislukking. Daartoe heeft zeker behalve de la Torre's geestesziekte het hem verweten
gebrek aan tact bijgedragen, alsmede de niet alleen uit deze brief, maar ook uit enkele
rapporten van zijn hand blijkende agressief-critische toon, waarvan hij zich bediende.
Ook ten opzichte van hem geldt de reserve, dat wij ons bij onbekendheid met de
meeste van zijn brieven nog steeds geen heldere voorstelling van zijn bestuurstalenten
en karaktertrekken kunnen vormen. Een enkel visitatie-verslag over het
aartspriestersschap Lingen24. toont zonder twijfel neiging tot hypercritiek en een tekort
aan begrip van de plaatselijke moeilijkheden en mogelijkheden, maar is met het
verslag van Molinari van 175825. eigenlijk het enige scherp-critische verslag over de
missietoestanden, dat wij bezitten. Alle andere hebben min of meer de kleur van
apologieën. Mits cum grano salis be-
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grepen, zijn getuigenissen als die van de Metz, ook die in de genoemde brief van 1
Juli 1661, zeer waardevol door hun historisch belang, al doen zij tevens verstaan,
dat de missionarissen deze onbarmhartig-critische ‘vreemdeling’ - een Spaanse
Brabander nog wel - geenszins bemind hebben.
Toch schijnt de ijverige en zonder aanzien des persoons oordelende prelaat, wiens
dood door de historici van de oudbisschoppelijke clerezie een ‘reden tot dankbaarheid’
genoemd is26., althans in aanleg een persoonlijkheid, wiens scherp inzicht in gelukkiger
omstandigheden de Hollandse Zending zeer veel goed had kunnen doen27.. Slachtoffer
van kerktorenpretenties en benepen clericale naijver, die geen laster schuwde, werd
deze Zuidnederlander christelijk gewroken door het onvergankelijk woord van de
Amsterdamse leek, wiens zuivere katholiciteit buiten en boven de partijen stond en
die levenslang de lof van zijn vrome dankbaarheid aan paters van diverse pluimage
en wereldsheren bleef wijden. De dichter Vondel, een andere Spaanse Brabander,
moet de smarten van de vervolgde bisschop in de ziel meegeleden hebben, nu hij in
zijn ‘Lijkklacht voor de hoogwaardigste heer Zacharias de Metz’ onbeschroomd en
onverbloemd vaststelde, dat deze om zijn ijver voor ‘de nutte tucht’ werd ‘gestenigd
en gemarteld van zijn eigen volk’28..
De 13de Juli 1661 overleed Zacharias de Metz, 60 jaar oud, te Amsterdam, op zijn
sterfbed bijgestaan door zijn biechtvader Augustinus van Teylingen S.J.29.. Kort voor
zijn dood had hij de provicarissen Cats en Neercassel ad interim met het bestuur van
de missie belast. De seculiere clerus van de Zending, speciaal de twee corporaties
van Utrecht en Haarlem, blijkbaar bedacht ditmaal te voorkomen, dat weer een
buitenstaander benoemd zou worden, maakte zich onmiddellijk op om te ijveren
voor de benoeming van Johan van Neercassel als de nieuwe coadjutor van de la
Torre. In gezelschap van de pastoor van het Amsterdamse begijnhof, David van der
Mije, die het overlijden van Zacharias de Metz aan internuntius en Propaganda bericht
had, begaven zich begin Augustus drie afgevaardigden van het Haarlemse kapittel,
namelijk Boudewijn Cats, Willem Coopal Jr. en Joannes Stenius, en drie leden van
het Utrechtse vicariaat, namelijk Johan Schade, Ludovisius van Heumen en Henricus
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van der Graft, naar Brussel om bij de internuntius, Girolamo di Vecchii, de
candidatuur van Neercassel te bepleiten. Op raad van de internuntius verzonden zij
van Brussel uit een suppliek aan de Propaganda van deze strekking. Di Vecchi
ondersteunde het verzoek in een brief, die 6 Augustus naar Rome verzonden werd.
Hangende dit verzoek overleed 16 September 1661 ook Jacobus de la Torre.
De Propaganda schreef di Vecchii 24 September aan om inlichtingen aangaande
Neercassel. Het rapport van het daarop ingestelde onderzoek werd 29 October 1661
uit Brussel verzonden. Het was opgesteld aan de hand van inlichtingen, de internuntius
verstrekt door vooraanstaande seculieren en door de missieprefecten van de
Augustijnen, de Dominicanen en de Franciscanen, welke allen gunstig over Neercassel
oordeelden. Bij wijze van toevoeging werd nog een minder gunstig oordeel van de
prefect van de Jezuïeten-missie vermeld, waarin onder verwijzing naar Neercassels
lidmaatschap van het Parijse Oratorium gezinspeeld werd op sympathieën voor de
jansenistische gevoelens. De internuntius had de betrokkene echter bereid gevonden
een eed af te leggen, waarbij hij de bulle ‘Ad sacram’ van Alexander VII van 16
October 1656 zonder enige reserve aanvaardde. De door Neercassel eigenhandig
ingevulde verklaring van deze strekking, gedateerd 13 September 1661, werd bij de
stukken gevoegd en opgezonden30.. Merkwaardigerwijze schijnt intussen de benoeming
al gedaan te zijn, want reeds vóór 20 October 1661 moet di Vecchii er van kennis
gegeven hebben aan de clerus van de Zending. Het zou anders ongerijmd zijn, dat
het vicariaat van Utrecht en het kapittel van Haarlem de paus 20 October 1661 voor
de benoeming van Neercassel bedankten31..
Blijkens deze dankbetuiging hield de clerus het er voor, dat Johan van Neercassel
tot apostolisch vicaris benoemd was, d.i. tot opvolger van de inmiddels immers
eveneens gestorven de la Torre. Dit bleek echter niet het geval: Neercassel volgde
de Metz op - maar zonder de bisschoppelijke waardigheid, die deze bezeten had - en
werd dus als coadjutor bij het vaceren van het ambt ad interim de bestuurder van de
Zending, totdat een apostolische vicaris benoemd zou zijn. Ongetwijfeld was de
ontdekking van de juiste strekking der benoeming een teleurstelling
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voor de adressanten, misschien ook voor Neercassel zelf. De procedure heeft dan
ook wel wat vreemds, vooral in de verdere afwikkeling. De 5de November 1661
deelde de kardinaal-staatssecretaris namelijk de Brusselse internuntius mee, dat de
paus voornemens was de Haarlemse vicaris Boudewijn Cats tot opvolger van Jacobus
de la Torre te benoemen, wat in elk geval een kras voorbijgaan van de pas-benoemde
coadjutor betekende. Di Vecchii bracht de kennisgeving aan Cats over, die 30
November 1661 antwoordde, dat hij met verwondering en bekommering het pauselijk
voornemen vernomen had. Hij gaf duidelijk te kennen, dat de clerus Neercassels
benoeming verwachtte en dat hij deze ook meer geschikt tot het ambt oordeelde.
Nader overleg met de internuntius deed de Haarlemse provicaris 16 December 1661
berichten, dat hij de benoeming zou aanvaarden. De 21ste Januari 1662 zond di
Vecchii de stukken over het gevoerde proces aangaande Boudewijn Cats naar Rome
op. Het is opvallend, dat deze niet, als Neercassel, de eis gesteld was de eed op de
bulle ‘Ad sacram’ af te leggen32.. De 4de Maart 1662 keurde de paus de benoeming
van Boudewijn Cats tot apostolisch vicaris goed en tevens diens verheffing tot
aartsbisschop van Philippi, waarmee de door Sasbout en Rovenius gedragen titel
herleefde. Het definitieve besluit staat gedagtekend op 31 Mei 1662. De stukken
werden Cats 24 Juni 1662 toegezonden. De 1ste Juli 1662 werd aan Neercassel
bericht, dat hij benoemd was tot coadjutor met recht van opvolging van de apostolische
vicaris en tevens tot bisschop van Castorië. Beide prelaten werden 9 September 1662
te Keulen geconsaceerd door de nuntius Marco Gallio met assistentie van de
wijbisschop Adriaan van Walenburch en Eugenius d'Allamont, bisschop van
Roermond33..
Ofschoon over deze procedure nog te weinig licht is opgegaan, is het niet te
gewaagd te onderstellen, dat de paus, van oordeel met de benoeming van een
bestuurder van de Hollandse Zending na de onverwachte dood van de Metz bij de
ontoerekenbaarheid van de la Torre niet te mogen dralen, de eenstemmig door de
Haarlemse en de Utrechtse clerus aanbevolen Neercassel heeft aangesteld, zonder
dat diens persoon hem bijzonder welkom was. Zelfs de eed op de bulle ‘Ad sacram’
had Alexander VII blijkbaar niet geheel gerustgesteld op het netelige punt van de
janse-
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nistische sympathieën. Ook moet de Keulse nuntius Marco Gallio ernstige bezwaren
tegen de benoeming van Neercassel geopperd hebben34.. Daarbij komt dan
waarschijnlijk nog de omstandigheid, dat de paus de zestigjarige Boudewijn Cats
had leren kennen in zijn Keulse ambtstijd, terwijl de pas 38-jarige Neercassel hem
persoonlijk onbekend geweest moet zijn.
De onverwachte loop van de zaken wekte het heftige misnoegen van het Utrechtse
vicariaat, zozeer, dat het besloot stappen te doen tot een splitsing van de Hollandse
Zending in twee vicariaten, waarvan dan het ene onder Cats de bisdommen Haarlem,
Leeuwarden en Groningen zou omvatten en het andere onder Neercassel het
aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Deventer en Middelburg. Dat een Haarlems
priester het aartsbisdom zou beheren, was blijkbaar de eer van de Utrechtse heren te
na. Het verzoek werd 1 Juli 1662 aan de Propaganda gericht, dus nog voordat de
definitieve benoemingen waren ingekomen35.. Aanvankelijk schijnt ook Cats dit
denkbeeld ondersteund te hebben, maar daarvan is hij dan spoedig teruggekomen,
want 4 Augustus 1662 verzocht hij de Propaganda de Hollandse Zending niet te
verdelen en hem dezelfde bevoegdheden te verlenen als zijn voorgangers bezeten
hadden36.. De Propaganda toonde generlei geneigdheid op het verzoek van de
Utrechtenaars in te gaan en hield blijkens de streng gevolgde methode om Neercassel
de voor hem bestemde faculteiten slechts door de tussenkomst van Cats te doen
geworden37., vast aan het alleenbestuur van de apostolische vicaris, wiens
ondergeschikte de coadjutor behoorde te zijn.
Los daarvan staat de blijkbaarheid, dat de twee bisschoppen onderling toch spoedig
tot een verdeling van hun bestuurstaak gekomen zijn, die in wezen met een tweedeling
van de Zending overeenkomt38.. Van lange duur is deze werkverdeling echter niet
geweest. Ongetwijfeld domineerde de grotere figuur van Neercassel van de aanvang
af, maar zeer spoedig viel hem de gehele leiding met de daaraan verbonden
verantwoordelijkheid toe door dezelfde oorzaak, die aan het bestuur van de la Torre
ontijdig een eind had gemaakt. Reeds in het begin van het volgende jaar vertoonde
Boudewijn Cats verschijnselen van versuffing. Nadat hij nog 1 Februari 1663 aan
de Propaganda over de verlangde toestemming tot het wijden van een aantal
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priesters op de titel van de Zending had geschreven, moet hij snel achteruitgegaan
zijn. De 28ste April 1663 berichtte de internuntius di Vecchii aan de heilige stoel,
dat Boudewijn Cats buiten staat geraakt was de Zending te besturen en Neercassel
de leiding in handen had genomen. Op medisch advies was de apostolische vicaris
door zijn familie aan het openbare leven onttrokken en naar het huis van de
Oratorianen te Leuven overgebracht. De 12de Mei deelde de internuntius mee, dat
de ziekte verergerd was en dat de medici te Leuven volslagen krankzinnigheid
voorzagen. Weinige dagen later, 18 Mei 1663, overleed de ongelukkige bisschop
reeds te Leuven39.. Hiermee ging de waardigheid van apostolisch vicaris automatisch
op Johan van Neercassel over. In diens titel is nooit verandering gebracht: hij is de
enige van de zeventiende-eeuwse apostolische vicarissen, die geen aartsbisschop
was.

2. Twaalf jaren van verwarring.
Theoretisch bezien, zou geen periode voor een vruchtbare samenwerking van
regulieren en seculieren en in het algemeen tot vereffening van geschillen tussen de
twee categorieën gunstiger genoemd kunnen worden dan die van het overlijden van
Rovenius tot de dood van Boudewijn Cats. De beide apostolische vicarissen immers,
die gedurende het grootste deel van deze twaalf jaren het bestuur over de Hollandse
Zending voerden, stonden ver genoeg van de seculiere missieclerus af om zich boven
de belangenstrijd te verheffen en zich althans niet klakkeloos te vereenzelvigen met
eisen en grieven uit het ene kamp. De priester-jonkheer de la Torre had zelf aan de
missie nauwelijks deelgenomen; zijn zogenaamd pastoraat te Eikenduinen kan
moeilijk veel betekend hebben. Als bisschop lijkt hij in zijn benepen standsgevoel
een anachronisme in de verburgerlijkte clergé van zijn tijd. Volgens het oordeel van
de evenwichtige Neercassel achtte de la Torre het in iemand de hoogste aanbeveling,
dat hij ‘van oude adel was’40.. Hij was een candidaat geweest naar het hart van Philips
II, een type als diens gunste-
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lingen Bruhezen, Rennenberg en de enige feitelijke aartsbisschop van koninklijke
creatie: Frederik Schenck baron van Toutenburg. Opgegroeid in een wereld van
stijlvolle wellevenskunste, stond hij vereenzaamd in de clericale wereld van de
Zending, waarin hij immers naar de schimpscheut van zijn voorganger ‘de hoofse
geuren’ overbracht. Tot de vaak meer dan pastorale eenvoud van een clergé, die voor
een niet gering en waarschijnlijk steeds groter wordend deel gerecruteerd werd uit
eerzame boerenzoons, te lande geboren en getogen, stond hij in geen betrekking en
de apostolische zelfverloochening, waarmee de patriciër Sasbout zich, in een
boerenwammes rondtrekkend, aan de clerus assimileerde, lag hem niet. Deze
gesoigneerde edelman, wiens satijnen kleren Rovenius' licht-ontvlamde ergernis
wekten, had zijn jeugd in de aristocratische kringen van 's-Gravenhage en Brussel
door gebracht. Vervolgens had hij in de stijl van zijn stand op lange buitenlandse
reizen zijn opvoeding voltooid en aan verscheiden hogescholen min of meer
gestudeerd. Vooral zijn groot fortuin, zijn hoge stand, zijn verwantschap met
Zuidnederlandse en Spaanse adellijke families hadden hem coadjutor van Rovenius
gemaakt41.. Maar zo ooit op zulke aanbevelingen vergeefs gebouwd werd, geschiedde
het in dit geval. Persoonlijk heeft hem zijn Spaans en blauw bloed niet gebaat: hij
slaagde, zoals wij zagen, niet in het verwerven van een Zuidnederlands bisdom. Maar
ook van de politiek van ‘apaisement’, die van zijn meegaand karakter en zijn adellijk
aureool verwacht werd en die hij metterdaad heeft trachten in te zetten, is niets
terechtgekomen.
Zacharias de Metz, ofschoon in naam pastoor van Scheveningen - nog wel van de
vissers, heet het -, stond tot de missie in bijna even los verband als de la Torre. Ook
hij had Spaase en Zuidnederlandse betrekkingen, die hem als verzoenende figuur
aanwezen. Hoezeer de opzet van zijn benoeming faalde, is ten dele gebleken. Scheen
de la Torre aan Fabio Chigi de geschikte persoon om de verstandhouding met de
reguliere missionarissen op de hechte grondslag van verdraagzaamheid en matiging
duurzaam te verbeteren en gold Zacharias de Metz als een figuur, die de regulieren
zeer aangenaam was, zij zijn er geen van beiden in geslaagd de vrede in de Hollandse
Zending te vestigen. Zelfs moeten wij constateren, dat het betrokken tijdvak van
twaalf
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jaren bij uitstek ‘bitter van twist en warrig van muiterij’ is, ‘vol van inwendige
partijdigheid en oorlog, daaruit ontvonkt’. Het vormt in disciplinaire zin wel de
ongunstigste, meest verwarde, gedesorganiseerde tijd uit heel de zeventiende-eeuwse
missiegeschiedenis. Rovenius had zijn moeilijkheden gehad met de regulieren - ook
trouwens menigmaal met de seculieren en de nuntii -, maar hij was een potentaat,
die zijn gezag wist te handhaven, en van desorganisatie viel onder hem niet te spreken.
Maar de la Torre gelijkt het riet, dat door de wind bewogen wordt; hij was een
weifelend bestuurder, die zijn gezag verspeelde door te laveren naar elke wind, door
iedereen in het gezicht gelijk te geven en daardoor de partijen, in plaats van ze te
verenigen of te verzoenen, des te scherper tegen elkaar op te zetten. In zijn kwalijk
gedragen armoede schijnt hij voor zijn persoonlijke stoffelijke belangen zo gevoelig
geworden, dat wij soms de indruk krijgen, of de partijen voor geld alles van hem
gedaan konden krijgen. Spoedig is daarop de ongelukkige tijd van zijn
verstandsverzwakking gevolgd. Zacharias de Metz, ofschoon naar alle schijn, niet
minder dan Rovenius, een man van streng gezag en systeem, kon zich nauwelijks
staande houden, daar zijn onduidelijke positie elke corporatie en elk individu
gelegenheid bood hem te passeren of tegen te werken. Zo werden de jaren van zijn
bestuur de tijd van een desorganisatie, die de anarchie nabijkwam. Het moet gezegd
worden, dat de Propaganda alles deed om de orde te bewaren en het gezag van de
apostolische vicarissen hoog te houden. Zij schreef de nuntii van Keulen en de
internuntii van Brussel herhaaldelijk daartoe aan en eiste zelfs van de generaals der
Dominicanen, Augustijnen en Minderbroeders, dat zij hun missionarissen in de
Zending de gehoorzaamheid aan de apostolische vicaris op het hart zouden drukken42..
In zijn verhouding tot de regulieren toonde Jacobus de la Torre, reeds voordat hij
zijn nieuwe functie definitief aanvaard had, een duidelijke neiging tot groter
tegemoetkoming dan tot dusver mogelijk scheen. Op 3 Januari 1652 tekende hij in
de sacristie van de Jezuïetenkerk te Brussel een overeenkomst tot wijziging van de
positie, die de Sociëteit van Jezus krachtens de Concordia van 1624 in de Zending
innam. De la Torre's zwager, de Spaanse

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

183
gezant Gamarra, fungeerde als getuige en schijnt tot het aanknopen van de
onderhandelingen veel bijgedragen te hebben. De gesloten overeenkomst bleef
voortleven over de naam van Concessiones Ephesinae. Aanvankelijk werd het aantal
door Jezuïeten te bedienen staties met elf vermeerderd en werden bovendien vier
socii toegekend aan reeds gevestigde missionarissen. In Mei en Juni van hetzelfde
jaar werden de Concessiones echter nog aangevuld. Het resultaat was, dat het
maximum van toegelaten Jezuïeten, krachtens de Concordia op 33 vastgesteld,
verhoogd werd tot 93, verspreid over 57 staties. Het scheen een zeer belangrijke
vermeerdering, maar in werkelijkheid was de overeenkomst niet meer dan de sanctie
op wat clandestien onder Rovenius gegroeid was. De Sociëteit was in de Nederlanden
omstreeks het midden van de zeventiende eeuw sterk in ledental toegenomen. Sedert
in 1612 de generaal Claudius Aquaviva de Belgische provincie van de Sociëteit
gesplitst had in een FransBelgische en een Vlaams-Belgische (waartoe alle
missionarissen in de Hollandse Zending behoorden), was het aantal huizen in de
Zuidelijke Nederlanden gestadig toegenomen en daarmee het aantal paters. Leuven,
Antwerpen, Brugge, Maastricht, Kortrijk, Gent, Yperen, Brussel, Winoxbergen,
Roermond en Mechelen bestonden al voor de splitsing van 1612 en kwamen nu aan
de Vlaams-Belgische provincie. Hierbij kwamen spoedig nog huizen te Duinkerken,
Oudenaarde, Lier, Bailleul, Cassel, Aalst, Hal en Tongeren43.. Toen de Zuidelijke
Nederlanden omstreeks 1650 een ernstige economische crisis doormaakten, waarvan
algemene Verarming het gevolg was, raakten ook verschillende van deze huizen
enigermate in de klem. Daarom waren zij bedacht op verlaging van het aantal
inwonende paters. Aldus kwamen meer paters beschikbaar voor de missie in de
Noordelijke Nederlanden. Deze factor noopte de provinciaal tot pogingen om het
enge kader van de Concordia, dat een al te knellende band werd, te verruimen44..
Rovenius had tegen de invasie van steeds nieuwe Jezuïeten in zijn laatste jaren vrijwel
machteloos gestaan, maar het bleef met dat al een ongezonde en voor de Sociëteit
ook wat gevaarlijke toestand, dat zij zoveel boventallige missionarissen zonder
admissie in de Zending te werk hield. Vandaar de pogingen bij Rovenius' meegaande
opvolger, welke onmiddellijk succes hadden.
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Aanvankelijk bleef deze in het geheim gesloten overeenkomst verborgen, zowel voor
de seculiere missionarissen in de Hollandse Zending als, naar wij zelfs moeten
aannemen, voor de Propaganda. De apostolische vicaris schijnt zelf aan de wettigheid
van de aldus tot stand gekomen concessies getwijfeld te hebben. Het is de vraag, of
hij de bevoegdheid had, eigenmachtig zulk een ingrijpende wijziging aan te brengen
in een verdrag, dat door de heilige stoel bekrachtigd was en door de Propaganda met
de grootste stiptheid als richtsnoer voor al haar beslissingen gebezigd werd. De
seculiere missionarissen, vooral de leden van het Utrechtse vicariaat, bleven van de
overeenkomst, die hun natuurlijk zeer mishaagde, niet lang onkundig, maar werden
door de la Torre afgescheept met halve en hele ontkenningen. Het onredzame en
onoprechte van de la Torre's houding bleek niet alleen tegenover de seculiere clerus;
ook tegenover paus en Propaganda schijnt hij de overeenkomst lang verheeld te
hebben. Het toppunt is wel, dat paus Alexander VII, dezelfde nuntius Fabio Chigi,
die de handhaving van de Concordia in de Hollandse Zending zich zo stipt tot plicht
had gesteld, na en waarschijnlijk zelfs ten gevolge van de la Torre's bezoek aan Rome
de breve, waarmee Urbanus VIII 5 Mei 1626 de Concordia bevestigd had, in een
pauselijke constitutie vastlegde45.. Aan deze maatregel kan de la Torre niet vreemd
geweest zijn, getuige zijn uitvoerige memorie uit de onmiddellijk voorafgaande
maanden, die een minutieuze opsomming behelst van de boven de Concordia in de
Zending werkzame paters. Het grootste deel van dit merkwaardige document is
begrijpelijkerwijze aan de Jezuïeten gewijd, over wier werk de apostolische vicaris
met waardering spreekt. In het algemeen is trouwens de toon van het stuk zeer
gematigd en de schrijver dringt volstrekt niet aan op het heengaan van alle
betrokkenen. Veeleer beperkt hij zijn eisen dienaangaande tot enkele gevallen. Hij
verzoekt de verwijdering van 5 of 6 Jezuïeten, een viertal Dominicanen, een elftal
Franciscanen, een Augustijn, een Capucijn, een Benedictijn, een Brigittijn, een
Bogardus en twee ongeschoeide Carmelieten46..
Met de Jezuïeten en hun oversten schijnt de la Torre in het algemeen geen of
weinig conflicten gehad te hebben. Des te meer had hij met de Franciscanen te stellen.
Het is duidelijk,
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dat dezen in de laatste jaren van Rovenius' episcopaat aanmerkelijk in aantal waren
toegenomen en zich opmaakten een belangrijk groter aandeel in het missiewerk te
nemen, dan waartoe de Concordia hen machtigde. Daarbij moet in het oog gehouden
worden, dat zij bij het sluiten van de Concordia nog maar zeer kort in de Zending
toegelaten waren en over weinig krachten beschikten. Nu dit laatste blijkbaar een
gunstige wending genomen had, bleken de banden van de Concordia hun te knellend.
Tot een minnelijke overeenkomst met de apostolische vicaris is het echter nooit
gekomen. Veeleer was de verstandhouding met deze doorlopend enigszins gespannen.
Dit is misschien minder het gevolg van hun algemene gedragslijn dan van het minder
gelukkige optreden van enkelen. Van de toewijding der Minderbroeders aan de missie
getuigen de verslagen, die hun prefecten in deze tijd geregeld aan de heilige stoel of
aan de apostolische vicaris deden toekomen. Zo rapporteerde pater Bernardus Vetweis
in Juli 1652, pater Lisens (zeer uitvoerig) in Februari 1653, pater Vetweis weer in
Juli 1654, omstreeks Juli 1655, omstreeks Pinksteren 1656 en omstreeks Pinksteren
165747.. Dat de vruchten van de werkzaamheden der paters min of meer geflatteerd
werden voorgesteld, scheen ook de Propaganda soms te vermoeden, blijkens de door
haar ingewonnen informaties48.. De verslagen hebben zeker enigszins het karakter
van orationes pro domo, al wijst het feit, dat van bekeerlingen der missionarissen
soms voluit de namen vermeld staan en ook andere controleerbare détails voorkomen,
toch wel uit, dat het materiaal in het algemeen vertrouwen dient.
De eerst aanleiding van de onder de la Torre voorkomende conflicten moet gezocht
worden in de blijkens het aangevoerde verklaarbare, maar voor de Minderbroeders
zeer lastige feit, dat de orde er bij de Concordia van 1624 al zeer slecht afgekomen
was. Zij kende haar niet meer dan vijf staties toe, namelijk Amsterdam, Haarlem,
Leiden, Leeuwarden en Workum. Inmiddels waren de Minderbroeders echter verder
doorgedrongen in de missie, zich steeds beroepend op hun onvervreemdbare
plaatselijke rechten. Zelfs vóór de officiële bekrachtiging van de Concordia door
Rome hadden zij kans gezien zich bovendien te vestigen te Alkmaar, Hoorn en
Bolsward. Alleen voor Hoorn
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ging de pretentie van oude rechten niet op; in de twee andere plaatsen waren de
Franciscanen vanouds gevestigd geweest. Bij de dood van Rovenius hadden de
Minderbroeders bovendien nog staties te Gouda, Langendijk, Schagen, Franeker,
Gorkum, Oosterend (Friesl.) en Kampen49.. Dat de la Torre in het bestaan van deze
staties berustte, zou men mogen opmaken uit de bovengenoemde memorie over de
boventallige regulieren in de Zending. Hierin dringt hij aan op de verwijdering van
een elftal Franciscanen, namelijk één te Amersfoort (pater Benedictus Brixius), drie
te Amsterdam, één te Den Haag, twee in de Ommelanden van Groningen (over wier
recent binnendringen hij zich in hetzelfde stuk beklaagt), één te Oldenzaal, te Schagen,
te Sneek en te Utrecht. Merendeels schijnen het ongeadmitteerde socii te zijn, die
zijn misnoegen wekten. Overigens moeten het vooral zijn provicarissen geweest zijn,
de aan het hoofd van een of meer der oude bisdommen geplaatste seculiere priesters,
die bezwaren maakten tegen de werkzaamheid van niet door de Concordia erkende
paters.
Omstreeks 1656-1657 was het vooral de provicaris Volkert Herkinge, als zodanig
de onmiddellijke overheid voor de bisdommen Deventer, Groningen en Leeuwarden,
die het met de Minderbroeders aan de stok had. De aanleiding daartoe was de
werkzaamheid van de paters te Steenwijkerwold. Volgens het misschien niet geheel
objectieve verhaal van de seculiere priester Arnold Waeijer50. was de omgeving van
Steenwijk aanvankelijk bediend door Volkert Herkinge, maar had de van Amsterdam
geboortige Minderbroeder Antonius Verwey van de Keulse provincie zich vaste voet
weten te verwerven op ‘het slot bij heerschap Kroeven’. Deze pater had gedurende
veertig jaren deze buurt ‘met groten ijver ende neerstigheid’ bediend en was in 1655
op het slot Kroeven overleden. Bij testament had inmiddels de familie Kroeven het
huis aan de Zending vermaakt onder bepaling, dat een seculiere priester de statie zou
bedienen. Dienovereenkomstig had Volkert Herkinge de seculiere missionaris Herman
Jeursema tot opvolger van pater Verwey benoemd. Daartegen verzette zich nu de
prefect van de Franciscanenmissie, die pater Christianus Becker naar Steenwijkerwold
zond. Om het goed recht op de statie te bewijzen bewerkte pater Vetweis
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als prefect van de Keulse provincie de apostolische vicaris herhaaldelijk met brieven
en verslagen51.. Toen deze niet het gewenste succes hadden, verdedigde de prefect
bij de Propaganda zijn goed recht, zonder dat de verlangde erkenning hem echter
gewerd. De kwestie van Steenwijkerwold was niet de enige en zeker niet de
onaangenaamste, die de la Torre met de Franciscanen had. Zeer ernstig was zijn
ontstemming over het optreden van pater Benedictus Brixius O.F.M., ongetwijfeld
een priester met zeer rudimentaire begrippen van discipline, die vooral in zijn brieven
aan de coadjutor de Metz alle perken van het fatsoen te buiten ging52..
De Keulse nuntius Sanfelici zond in Juli 1653 op verzoek van de Propaganda een
kort verslag in over de missie der Minderbroeders in de Republiek, waarin hij de
ijver der paters prees, maar als een gebrek van de organisatie aanwees de
eigenmachtige zending, welke sommige oversten der regulieren zich aanmatigden;
zij zonden - en dit betrof dan in het bijzonder de oversten van de Franciscanen der
Keulse provincie - herhaaldelijk op eigen gezag paters, waardoor onvermijdelijk
moeilijkheden met reeds gevestigde seculieren ontstonden. Het verslag is vergezeld
van een naamlijst van de Franciscanen-missionarissen. Van een negentiental, die
onderscheidenlijk te Amsterdam (vier), Leiden (twee), Gorkum, Gouda, Hoorn (twee),
Alkmaar, Leerdam, Kampen, Leeuwarden (twee), Franeker, Bolsward, Sneek en
Schagen werkten, zegt de nuntius, dat zij ‘legitime et laudabiliter exercent missiones’,
ofschoon hij van twee van de Amsterdamse missionarissen getuigen moet, dat hun
aanwezigheid in strijd is met de Concordia. Vervolgens noemt hij een vijftal paters,
nl. twee te Haarlem, één in Overijsel en twee in Friesland, omtrent wie hij verklaart
niet te weten, of zij wettig geadmitteerd zijn. Ten slotte zegt hij van een zestal, dat
zij zonder zending binnengedrongen zijn en zich halsstarrig in de missie blijven
ophouden: twee te Abkoude (één van hen is de genoemde pater Brixius), één te
Sneek, Hilversum, Oldenzaal en Utrecht. Pater Brixius moet kort daarop Abkoude
verlaten en zich te Amersfoort gevestigd hebben, waar hij de aldaar reeds bestaande
wrijving tussen de katholieken, veroorzaakt door de aanwezigheid van een Capucijn
zonder zending, zeker nog vergroot heeft. De
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onverwikkelijke zaak bleef tot onder Neercassel slepen, daar de pater zich van de
door de apostolische vicaris uitgesproken verbanning niets aantrok en de
gelijkluidende bevelen van de Propaganda eveneens naast zich neerlegde, zich
beroepend op een beter ingelichte paus, zonder dat het hem echter baatte.
Sedert 1655 zijn de vicarissen de la Torre, de Metz, Neercassel, de Keulse nuntius
en de Brusselse internuntius bezig gebleven de pater te verwijderen. Ten slotte werd
over de ongehoorzame priester, van wie zelfs een- en andermaal bericht werd, dat
hij een apostaat en een kerkvervolger geworden was en grote ergernis gaf, de
excommunicatie uitgesproken, maar ook dit bracht hem vooreerst niet tot inkeer.
Daarbij voegde zich het verzet van enkele andere door de la Torre en zijn opvolgers
uitgewezen Minderbroeders, o.a. pater Henricus Menten, die de ongelukkige Brixius
steunden. Ook moest de Propaganda constateren, dat de provinciaal niet alleen
ongeneigd was de betrokken paters terug te roepen, maar zelfs na het uitvaardigen
van de excommunicatie voortging Brixius de hand boven het hoofd te houden. Dit
wekte zozeer de verontwaardiging van de congregatie, dat zij, deze tegenwerking
moe, in November 1663 eindelijk het besluit nam aan de orde de bevoegdheid tot
het werk in de Hollandse Zending te onttrekken. De uitvaardiging van het besluit
zou worden opgeschort om de internuntius van Brussel gelegenheid te geven zich
over de gevolgen uit te spreken. Deze autoriteit was niet onverdeeld ingenomen met
het krasse decreet. Het is dan ook niet ten uitvoer gebracht, maar heeft de
ordesautoriteiten waarschijnlijk tot bezinning gebracht en hen doen besluiten de
weerspannige missionarissen los te laten. Zij gelastten eindelijk de paters Brixius en
Menten de Hollandse Zending te verlaten. Hun zaak had nog een lange nasleep, die
eerst in 1666 eindigde met het opheffen van de excommunicatie van pater Brixius,
nadat deze geruime tijd boete gedaan had in het Franciscanenklooster te Brussel53..
Het waren niet alleen de Franciscanen, die de la Torre en de Metz moeilijkheden
berokkenden. Ook de eigenlijk reeds onder Rovenius uitgemaakte zaak van de
Capucijnen heeft ten minste de la Torre nog last gegeven. Evenals voor de
weerspannige Minderbroeders schijnt voor de betrokken Capucijnen, die in
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strijd met de bevelen van de eigen ordesoversten, de apostolische vicaris en de
Propaganda in de Zending bleven, het reeds aangehaalde woord van Fabio Chigi
geschreven te zijn omtrent de bovenmenselijke moeite, die het kostte om een eenmaal
gevestigde pater uit de missie te verwijderen. Het betrof in de eigenlijke Hollandse
Zending echter maar een enkel geval, namelijk de hardnekkig door een van de paters
gehandhaafde successie in Amersfoort, waaraan eerst in 1653 een eind kwam54.. Meer
last gaven de kwesties met de Capucijnen te Velp bij Ravenstein en te Den Bosch.
Wat de Amersfoortse zaak aangaat, valt op te merken, dat de katholieken van deze
stad wel bij herhaling betrokken werden in conflicten tussen missionarissen van
uiteenlopende kleur. Ook de seculiere priester Godfried Loeff, de eerste
Noordnederlander, die aan het college van de Propaganda zijn opleiding genoten
had, kwam, nadat hij nog onder Rovenius rechtstreeks door de Propaganda tot
missionaris te Amersfoort benoemd was, aldaar aanstonds in ernstige conflicten en
zag zich na enige jaren bij gebrek aan levensonderhoud genoodzaakt de wijk te
nemen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat hier ook zekere lijdelijke tegenwerking van
de kant van de apostolische vicaris of diens provicaris in het spel was; deze
tegenwerking kan ontsproten zijn uit vooringenomenheid tegen de opleiding te Rome.
Met de hardnekkige Carmelieten, die zich ondanks de tegen hen uitgevaardige
besluiten te Amsterdam bleven ophouden, hadden ook de la Torre en speciaal de
Metz nog veel te stellen. Met grote beslistheid stond de anders zo meegaande de la
Torre er op, dat zij de Zending zouden verlaten, maar het resultaat was niet groot.
Straks zou zelfs blijken, dat naast de genoemde pater Couvrechef, die in 1658 blijkbaar
in ongeschokte gemoedsrust zijn gouden professiefeest vierde, spoedig nog een of
twee andere leden van de orde in Amsterdam gekomen waren. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat dit met medeweten van de inmiddels ontoerekenbaar geworden
apostolische vicaris geschied was. De coadjutor schreef eind December 1659 ten
minste aan de Propaganda over het onwettige optreden van twee Carmelieten te
Amsterdam, die van hem admissie eisten en zich daarbij op de la Torre beriepen.
Deze had zelf geen heugenis meer van de

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

190
maatregelen, die hij vroeger zelf tegen deze paters genomen had. Hier treedt het
reeds gesignaleerde verschijnsel aan den dag, dat de toestand van de la Torre de
kwaadwilligen onder de priesters alle gelegenheid gaf de vicaris en de coadjutor
tegen elkaar uit te spelen. De twee paters gingen blijkens dit schrijven van de Metz55.
zover, dat zij deze door de tussenkomst van de wereldlijke arm trachtten te dwingen
hen toe te laten. Speciaal burgemeester Van Vlooswijck hield, daartoe door zijn
vrouw aangezet, de paters de hand boven het hoofd en liet zich door hen tegen de
bisschop van Tralle opstoken. Het kwam zover, dat de Metz het huis, dat hij te
Amsterdam bewoonde, moest verlaten en zelfs spoedig daarop officiëel uit de stad
verbannen werd. Volgens sommige berichten zou hij daartoe zelf bijgedragen hebben
door zich opvallend in bisschopsdracht te vertonen en zijn ambt met te veel éclat uit
te oefenen. Dit is vermoedelijk wel het motief geweest, waarmee zijn uitwijzing
gemotiveerd werd, maar heel serieus valt het niet te nemen; het is de opzettelijk
gezochte stok om de hond te slaan. Ook geraakte Zacharias omstreeks deze tijd in
zeer heftige strijd met het Haarlemse kapittel en verscheiden vooraanstaande
seculieren te Amsterdam; dezen zullen tot de verbanning van de gehate bisschop het
hunne bijgedragen hebben. Zo schijnt de Metz het slachtoffer geworden van een
monsterverbond tussen recalcitrante seculieren en Carmelieten. De Brusselse
internuntius kwam de geplaagde coadjutor tegemoet door de bemiddeling in te roepen
van de te Amsterdam gevestigde Italiaan Francesco Feroni, een zeer vermogend
koopman. Deze slaagde er blijkens zijn brieven van Januari 1661 eindelijk in
Mevrouw van Vlooswijck te bewegen de weerspannige Carmeliet - Couvrechef was
inmiddels overleden - haar steun te onttrekken en bij haar man voor de Metz te pleiten.
Tengevolge van deze bemiddeling werd het verbanningsdecreet kort daarna
ingetrokken56.. Ofschoon de generaal van de orde de halsstarrige Amsterdamse
Carmelieten (toen blijkbaar drie in getal) reeds in Juni 1660 op bevel van de
Propaganda had aangeschreven, dat zij de Hollandse Zending moesten verlaten, was
een van hen nog in begin 1661 te Amsterdam aanwezig.
Van rustiger aard waren in deze bewogen tijd de betrekkingen
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van de apostolische vicarissen tot de Predikbroeders in de Hollandse Zending. In de
genoemde lijst van boventallige regulieren, tijdens zijn verblijf te Rome ingediend,
vermeldt de la Torre, dat de Dominicanen boven het aantal staties, dat de Concordia
hun toestaat, nederzettingen gevestigd hebben te Alkmaar, Avenhorn, Beemster, Den
Haag, Rotterdam en Tiel. Alleen tegen de continuatie van hun werk te Alkmaar en
te Den Haag maakt hij dan bezwaar. Hij verlangt, dat de Propaganda de ordeoversten
zal bevelen, de bedoelde paters het bevel te geven te vertrekken. Daartoe is het echter
niet gekomen en De la Torre heeft er blijkbaar in berust. Tegen deze inschikkelijkheid
steekt vreemd af zijn optreden tegen de Dominicaan Ignatius Verdusan te Tiel. Deze
had hij eerst gadmitteerd als opvolger in de statie, die sinds 1631 met goedvinden
van Rovenius door Predikbroeders bediend werd, maar kort daarna liet hij in zijn
plaats een Jezuïet toe. De Dominicaan berustte daarin natuurlijk niet en wendde zich
tot de prefect van de Dominicanenmissie, pater J.B. Verjuys O.P. Omstreeks deze
tijd - voorjaar 1659 - brachten zowel de la Torre als Verjuys de zaak voor de
Propaganda, die natuurlijk ten gunste van de Dominicaan besliste. Het hele geval is
op te vatten als een van de vele blijken van de la Torre's geestelijke verzwakking.
Van verdere conflicten schijnt onder hem en onder Cats geen sprake. De prefect
Verjuys diende 9 Mei 1661 een uitvoerig verslag van de missie der Dominicanen bij
de Propaganda in57..
Ook met de Augustijnenmissie kwamen rechtstreekse conflicten weinig voor. Toch
was ook zij in deze periode een voorwerp van zorg voor de Propaganda, doordat in
haar eigen midden, evenals in de meeste andere regulierenmissies wrijvingen niet
zeldzaam waren. Tussen de provinciaal en de door de Propaganda aangestelde
missie-prefect waren geschillen zeer frequent. Wij vernemen er vooral van in de
missies van Capucijnen, Augustijnen en Dominicanen. De aanstelling van deze
prefecten buiten de ordesautoriteiten om was een vreemde practijk, die de
gehoorzaamheid van de benoemde aan zijn onmiddellijke overste zeker in het gedrang
kon brengen. Vooral de prefect der Augustijnen, Ignatius Dyckere, maakt de indruk,
dat hij zich vrij grote zelf-
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standigheid tegenover zijn ordesoversten en natuurlijk ook tegenover de apostolische
vicaris veroorlooft. Zijn brieven aan de Propaganda zijn ook in een onbeleefde en
arrogante toon gesteld58.. De la Torre uitte over de Augustijnen geen klachten; in zijn
memorie van 1656 vroeg hij alleen de verwijdering van een Augustijn zonder zending
te Ouderkerk aan de Amstel.
De voornaamste moeilijkheid, die in deze tijd rondom de Augustijnenmissie
ontstond, betrof louter een persoonlijke zaak. In Februari 1659 vroeg de genoemde
prefect Ignatius Dyckere ontslag aan de Propaganda; hij stelde daarbij voor pater
Petrus Damasus de Coninck als zijn opvolger aan te stellen. Aanvankelijk voldeed
de Propaganda aan dit verzoek. Spoedig echter kwam haar ter ore, dat de benoemde
zich daartoe aan de verzwakte de la Torre had opgedrongen tegen de zin van zijn
oversten, die hem er zelfs van betichtten in strijd met hun bevel naar de Zending te
zijn vertrokken. De generaal van de Augustijnen werd er in betrokken en verklaarde
pater De Coninck ongeschikt voor het ambt. Daarop trok de Propaganda de benoeming
in, vermoedelijk ook, wijl ze aan de toerekenbaarheid van de la Torre twijfelde. Deze
liet de congregatie 25 Augustus 1659 weten, dat pater De Coninck zich aan het bevel
onderwierp en dat hij pater Johan Witte met de titel van vicaris belast had met de
zorg voor de Augustijnenmisie, ofschoon hij overtuigd was van De Conincks
onschuld. Merkwaardig genoeg deelde dezelfde ordesgeneraal, die aanvankelijk
zulke ernstige bezwaren tegen pater De Coninck had geopperd, de Propaganda 8
September 1659 mee, deze bezwaren in te trekken. In overeenstemming daarmee
verzocht de Propaganda de la Torre 13 Januari 1660 pater. de Coninck definitief tot
prefect aan te stellen. Toen deze pater reeds in November 1662 overleed, besloot de
Congregatie - vermoedelijk om zulke moeilijkheden voortaan te voorkomen - de
provinciaal zelf tot missieprefect te benoemen59..
Tussen de seculiere clerus en de apostolische vicarissen bestond onder de la Torre
en de Metz een weinig intieme verhouding. De eerste bleef door zijn stand vreemd
aan de clericale samenleving en de tweede werd als een vreemdeling en een indringer
beschouwd. Ten opzichte van de la Torre werd de afstand ver-
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groot door zijn voortdurende absentie: in het begin kwam hij blijkbaar nog wel een
heel enkele maal in stilte in de Republiek, het laatst vermoedelijk in Februari 1657,
toen hij present was op een vergadering in de Driehoek te Utrecht, waar de
voornaamste seculieren met hem en zijn coadjutor overleg pleegden over de gerezen
geschillen tussen deze en de clerus60.. Door de afwezigheid van de apostolische vicaris
moesten de provicarissen een belangrijk deel van de eigenlijke bestuurstaak
overnemen en doordat zij tot het Haarlemse kapittel het Utrechtse vicariaat behoorden,
werd de positie van deze lichamen zeer versterkt. Als een terugslag daarvan is het
te beschouwen, dat de positie van de coadjutor ten naasten bij een non-valeur werd.
Zoals wij reeds uiteenzetten, was de la Torre de arrogante colleges zeer weinig
genegen en heeft de Metz althans aan het Haarlemse college een slag toegebracht,
die zijn prestige en zijn invloed onherstelbaar afbreuk deden.
Over getal en gehalte van de seculiere clerus in dit tijdvak staan ons enige
niet-onbelangrijke gegevens ten dienste. Eind October 1654 diende Jacobus de la
Torre bij de Propaganda een lijst in van alle seculiere missionarissen met hun
standplaatsen61.. Voor de ontwikkeling van de Hollandse Zending, die thans ongeveer
gekomen was tot een stabiliteit, welke te beschouwen is als de resultante van de
tegengestelde krachten van protestantisering en katholiek herstel, levert deze lijst
leerzame gegevens. Van gelijke betekenis is het reeds genoemde grote missie-verslag,
dat de la Torre in het voorjaar van 1656 aan paus Alxander VII aanbood. Tot de
beoordeling van het peil van de clerus, zowel in intellectuele als in
godsdienstig-zedelijke zin, leveren noch de lijst van 1654 noch de Relatio van 1656
veelzeggende gegevens. Alleen valt op te merken, dat van de ruim 370 seculieren,
die toen in de Hollandse Zending werkten, er 11 de titel van doctor in de theologie
of het kerkelijk recht droegen, nl. de Utrechtse provicaris Johan van Neercassel, de
latere provicaris Abraham van Brienen, Henricus de Roy, alle drie te Utrecht
werkzaam, de Rotterdamse kapelaan Ignatius Ruysch, de Raamburgse missionaris
Jacobus Pyeck, de Leidse missionarissen Gerard van Heussen en Petrus Hughe, de
Haarlemse begijnenvader Cornelis Cats, oom van de latere apostolische vicaris
Boudewijn Cats en
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aartspriester van Kennemerland, de Haarlemse missionaris A.A. Bloemaert, Andreas
van de Cruycen, aartspriester van Amstelland en de nabij Amsterdam werkzame
missionaris Leonardus van Kessel, vermoedelijk de ex-Jezuïet Benedictus van Kessel,
oud-secretaris van de Bossche bisschop Ophovius en oud-pastoor van Loon-op-Zand62..
Een 43-tal had het tot licentiaat gebracht en ongeveer 120 hadden zich tevreden
gesteld met de laagste academische graad, die van baccalareus. Hieruit volgt, dat ten
minste bijna de helft van de toen werkzame seculieren universitaire vorming had
genoten. Verreweg de meesten hadden die te Leuven ontvangen.
Over het gehalte van deze priesters valt aan de hand van het verslag, dat de la
Torre in 1656 uitbracht, niets stelligs te zeggen; daarvoor is dit - als de meeste
missieverslagen van seculieren en regulieren - veel te oncritisch en te zeer gestemd
op de toon van de lofrede. Over het oordeel van de zeer critische de Metz, dat echter
in de gegeven omstandigheden niet zeer objectief geweest kan zijn, is reeds gesproken.
Wat de theologische gezindheid en de spiritualiteit aangaat, moet het opvallen, dat
onder de la Torre voor het eerst met voldoende stelligheid de verdenking van
jansenistische gevoelens en praktijken tegen de seculiere clerus wordt uitgesproken.
De Propaganda toont zich enige malen over de geest van deze priesters ongerust.
Waarschijnlijk hebben sommige regulieren, vooral Jezuïeten en Franciscanen, de
gezindheid van de seculiere priesters in de Hollandse Zending te Rome min of meer
verdacht gemaakt onder verwijzing naar de nauwe betrekkingen, die vele
missionarissen met Leuven onderhielden, vooral met de voortzetters van de school
van Baius, als Jansonius en straks Jansenius, die als president van Pulcheria in nauw
contact met Rovenius grote invloed op de vorming van tal van priesters had geoefend.
Reeds in de laatste jaren van Rovenius moet deze toestand te Rome enige bezorgdheid
gewekt hebben. Deze kan onder de la Torre nog versterkt zijn door het veldwinnen
van de sympathie voor het Oratorium van de Bérulle onder de priesters. De la Torre
was een van de eerste Hollanders, die tot het Oratorium toetraden. Dat hij zelf te
Rome niet verdacht werd van in te stemmen met de theologische opinies van
Jansenius, mag wel
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afgeleid worden uit de omstandigheid, dat hij, waarschijnlijk op uitnodiging van de
Romeinse curie, in de dagen, dat deze zich ernstig bezighield met het onderzoek van
de ‘Augustinus’, een levensbeschrijving van Jansenius naar Rome opzond: ‘Synopsis
seu brevis historiae vitae Cornelii Jansenii Leerdamensis’. Het stuk lijkt meer tekenend
voor de beschrijver dan voor de beschrevene. Gunstig is het stellig niet, betrouwbaar
schijnt het in het algemeen wel, maar het blijft - typisch voor de la Torre - te veel bij
de kleine kanten van. Jansenius' persoon staan. Tussen de regels schemert de
geringschatting van de edelman voor de ex-timmermansleerling Jansenius door, van
wie straks met nadruk vermeld wordt, hoe hij zich als bisschop van Yperen boven
alle medebisschoppen onderscheidde door de wereldse weelde, waarmee hij zich
omringde. In geen geval kan men te Rome echter in deze onbeduidende biografie
een bewijs van instemming met Jansenius' leerstellingen gelezen hebben63..

3. Neercassels bestuur.
De prelaat, die met lager titel dan al zijn voorgangers en bijna al zijn opvolgers en
na kennelijke aarzeling van paus en Propaganda het bestuur van de Hollandse Zending
aanvaardde na de dood van Boudewijn Cats, is een van de grootste Nederlandse
bisschoppen geworden. Begaafd met een bij uitstek gelukkige aanleg, steekt hij als
intellectuele persoonlijkheid nog boven de stoere Rovenius uit, al kan hij deze als
administrator en organisator, misschien ook als karakter, niet evenaren. Bij hem
vergeleken, schijnen alle andere apostolische vicarissen van de zeventiende eeuw
provincialen naast een wereldburger, begaafde mannen naast een schitterend talent,
vlakke persoonlijkheden naast een ‘saint manqué’. Deze door Bremond voor Jansenius
geijkte titel dringt zich op aan ieder, die het zieleleven van Johan van Neercassel
tracht te leren kennen. Voor sommige oudere beoefenaars van de vaderlandse
kerkgeschiedenis, die al te zeer steunden op eenzijdige pamfletlitteratuur64., was de
Oratoriaan Neercassel een weinig vertrouwbare, onvaste, misschien zelfs
dubbelhartige weg-
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bereider van ketterij en schisma. Blijkt dit laatste ook ongerijmd, dan is daarmee niet
in strijd, dat ook deze mens, dat ook dit karakter niet altijd wint bij nader beschouwen.
De gave slotindruk van een man uit één stuk te zijn laat het verhaal van zijn daden
en het herlezen van zijn woorden niet achter; daarvoor paarde hij aan de vrome
eenvoud der duive toch te veel de voorzichtigheid van de slang, die hem tot een
diplomaat zonder weerga maakte. In zijn hoofse beminnelijkheid behoeft daarom
nog geen huichelarij of berekening te worden gezien. Uit zijn brieven blijkt een drang
tot vriendschap, zelfs tot een innigheid in de omgang, die wat onhollands aandoet.
Deze ontvankelijkheid voor het gemeenschapsleven met verwante zielen verklaart
ook zekere impulsieve en weinig doordachte adviezen van hem.
Iets kinderlijks heeft het karakter van deze grote man altijd behouden. Zoals de
theoloog, wiens Latijn in elke zin getuigt van een dagelijkse omgang met Schrift en
Vaders, ondanks zijn angstvallige, voor de theocentrische spiritualiteit van de Bérulle's
school typerende reserve jegens de kleinere kanten van de heiligenverering, bijna
naïeve blijken geeft van primitief vertrouwen in relikwieën65., bleef de prelaat, die
met Lodewijk XIV kon spreken, wie Italiaanse groten gaarne hun paleis tot logies
afstonden66. en die zich in zijn verkeer met de hoogsten op aarde met een als
aangeboren aristocratische gemakkelijkheid bewoog, in de omgang met zijn
huisgenoten de eenvoud zelf. Hij correspondeerde in de toon van natuurlijke
hartelijkheid met een oude dienstbode67. en andere eenvoudigen van hart en ofschoon
zijn spiritualiteit het stempel draagt van de exclusivistische hoogmoed der
Port-Royalse uitverkorenen, kan het karakter van deze door een wijde wereld van
prelaten, aristocraten en devoten tot vergodens toe vereerde Gorkumse
bierbrouwerszoon er niet door bedorven zijn, als hij in Februari 1576 de Haarlemse
vicaris Jozef Cousebant, die naar de toestand van Neercassels zwaar zieke moeder
geïnformeerd had, in alle eenvoud kon antwoorden: ‘De onpasselijkheid van mijne
moeder Mecheltie Teunis (en niet van mevrouw van Neercassel, gelijk UE. al te
grote eerbiedigheid haar heeft beliefd t'intituleren) continueert’68..
Een synthetische karakteristiek van deze kerkvoogd zou een helder licht kunnen
werpen op het interne katholieke leven in
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de Hollandse samenleving van zijn tijd en dus groot belang hebben voor de kennis
van de geschiedenis van theologie en spiritualiteit. Onwennigheid jegens te aparte
persoonlijkheden, beperktheid van blik tot de uiterlijke verschijningsvormen en
vooral erfelijke schuwheid voor wat in ondiepe vaagheid zonder onderscheid gevangen
werd onder de noodlotsterm jansenisme, hebben tot dusver een onbevangen kijk
belet op de prelaat, die door beide partijen zonder genoegzaam recht beschouwd
werd als de pionier van het schisma, dat wel voor altijd de naam van de Hollandse
kerk in het oog van de wereld schijnt te blameren. Zo enghartig Hollands-Utrechts,
zo smal in zijn provinciale kerktorengeest als dit schisma is, zo mondiaal was de
brede Neercassel en wie de kerk van de oud-bisschoppelijke clerezie niet alle recht
wil ontzeggen hem tot haar geestelijke vaderen te rekenen, zal moeten erkennen, dat
hij zelf geweigerd zou hebben de scheurmakende gemeente van 1723 en haar nazaten
zijn kinderen te noemen.
Joannes Baptista van Neercassel werd in 1623 te Gorkum geboren als zoon van
de welgestelde bierbrouwer Govert van Neercassel en diens eveneens uit gegoede
burgerfamilie afkomstige vrouw Mecheltje van Wevelinckhoven. Hij ontving de
gymnasiale vorming bij de Kruisheren van Sint Agatha bij Cuyck. Daarna volgde
hij de philosophische cursus aan de universiteit van Leuven om vervolgens naar
Parijs te gaan, waar hij zich in het huis van de Oratorianen tot het priesterschap
voorbereidde en tot het genootschap toetrad. Zijn theologische vorming ontving hij
blijkbaar grotendeels van de Oratorianen, wat een stempel drukte op zijn geestelijk
leven en onder zijn episcopaat duidelijk zou nawerken in zijn persoonlijke
bemoeiingen met de opleiding van de priesters. Heel zijn levensgang wijst uit, dat
hij niets zo algeheel geweest is als Oratoriaan. In het huis van de Oratorianen te
Saumur volgde hij aanvankelijk zelf de lessen om er vervolgens enige tijd als docent
werkzaam te zijn. Dit langdurige verblijf onder Fransen heeft hem in de eerste plaats
een grondige kennis van de Franse taal geschonken - hij is als Frans stilist beter dan
als Nederlands schrijver, een bewijs, hoe deze brillante figuur, die ook keurig Latijn
schreef, vreemd gebleven was aan de evolutie van ons proza in de zeventiende eeuw
-, maar verder
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ook tal van relaties met toonaangevende Franse theologen en ascetische schrijvers
uit de Bérulliaanse kring, die hij levenslang met grote voorliefde zou aanhouden.
Ook moet zijn Franse studietijd hem die voor de Bérulliaanse kring typerende, naar
Nederlandse smaak wat sentimentele, naar het tedere neigende voorliefde gegeven
hebben voor de innige zielsverbondenheid met gelijkgestemden, waarvan zijn brieven
in trant en taal doorlopend blijk geven. Heel zijn geest moet in deze ontvankelijke
jaren een Franse wending gekregen hebben.
Teruggekeerd naar Leuven, werd hij daar 8 September 1648 priester gewijd.
Vermoedelijk verwierf hij eerst daarna het doctoraat in de theologie, dat hij volgens
een officiële mededeling van de la Torre in 1654 bezat69.. Tenminste tot 1652 verbleef
hij in de Zuidelijke Nederlanden. Daar onderwees hij theologie in het huis van de
Oratorianen te Mechelen, waar hij ook zijn domicilie had, en korte tijd tevens aan
het aartsbisschoppelijk seminarie. In 1652 trad hij tot de seculiere staf van de
Hollandse Zending toe, misschien daartoe vooral aangespoord door de la Torre, die
eveneens tot het Parijse Oratorium behoorde. Korte tijd assisteerde hij enige
missionarissen, speciaal Abraham van Brienen, pastoor van de Driehoek te Utrecht.
Vrijwel onmiddellijk nam de jongeman een vooraanstaande plaats onder de
missionarissen in. De la Torre moet hem van de aanvang af tot belangrijke posten
bestemd hebben. Nauwelijks een jaar na Neercassels toetreden tot de missie benoemde
de apostolische vicaris hem reeds tot vicaris-generaal van het aartsbisdom in de plaats
van de op 12 October 1653 overleden Wachtelaer. Zulk een bevordering van een
nauwelijks dertigjarige tot de hoogste functie onder de apostolische vicarissen met
voorbijgaan van alle oudere priesters wijst wel uit, dat de la Torre in Neercassel de
aangewezen leider, misschien zelfs reeds zijn opvolger zag. In 1655 werd Neercassel
ook lid van het vicariaat van Utrecht.
Over de toedracht van zijn benoeming tot coadjutor van de la Torre als opvolger
van de Metz en over zijn positie in het missiebestuur tot aan de dood van Boudewijn
Cats is in een vorige paragraaf gesproken. Het staat genoegzaam vast, dat hij reeds
gedurende de korte bestuursperiode van Cats het eigenlijk hoofd van de Zending
was, gelijk hij trouwens onder de Metz
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al veel invloed moet hebben geoefend. Hij is in die bij uitstek netelige tijd er blijkbaar
in geslaagd met de partijen, waarin de clerus verdeeld raakte, op goede voet te blijven.
De heftige oppositie van het vicariaat tegen de coadjutor de Metz kan hij wel niet
gedeeld hebben. Het is opvallend, dat hij door een schrijven van de Propaganda van
Juli 1660 blijk gaf van een ander inzicht in de ambtelijke verhoudingen dan het
vicariaat toonde te hebben. Zijn loslaten van de la Torre en zijn op de voorgrond
schuiven van de Metz vallen sterk op, nu immers het vicariaat de la Torre's
bedenkelijke geestestoestand zoveel mogelijk ontkende en krachtens diens besluit
van een jaar te voren alle gezag opeiste voor de vier provicarissen met voorbijgaan
van de coadjutor. Van deze provicarissen was Neercassel de voornaamste. Dit afstand
nemen van de in het vicariaat heersende stroming typeert hem hetzij in strengheid
van disciplinair begrip, hetzij in diplomatiek talent. Goede vrienden te blijven met
twee zo volkomen gebrouilleerde partijen vereist in elk geval het laatst. Het staat
vast, dat de Metz tot op zijn sterfbed in Neercassel een vriend gezien heeft. Spoedig
zou bovendien blijken, dat Neercassel in zijn oordeel over het Haarlemse kapittel en
het Utrechtse vicariaat de Metz' inzicht deelde. Ook hij beschouwde hun bestaan als
een beletsel voor de tucht in de missie en als een inbreuk op het gezag van de
verantwoordelijke apostolische vicaris. Hij beschikte echter over te veel tact om deze
opinie zo duidelijk tot uting te brengen als de Metz had gedaan. Zo kan het verklaard
worden, dat hij steeds de candidaat van het vicariaat kon blijven.
Met het overlijden van Boudewijn Cats op 18 Mei 1663 aanvaardde Neercassel
op ongeveer veertigjarige leeftijd de opperleiding van de Hollandse Zending, waarin
hij zich spoedig onderscheidde door een zedelijke meerderheid, door alle lagere
functionarissen blijkbaar grif erkend. Tot zijn dood toe bekleedde hij de waardigheid
van apostolisch vicaris met grote toewijding. Zijn eigenaardig talent als bestuurder
schijnt vooral te schuilen in het vermogen om met het ontzien van bestaande
gevoeligheden en het tegemoetkomen aan gevestigde pretenties personen en
corporaties te doen samenwerken onder zijn centraal gezag. In dit licht gezien, krijgt
zijn op het eerste gezicht wat grillige
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politiek jegens kapittel en vicariaat, door sommige auteurs als een bewijs van
zwakheid opgevat70., een andere kleur: de door hem verleende erkenning moet de
corporaties een aanzienlijk deel van hun invloed gekost hebben, daar hij ze tot
volgzame supporters van zijn bestuur maakte. Ofschoon hij bij het indienen van de
vertogen, die het Haarlemse kapittel had opgesteld ten bewijze van zijn wettig bestaan
en tot het verkrijgen van opheffing der door de Metz uitgesproken vernietiging, pleit
voor een voorwaardelijke officiële erkenning van het college, betitelt hij de leden in
ditzelfde schrijven als ‘vermeende kanunniken’ en zegt hij de overeenkomsten, die
zijn voorgangers met het kapittel gesloten rebben, af te keuren en een vernieuwing
daarvan schadelijk te achten voor zijn eigen gezag en voor de geest in de Zending71..
Zijn oordeel over het vicariaat moet nog ongunstiger geweest zijn, voorzover het
de langzamerhand opduikende kapittelpretenties of althans kapittelallures van dit
lichaam aangaat. Dit blijkt uit de uiteenzetting, die hij in 1664 - blijkbaar na lange
aarzeling en rijp overleg met de leden van het vicariaat, want de vraag van de
Propaganda om opheldering over het karakter der corporatie dateert al van 5 Juni
1663 - naar Rome opzond omtrent inrichting en werkzaamheid van ‘de heilige senaat
van acht priesters’. Daarin doet hij duidelijk blijken, dat het geen kapittel is, maar
als adviescollege van de apostolische vicaris overeenkomt met een diocesaan kapittel.
De door hem namens de leden gevraagde confirmatie heeft Rome nooit gegeven.
Het is duidelijk, dat zowel kapittel als vicariaat omstreeks de ambtsaanvaarding
van Neercassel de indruk hadden, dat hun bestaan aan een zijden draad hing, en
inderdaad kan men vermoeden, dat Neercassel beide lichamen de genadeslag had
kunnen toebrengen door zich solidair met de Metz te verklaren en zich scherp
tegenover hen te stellen. Nu redde hij hun het leven. Heel zijn optreden in deze zaak,
die de eerste jaren van zijn episcopaat ten dele in beslag nam, is een bewijs van
diplomatieke tact. Hij maakt hun pretenties geenszins tot de zijne, wijst ze zelfs ten
dele af, maar vestigt daarnaast te Rome de overtuiging, dat opheffing van deze voor
de missie hoogst verdienstelijke corporaties een ongunstige terugslag op de missie
zou
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hebben. Aldus bracht hij de autoriteiten tot de passieve houding van tolerantie, volgens
welke zij golden als particuliere instellingen, die van de apostolische vicaris zekere
bevoegdheden ontvingen. Deze tolerantie heeft Rome volgehouden, zolang de twee
colleges zich binnen de grenzen hielden72.. Na aldus de beide lichamen aan zich
verplicht te hebben en hun werkzaamheid gebonden te hebben aan zijn delegatie,
ging hij tot de van hem verlangde erkenning over: in 1664 sloot hij een overeenkomst
met het Haarlemse college, in 1667 met het Utrechtse. Op deze wijze bracht hij de
in de periode 1651-1663 bedenkelijk uit hun kracht gegroeide corporaties terug
binnen de kring, die Rovenius hun indertijd had getrokken.
Reeds als coadjutor van Cats begon Neercassel onverwijld met het te lang
onderbroken persoonlijk visiteren van de Zending en het gelijktijdig toedienen van
het vormsel. Sedert 1649, het jaar van de la Torre's verbanning, was alleen de Metz
daarmee enige jaren bezig geweest. Er waren hele streken, waar nog nooit een
apostolische vicaris geweest was, met name de provincies Zeeland, Friesland en
Groningen. Uit zijn geregeld aan de Propaganda opgezonden verslagen73. blijkt
duidelijk, dat Neercassel zich tot taak stelde juist deze verlaten gebieden te bezoeken.
Allerlei factoren hebben hem belet deze taak regelmatig af te werken, o.a. zijn zwakke
gezondheid, die hem meermalen het werk onmogelijk maakte. Hij is herhaaldelijk
ziek geweest, enkele malen vrij ernstig, maar spaarde zich vermoedelijk in het
algemeen veel te weinig. Zijn visitatietochten, die weken achtereen duurden, waren
een aaneenschakeling van afmattende reizen, massale vormseltoedieningen, preken
voor het volk en conferenties met de priesters. Zijn bewegingsvrijheid werd vervolgens
herhaaldelijk belemmerd door oorlogsmoeilijkheden: in 1665-1666 waren het noorden
en het oosten van het land onbereisbaar door de oorlog met de bisschop van Munster,
die Gelderland en Twente onveilig maakte, en van 1672 tot 1674 was heel de
Republiek voor hem ontoegankelijk. Daartussenin viel zijn reis naar Rome. Zo is het
verklaarbaar, dat deze rusteloos werkzame bisschop de taak, die hij zich in dezen
blijkbaar gesteld had, niet geheel heeft mogen vervullen. Wel trok hij in 1664 Zeeland
rond en in 1666 het land van Kleef. Eerst in 1686 kwam hij aan Lingen
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en Overijsel toe; hij had kennelijk het voornemen daarop eindelijk Groningen en
Friesland te doen volgen, maar bezweek, ongetwijfeld mede ten gevolge van de
doorgestane vermoeienissen, te Zwolle. Pas zijn opvolger Petrus Codde zou in de
noordelijke gewesten doordringen en daar voor het eerst na meer dan een eeuw weer
het heilig vormsel toedienen.
Neercassel is de eerste bestuurder der missie, die de wereldlijke autoriteiten in de
Republiek niet tot uitgesproken vijanden had. Terwijl Sasbout, Rovenius en de la
Torre alle drie door een banvonnis getroffen werden en dagelijks gevaar liepen
gearresteerd te worden, zo dikwijls zij zich binnen de Republiek waagden, stond
Neercassel bij de overheid goed aangeschreven. Ook daartoe zal zijn persoonlijke
tact wel bijgedragen hebben. Rovenius was in de aanvang van zijn episcopaat zeer
nauw gelieerd geweest met de aartshertogen en de Spaanse militaire leiders in Twente
en had dus te compromittante antecedenten om de autoriteiten onbevooroordeeld
tegenover hem te doen staan. De Ongelukkige de la Torre vervolgens was heel nauw
met Spanje verbonden en zocht sinds zijn verbanning al te slaafs de gunst van het
Brusselse hof om zich voor de Republiek niet onmogelijk te maken. Zo heeft hij
ondanks zijn familierelatie tot de Spaanse gezant Gamarra geen gebruik kunnen
maken van de mogelijkheden, die de Munsterse vrede tot vereffening van de
gespannen verhoudingen bood. Zijn even Spaansgezinde coadjutor miste
klaarblijkelijk de tact om geschillen te voorkomen en een verhouding op voet van
tolerantie voor te bereiden. Deze taak was voor Neercassel weggelegd en hij kweet
er zich op zeer bekwame wijze van. Hij zag helder in, dat elke verstandhouding met
de Spaanse en Zuidnederlandse civiele autoriteiten de katholieken in de Republiek
zou schaden, en weigerde ondanks de geldnood van de missie een hem aangeboden
jaargeld van Spanje en van Frankrijk74.. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om
priesters en gelovigen door brieven en preken aan te sporen tot vaderlandsliefde, tot
het brengen van offers in dagen van oorlog en nood en tot stipte gehoorzaamheid
aan de overheid. Het is wel zeer treffend, dat zijn nauwe betrekkingen tot Frankrijk
wel de bezorgdheid van Romeinse autoriteiten wekten, die begrijpelijkerwijze de
vrees koesterden, dat zij in de dagen van de Triple
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Alliantie (1668) en van de oorlog 1672-1678 tussen Frankrijk en de Republiek
argwaan zouden opwekken, maar de regeringspersonen hier te lande eer een gunstige
gelegenheid toeschenen om van zijn onverdachte bemiddeling min of meer gebruik
te maken ten einde officiële of officieuze relaties met Frankrijk aan te knopen. Een
tegen hem ingediende aanklacht wegens hoogverraad, misschien op deze Franse
relaties gebaseerd, schijnt de justitie, vermoedelijk op een wenk van de Staten van
Utrecht, zonder onderzoek ter zijde gelegd te hebben.
De periode 1672-1674 is in de geschiedenis van de katholieken boven de Moerdijk
van weinig belang, want gewichtige blijvende gevolgen zijn er niet van aan te wijzen,
maar voor de tijdgenoten zelf had ze zekere romantiek, die bij sommigen zelfs grootse
verwachtingen zonder grond wekte. Zeker heeft ook toen wel geen gezond verstand
getwijfeld aan het voorbijgaande karakter van de vreemde bezetting, waaronder het
grootste deel van de Republiek zuchtte, en van sympathie der katholieken voor de
overweldigers is nergens enig ernstig blijk aan de dag getreden, al werd zij door
pamfletschrijvers en overbezorgde autoriteiten hier en daar bij voorbaat ondersteld.
Het staat vast, dat het volk noch de adel ergens gemene zaak met de vijand gemaakt
hebben. Wat de clerus aangaat, moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
aanvaarding van de vrijheid, die aan de eredienst en de kerkelijke organisatie geboden
werd, en instemming met de overheersing, die er de aanleiding toe was. Van de
laatste is geen blijk voorhanden, al verwonderen wij er ons achteraf over, hoe gretig
zoveel priesters van de gelegenheid gebruik maakten om oude kloosters te herstichten
zonder zich blijkbaar in ernst af te vragen, hoe lang de Franse heerschappij zou duren,
of na te denken over de gevolgen, die hun profiteren van de gelegenheid bij een
omkeer zou kunnen hebben. Dat de clerus overal, waar de Franse, Keulse of Munsterse
troepen binnentrokken, op verlangen van de bezettende macht de aan het katholicisme
gerestitueerde oude kerken betrok en er geregeld dienst deed, is even begrijpelijk als
dat de geestelijken op zulke plaatsen de door de militairen verlangde openbare
plechtigheden bij begrafenissen en processies verrichtten, maar bewijst niets voor
hun gezindheid. Zo is hun optreden achteraf ook door de
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Nederlandse autoriteiten opgevat. Tot represailles van meer dan louter plaatselijke
en tijdelijke aard is het dan ook niet gekomen. De stad Utrecht was van 23 Juni 1672
tot 23 November 1673 in de macht van de Fransen. De apostolische vicaris vertoefde
bij de inneming van de stad te Amsterdam, waar hij het burgerrecht bekomen had
en tot dusver zijn domicilie had, maar begaf zich terstond naar Utrecht. Wat hem
daartoe aanzette, is niet met volstrekte zekerheid te zeggen. De internuntius te Brussel
keurde deze stap als zeer onvoorzichtig af en de Propaganda deelde blijkbaar dit
inzicht. Zij was van oordeel, dat elke niet-noodzakelijke betrekking van de
apostolische vicaris tot de overweldiger vermeden moest worden. Aanvankelijk moet
Neercassel trouwens deze opinie gedeeld hebben. Dat hij er op terugkwam, zal wel
toegeschreven moeten worden aan aandrang van buiten. Daarbij valt in de eerste
plaats te denken aan voorname katholieke leken in het Utrechtse, die via de daar
gevestigde priesters, vooral de leden van het vicariaat, er op aangedrongen moeten
hebben, dat Neercassel zelf de leiding nam in de onvermijdelijke onderhandelingen
tussen de katholieke clerus en de bezettingsautoriteiten. Speciaal deed dit blijkbaar
de katholieke advocaat Wijckerslooth, die in gestadig overleg met de Staten van
Utrecht als een soort van bemiddelaar in kerkelijke zaken tussen de Fransen en de
provinciale en stedelijke overheid optrad75..
In geen geval werd de door de internuntius en de Propaganda gekoesterde vrees
bewaarheid, dat de Nederlandse autoriteiten de stap van Neercassel als verraad zouden
uitleggen. Veeleer is hij mede door hen geïnspireerd en zeker hebben zij van zijn
diensten dankbaar gebruik weten te maken. Neercassel kwam spoedig in aanraking
met de Franse bevelhebbers en hield niet op te pogen de door de bezetting op de
bevolking gelegde lasten te doen verminderen. Aldus werd hij min of meer de
officieuze spreekbuis van de stedelijke en provinciale overheid. Aan hem is het ten
minste voor een deel te danken, dat de met Nieuwjaar op alle huizen gestelde schatting
voorlopig ingetrokken werd. Daar echter dit uitstel slechts een voorlopig karakter
droeg en allerlei andere afpersingen in de stad en te lande de bevolking ruïneerden,
besloten de Staten van Utrecht, nadat het Statenlid
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Godin van Maarsenbroeck gerapporteerd had geen acces tot de koning te kunnen
krijgen, de apostolische vicaris met een officieuze zending naar Parijs te belasten
ten einde bij Lodewijk XIV en de machtige minister Louvois persoonlijk voor de
gebrandschatte bevolking te pleiten. De onlangs geopperde twijfel, of Neercassel
wel door de Staten gezonden was, wordt door de stukken zelf weerlegd76.. De 7de
Januari 1673 schreven deze Staten de nog te Parijs vertoevende heer Van
Maarsenbroeck aan, dat de ‘here bisschop Neercassel’ op weg was naar Parijs ‘om
de ongelegentheden van de provintie voor te dragen en derzelver ontlastingen te
solliciteren’. De 3de Februari arriveerde Neercassel te Parijs, waar hij terstond met
onderscheiden oude relaties contact zocht om tot Louvois en tot de koning zelf te
worden toegelaten.
Van zijn audiënties bij Louvois gaf de vicaris zelf de Staten in een brief van 24
Februari 1673 verslag. Omtrent zijn twee persoonlijk tot de koning in diens kabinet
gerichte vertogen en het door Lodewijk XIV gegeven antwoord - dat natuurlijk
generlei houvast bood - gaf hij per schrijven van 16 Maart bericht. Enig resultaat
schijnt de zending gehad te hebben; de afgekondigde schatting werd later ten minste
niet opgelegd. Gelijk de vicaris naar de Propaganda berichtte, was deze diplomatieke
dienst in geen enkel opzicht voor zijn persoon of voor de missie compromittant; zij
wijst onomstotelijk uit, dat de bisschop met de provinciale autoriteiten op goede voet
stond.
Uitgezonderd dan dit korte verblijf te Parijs, bleef Neercassel gedurende heel de
tijd van de Franse overheersing te Utrecht, waar hij, voorzover het hem mogelijk
was, met de missionarissen van de andere bezette gebieden, nl. Gelderland en
Overijsel, in geregeld schriftelijk contact bleef. In de stad kon het katholicisme
openlijk worden uitgeoefend. De Dom werd gereconcilieerd en anderhalf jaar lang
uitsluitend voor de katholieke eredienst gebruikt. Meermalen betrad de vicaris zelf
de kansel om er met zijn vermaarde welsprekendheid diepe indruk te maken. Op
Sacramentsdag 1673 werd een plechtige processie met het Allerheiligste gehouden
door de stadsstraten. Neercassel droeg de monstrans en het baldakijn werd door
Franse hoofdofficieren gedragen. De bevelhebber Stoppa commandeerde zelf de ere-
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wacht. Ook in de andere Utrechtse steden en in de meeste dorpen waren de katholieken
in het bezit van de oude kerken hersteld. De uitoefening van de protestante eredienst
werd echter niet verboden en kon in sommige kerken en in particuliere of openbare
gebouwen voortgang vinden. De provinciale overheid verbood alle priesters en
predikanten de veranderde staat van zaken ter sprake te brengen. Daaraan blijken
beide partijen zich in het algemeen te hebben gehouden.
De Franse autoriteiten plachten, naar Neercassel zelf bericht, de vicaris de titel
van aartsbisschop van Utrecht te geven, waartegen hij zich niet verzette. De seculiere
pastoors van de stad zagen in de veranderde toestand een geschikte aanleiding om
de paus te verzoeken een door hen gekoesterde wens te vervullen door Neercassel
officieel deze waardigheid te verlenen. In een schrijven van 1 September 1673 aan
de Propaganda77. betuigde de vicaris daaraan niet onduidelijk zijn bijval, maar hij liet
tevens blijken, dat hij generlei recht had de titel te voeren en ook zonder officieel
besluit van de heilige stoel daartoe nooit zou willen overgaan. Alle maatregelen, die
hij verder trof om de Zending aan de nieuwe toestand aan te passen, droegen, naar
hij uitdrukkelijk aan de Propaganda berichtte, slechts een voorlopig karakter. Hij
maakte steeds de dubbele reserve: behoudens goedkeuring van de heilige stoel en
zolang de Franse overheersing zou duren. De Propaganda deed natuurlijk niets; zij
volgde het beproefde recept van het heilig geduld, de geijkte houding van het eeuwige
Rome, dat de tijd aan zich heeft en geen overijling kent. Zo heeft dan Rome niets te
herroepen gehad, toen de overheersing een einde nam.
Neercassel stond aan onderscheiden regulieren op hun verzoek toe, wat hij hun
niet mocht weigeren: de erkenning van hun recht tot terugkeer naar de plaatsen, waar
zij vóór de protestantisering kloosters bezeten hadden. Thans trad in, wat de
Propaganda overeenkomstig het kerkelijk recht als voorwaarde voor zulk een terugkeer
had gesteld: herstel van een katholieke overheid. Zelfs ging Neercassel nog een
opmerkelijke stap verder: hij stond de Jezuïeten toe te Zwolle, Arnhem, Zutfen,
Amersfoort en Utrecht onderwijsinrichtingen te openen. De paters, die - in opvallende
tegenstelling met hun gewone behoedzaamheid - wat al te gretig
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schijnen te hebben aangenomen, dat de tijd van de verdrukking voorgoed voorbij
was, en hun missie onmiddellijk gingen aanduiden als Missio Gallo-Hollandica78.,
schijnen alleen te Zwolle, Arnhem en Utrecht tot de stichting van een school te zijn
overgegaan. Te Zwolle stond Christoffel Bernard van Galen, de bisschop van Munster,
die het gewest grotendeels bezet hield, aan de Jezuïeten het voormalige klooster
Bethlehem van de reguliere kanunniken af. Daar ook enige leden van deze orde
onverwijld aanspraak maakten op het gebouw, gaf dit zekere moeilijkheden, maar
de Sociëteit wist zich te handhaven door de bescherming van bisschop Van Galen
en de medewerking van Neercassel, die een vermeerdering van het aantal paters
terstond goedkeurde. De Zwolse school trok een dertigtal leerlingen uit adellijke
Overijselse families, maar werd na het aftrekken van de Munsterse troepen op bevel
van de Staten weer gesloten. Ook te Arnhem bestond korte tijd een door drie paters
geleid instituut. De grootste toeloop schijnt het instituut te Utrecht gehad te hebben,
dat in October 1672 door pater Joannes de Corte S.J. werd geopend en spoedig vijftig
leerlingen telde. De plotselinge dood van pater De Corte op 11 Juni 1673 betekende
het ontijdig einde van deze school, die dus reeds bezweek vóór de aftocht van de
Fransen.
Met Neercassels consent hadden zich intussen paters Capucijnen te Deventer
gevestigd en Minderbroeders te Deventer, Kampen, Elburg, Harderwijk en
Amersfoort. De Norbertijnen werden hersteld in het bezit van hun oude abdij
Mariënweerd. In Oldenzaal werd het voormalige collegiale kapittel heropgericht en
in heel Gelderand en Overijsel werd op bevel van de Franse koning of van de
bisschoppen van Munster en Keulen de hoofdkerk aan de katholieken teruggegeven79..
Van dit alles gaf Neercassel de Propaganda rekenschap, zonder dat deze zich met
een enkel woord van goed- of afkeuring er over uitliet80..
Het is niet te verwonderen, dat de verademing, die de vreemde bezetting aldus aan
de katholieken in sommige delen van het land schonk, niet alleen de nijd van de
gegriefde protestanten ter plaatse, maar ook in de niet-bezette gewesten de weerwraak
van de autoriteiten opriep. Vooral in Friesland en Groningen bleken dezen door
wantrouwen bezield: zij verdachten de katholieken
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van stille begunstiging van de vijand of althans van heimelijke hoop op zijn
overwinning. Deze gedachtengang is wel niet geheel onverklaarbaar, maar deed
zowel het volk als de clerus onrecht. In de noordelijke gewesten weerden vele
predikanten zich heftig op de preekstoel tegen de papisten; sommigen noemden de
rampen van het vaderland een straf des hemels voor de tolerantie, die aan de afgoderij
betoond werd. Voor Friesland had dit tot noodlottig gevolg, dat de plakkaten veel
strenger dan te voren werden toegepast en dat er tot in de herfst van 1672 nergens
een katholieke godsdienstoefening kon worden gehouden. Zelfs kwam het in deze
provincie tot molestatie van katholieke volksgroepen, o.a. te Sexbierum, waar een
dwaas gerucht omtrent heulen met de Engelsen de hartstochten gaande maakte. De
bekende tolerante predikant Balthasar Bekker trad hier als de beschermer der
katholieken op81.. Dat in de niet-bezette gewesten niet nog verder gegaan werd, schijnt
ten minste hier en daar aan interventie van staatse militairen te moeten worden
toegeschreven. Onder hen kwamen altijd katholieken voor, vooral vreemdelingen.
Ook lagen Spaanse hulptroepen in sommige sterkten ingekwartierd. Hun aanwezigheid
belette reeds een absoluut verbod van katholieke eredienst. Toen in Groningen sprake
was van verscherpte vexaties voor de katholieken, sprong de niet-katholieke
bevelhebber Rabenhaupt, die de stad met zoveel beleid tegen de Munsterse belegering
had verdedigd, voor hen in de bres met de betuiging, dat ook zij moedig en trouw
voor de stad gestreden hadden.
De Propaganda nam het initiatief om bij de vredesonderhandelingen pogingen aan
te wenden tot blijvende verbetering van de positie der katholieken in de Republiek,
maar het is te begrijpen dat zij niet slaagden. Wel brachten de gezanten van Spanje
en van de keizer dit punt ter sprake, maar hun invloed op de loop van de
onderhandelingen was te gering, dan dat zij enig succes konden boeken. Een vage
verzekering van welwillendheid was alles, maar het is althans niet gekomen tot het
toepassen van de represailles, die sommige calvinisten, speciaal predikanten, graag
gezien hadden. Dat het ontruimen van de kerken hier en daar, o.a. in de Utrechtse
dom, aanleiding gaf tot een beeldenstorm in het klein, mag aan de opgewondenheid
van de onderste
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laag der verloste burgerijen worden geweten en werpt geen blaam op de autoriteiten.
Veeleer was het hun invloed, die teweegbracht, dat de 84-jarige professor Gijsbertus
Voetius, toen hij na de aftocht van de Fransen voor het eerst weer de preekstoel in
de Dom beklom, met geen woord gewag maakte van de paapse gruwelen, die zich
anderhalf jaar lang in het gebouw hadden afgespeeld82.. Deze houding zal hem wel
van hoger hand voorgeschreven zijn. Voor de Generaliteitslanden en voor de
katholieke delen van Gelderland en Overijsel heeft de Franse overheersing ook voor
de toekomst zekere verlichting van de druk gebracht, doordat men het blijkbaar niet
waagde een zo sterke meerderheid alles af te nemen, wat zij in deze jaren genoten
had.
De aftocht van de Fransen gaf Neercassel aanleiding uit te wijken naar Antwerpen.
Hij schijnt zijn vertrek uit de Republiek raadzaam gevonden te hebben om geen
aanstoot te geven aan het opgewonden volk. De onbetekenende troebelen, die te
Utrecht aanvankelijk plaatsvonden bij het ontruimen van de kerken, hebben
klaarblijkelijk op de apostolische vicaris, wiens gezondheid juist in deze tijd te wensen
overliet, een dieper indruk gemaakt dan nodig was. Ook vreesde hij, dat zijn openbare
preken in de Dom hem kwalijk genomen zouden worden. In zijn ontmoediging dacht
hij er zelfs over zich terug te trekken. Reeds in een brief van 3 November 1673 - dus
toen de Fransen nog te Utrecht waren, maar hun aftocht spoedig verwacht werd had hij geklaagd over verzwakking en de veelzeggende opmerking gemaakt, dat het
nodig was aan de benoeming van een opvolger te denken, voor het geval ‘de dood
of een andere oorzaak’ hem van zijn kudde zou scheiden. Als geschikte candidaten
had hij daarbij genoemd: Joannes de Groot, Joannes Wandelman, Jacobus Cats en
David van der Mije. Van deze opgave is zeer zonderling, dat zij geen van de
toenmalige leden van het vicariaat van Utrecht bevat, ook geen van de vijf Utrechtse
pastoors, die een groot jaar te voren de heilige vader verzocht hadden de apostolische
vicaris tot aartsbisschop van Utrecht te verheffen. Het heeft wel de schijn, of
Neercassel niet alleen zich zelf, maar alle Utrechtse priesters te zeer geblameerd
achtte. Niet minder opvallend is het, dat alle aanbevolenen, behalve Jacobus Cats,
die
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later als lid van het vicariaat en provicaris van Codde van zich zou doen spreken,
maar in 1673 nog een jeugdig en onbekend pastoor te Gouda was, lid van het
Haarlemse kapittel waren. Lag Neercassel misschien met het vicariaat enigszins
overhoop? Wat zouden de palstaanders voor het zogenaamde benoemingsrecht of
althans recommandatierecht der kapittels van deze voordracht gezegd hebben, als
zij er kennis van gekregen hadden?
Het heeft alle schijn, of de vicaris min of meer de vlucht wilde nemen en dit wel
zonder zich met zijn omgeving daarover te hebben verstaan. Ofschoon reserve met
het oog op het nog ongepubliceerde, omvangrijke briefmateriaal nodig is, kan men
zich thans niet geheel aan de indruk onttrekken, dat Neercassel zich in dezen niet
zeer kloekmoedig gedragen heeft. Hij moet de terugkerende Fransen vrijwel op de
voet gevolgd zijn, want reeds in November vertoefde hij blijkens zijn brievenboek
te Antwerpen, van waaruit hij 22 December 1673 schreef, dat hij zich niet meer vrij
en zonder gevaar in de Hollandse Zending kon ophouden en daarom, evenals dit in
soortgelijke omstandigheden door zijn voorgangers Rovenius en de la Torre gedaan
was, de benoeming van een coadjutor voorstelde, waartoe hij het reeds genoemde
viertal aanbeval. Het komt mij vooralsnog overdreven voor te zeggen, dat ‘zijn
verblijf in het Noorden levensgevaarlijk was geworden’83., want zelfs al zouden de
onbeduidende locale onlusten aangeduid mogen worden met ‘de storm, die tegen de
katholieken ontketend was’, nergens bleek tot dusver van enige tegen Neercassel of
andere priesters ondernomen vervolging. De apostolische vicaris schijnt gevreesd te
hebben, dat zijn optreden in de Dom en in openbare processies hem ernstig kwalijk
zou genomen worden. Uitwijken was echter in deze omstandigheden weinig minder
bedenkelijk en in ieder geval liet hij de kudde in de steek, toen haar gevaar scheen
te dreigen. Immers aan dezelfde overtredingen van de plakkaten stonden honderden
priesters schuldig. Men krijgt de indruk, dat de diplomaat Neercassel in het gewoel
van de strijd zelf geen held was.
Met zijn toenmalige secretaris Petrus van den Bossche vestigde hij zich te
Antwerpen, waar hij zeer intieme relaties had met het klooster van de Kartuizers.
Voor hun orde heeft hij blijkbaar een groot - en, gezien zijn aanleg, zijn mentaliteit
en zijn sterke
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voorkeur voor het contemplatieve leven, verklaarbaar - zwak gehad. Hij woonde
meer dan een jaar te Antwerpen en preekte herhaaldelijk in verschillende kerken;
ook voor verscheiden kloostercommuniteiten hield hij preken. Bovendien vertoefde
hij enige keren in andere Zuidnederlandse steden, als Gent, Brussel en natuurlijk
Leuven, waar hij vele vrienden en bewonderaars had. Hij verwierf te Antwerpen in
korte tijd grote faam als kanselredenaar, maar wekte daardoor ook de naijver van
sommigen, die spoedig met Argusogen zijn gangen beloerden en met inquisiteursoren
naar zijn preken kwamen luisteren. Deze ‘Capadociërs’, zoals Neercassel ze zelf
noemde, speurden achterdochtig naar sporen van jansenisme in de woorden van de
bisschop en vonden enig houvast in een preek, die hij op Maria Hemelvaart 1674 in
de Antwerpse Lievevrouwenkerk hield. Daarin zei hij o.a., dat het de Heilige Maagd
aangenamer zou zijn, dat de gelovigen hun ziel met deugden sierden, dan dat zij
alleen haar beeld in de kerk en elders opsmukten. Daarin werd te gretiger een
afbrekende critiek op de Mariaverering gezien, wijl Neercassel juist in dezelfde tijd
zijdelings betrokken was in de strijd, die ontstaan was rondom de in November 1673
te Gent anoniem verschenen ‘Monita salutaria B.V. Mariae ad cultores suos
indiscretos’ van de Kealse leek en bekeerling Adam Widenfeldt84.. Meer nog dan in
onze tijd leefde in vele even enghartige als argwanende verdedigers van een
extremistisch katholiek isolement de lichtschuwe vrees voor critiek van convertieten,
door mensen van dit type gezien als aangetrouwde kinderen der kerk en met
achterdocht begluurd. Dat hun door pijnlijke ervaringen verscherpte gevoeligheid
de katholieke samenleving tot waarschuwing kon strekken tegen alwat als uitwas of
overdrijving in de heiligencultus ergernis gaf aan welmenende zoekers naar de
waarheid en dat in het algemeen de superstitie graag parasiteert op - d.i. ten koste
van - de verering der heiligen, ontging aan deze integrale kampioenen van een op de
spits gedreven particularisme. Vandaar de storm van verontwaarding, die het
verschijnen van een vrijmoedig geschrift verwekte, dat bovendien de tegenstanders
scheen uit te dagen door zijn prikkelende toon en zekere neiging tot hypercritiek.
De apostolische vicaris van de Hollandse Zending, die leefde
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te midden van protestanten en dagelijks met zijn priesters de noodzaak ondervond
van bedachtzaamheid bij het betrachten van katholieke praktijken, was zeker niet de
laatste om de mentaliteit te verstaan van een bekeerling, die de schijn van fetichisme
in de cultus van beelden en relieken en in het algemeen een uitleven van devoties,
die het tabernakel in de schaduw schenen te stellen, noemde onder de oorzaken,
waardoor velen zo noodlottig lang van de Moederkerk gescheiden bleven. Evenals
de Rotterdammer Pieter van Walenburch, een polemist uit de zogenaamde
Véroniaanse school85. met grote irenische behoedzaamheid en sterke voorkeur voor
het ‘principium commune’, d.i. dus hetgeen katholieken en protestanten in het
uitgangspunt gemeen hebben, oordeelde Neercassel in het algemeen gunstig over de
strekking van de Monita, die ook in Rome een verdediger vonden in de Cisterciënser
kardinaal Bona. Neercassel liet niet na zijn bezwaren te uiten tegen sommige termen
en voorstellingen in het werk van Widenfeldt, maar kwam tot de slotsom, dat ‘in de
Monita niets voorkwam, dat een kerkelijke afkeuring scheen te verdienen’. De
geschiedenis van het verder verloop der opgeblazen zaak heeft hem gelijk gegeven.
De wijze toch, waarop de tegenpartij van Widenfeldt ten slotte een als veroordeling
uitgelegde uitspraak van het Heilig Officie van 19 Juni 1674 wist te verkrijgen, werd
door kardinaal Bona als een ‘kunstgreep’ betiteld, die beneden alle peil was. De
kardinaal betuigde na de wat zonderlinge uitspraak: ‘Suspenditur; donec corrigatur’,
dat ‘de Monita niets tegen het geloof bevatten’ en - wat nog meer zegt - ‘dat er
aangaande de Maria-devotie bij de gelovigen veel misbruiken bestaan, welke dringend
verholpen dienen te worden’. De verontwaardiging, waarmee nog in onze dagen
gesproken is over de ‘afschuwelijke leer van de Monita’, die verachtelijk een ‘libel’
heetten86. bewijst eens te meer het gevaar van een geschiedschrijving, die zich eenzijdig
baseert op de pamfletten van de tijd. Neercassels als altijd zeer bezadigd oordeel
over de misbruiken, waarop de kardinaal doelde, vinden wij uitvoerig in een brief,
die hij enkele jaren later zou richten aan kardinaal Barberini (25 November 1677)87..
Daarin laakt hij excessen van de Maria-verering als de theorie, dat Maria groter zou
zijn dan Christus, omdat deze over alle geschapenen gebiedt, maar Maria
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ook over Christus zelf, en die andere, dat God in het Oude Testament van nature een
bittere Godheid was, maar sedert Hij in de schoot der Heilige Maagd mens werd,
Zijn natuur veranderd heeft en Zijn bittere gestrengheid vervangen heeft door zoete
barmhartigheid. Het is een zwakke refutatie te zeggen, dat zulke dwaze stellingen
wel door niemand geleerd zouden zijn; immers is het zeer ongerijmd, dat Neercassel
ze uit zijn duim zou hebben gezogen. Neercassel, die met zijn huisgenoten elke avond
de litanie der allerzuiverste Maagd placht te bidden88., te tekenen als een verkorter
van haar verering, is een symptoom van het onrecht, dat oudere schrijvers hem op
grond van een vaak minderwaardige critiek van pamflettisten hebben aangedaan.
In het Antwerpen van 1674 moeten van dit ergdenkende ras van overbezorgde
rechtzinnigen enige machtige vertegenwoordigers geleefd hebben. Zij zijn er niet
alleen in geslaagd, de bisschop van Antwerpen tegen Neercassel in te nemen, maar
hebben zelfs de civiele autoriteiten er in betrokken. Verdacht van jansenistische
propaganda in de Zuidelijke Nederlanden, ontving de vicaris begin 1675 van het Hof
te Brussel het bevel, op korte termijn de Spaanse Nederlanden te verlaten89..
Waarschijnlijk is deze formele verbanning ook ten dele toe te schrijven aan
Neercassels optreden ten behoeve van een elfjarig Amsterdams patriciërskind, Robert
Hooft, kleinzoon van de litterator-geschiedschrijver P.C. Hooft, dat zich in de kerk
van de Antwerpse Predikbroeders aan ernstige heiligschennis had schuldig gemaakt.
Het kind werd daarom gevangen gezet en inmiddels werd een officieel proces door
de geestelijke rechtbank voorbereid. De uniet-katholieke vader van het jongetje,
Arnout Hellemans Hooft, zocht steun bij Neercassel, die op zeer eenvoudige wijze
een goed eind maakte aan de zaak: door een soort van pia fraus zag hij kans de
bewakers van het kind om de tuin te leiden om aldus aan zijn neef Balthasar van
Wevelinckhoven de gelegenheid te verschaffen de jongen te ontvoeren.
Ook in deze zaak toont Neercassel zich in zijn eigenaardig karakter. Natuurlijk
heeft hij zich aan de daad van het kind niet minder geërgerd dan de verontwaardigde
Antwerpse clerus en het Antwerpse volk, maar als zoon van een land, waar het
protestantisme de toon aangaf, heeft hij begrepen, dat het kind
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uit onwetendheid had gehandeld. Daarom reeds springt hij voor de jongen in de bres,
maar als hij dit doet, laat hij - blijkens zijn brieven - niet na er diplomatiek de
voordelen van te over, wegen. De vader van de jongen is namelijk lid van de
Amsterdamse schepenbank en zal misschien bij machte zijn Neercassels terugkeer
in de Republiek mogelijk te maken, door hem een vrijgeleide te bezorgen. Ziet de
vicaris dit eenmaal in, dan is er hem alles aan gelegen het kind te bevrijden en is hij
niet overkies op de middelen. Hoogstwaarschijnlijk is dit illegale optreden van de
bisschop een belangrijke bijdrage tot het verbanningsdecreet geweest. Dat hem het
verlangde vrijgeleide door de Republiek spoedig gegeven werd, zal wel te danken
zijn aan de erkentelijkheid van de invloedrijke schepen Hooft, die hem in zijn brieven
met warmte prees en hem zelfs ‘vader van al de wereld’ noemde90..
Aanvankelijk schijnt Neercassel met de Brusselse internuntius Ottavio Falconieri
overleg gepleegd te hebben over de mogelijkheid bij de vredesonderhandelingen
invloed ten gunste van de katholieken in de Republiek te oefenen. Het is wel
merkwaardig, dat de Propaganda met Neercassels voorstel om een coadjutor te
benoemen blijkbaar geen ernst heeft gemaakt. Aan deze houding is misschien het
advies van Falconieri niet vreemd geweest. Deze schijnt de overbezorgde bisschop
een hart onder de riem te hebben gestoken. Reeds in September 1674 stond het voor
Neercassel vast, dat hij althans te Amsterdam veilig zou zijn, maar eerst nadat hem
een vrijgeleide van de Staten-Generaal verschaft was, waagde hij zich weer in zijn
missiegebied. De tiende April 1675 meldde hij uit Amsterdam aan de Propaganda,
dat hij aldaar aangekomen was en er met grote vreugde ontvangen was. Hij gevoelde
zich echter op het grondgebied van de Republiek nog niet geheel veilig en vestigde
zich daarom in het Overbetuwse stadje Huissen, een aan de keurvorst van Brandenburg
behorende enclave, waar het katholicisme krachtens de Westfaalse vrede de
enig-toegelaten religie was. Hij nam zijn intrek in het Sint-Elisabethsklooster van
de Zusters Tertiarissen. Nog hetzelfde jaar maakte hij met het hem verstrekte
vrijgeleide een vorm- en visitatiereis door Gelderland, het land van Kleef, Utrecht
en Holland. In het verslag, dat hij daarover in Augustus

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

215
1675 bij de Propaganda inzond, beklaagde hij vooral het arme landvolk, dat, na door
de oorlog geplaagd te zijn, thans gebukt ging onder de gevolgen van andere rampen:
een verwoestende orkaan in 1674 en een misoogst ten gevolge van een ontzettende
muizenplaag. Inmiddels moet deze ongehinderde rondreis door de Republiek hem
overtuigd hebben, dat hij over zijn persoonlijke veiligheid niet ongerust behoefde te
zijn. Neercassel scheen te herleven en teruggekomen te zijn van zijn voorstellen van
1673. Deze voorstellen deden echter vermoedelijk nog hun werk.
Omstreeks deze tijd deden geruchten de ronde over Neercassels aanstaand aftreden.
Het heette, dat de Propaganda voornemens was de apostolische vicaris te ontslaan
en reeds over de benoeming van een opvolger beraadslaagde. Deze geruchten kwamen
ook Neercassel ter ore en verrasten hem nu zeer onaangenaam. Hij schijnt er met de
internuntius Sebastiano Antonio di Tanari over gesproken of gecorrespondeerd te
hebben. Deze vroeg de Propaganda 14 Maart 1676 om inlichtingen over het lopende
gerucht91.. Zeer opvallend is het, dat deze brief gekruist werd door een van de
Propaganda aan di Tanari, waarin de vraag gesteld werd, of Neercassel nog een
coadjutor verlangde. Daarop kwam prompt de 23ste Mei 1676 het antwoord van de
internuntius, dat de vicaris zijn verzoek introk. Neercassel was zijn inzinking blijkbaar
geheel te boven en wenste niets liever dan voor de Zending te blijven werken.
In dit tijdsgewricht valt ook het missieverslag, dat Neercassel 31 Maart 1676 uit
Huissen naar Rome opzond en dat zeer kennelijk de strekking heeft aan te tonen,
hoe hoog de apostolische vicaris bij de regering van de Republiek stond aangeschreven
en hoe gevaarlijk het dus zou zijn hem uit zijn ambt te ontslaan. Hij vermeldt, dat
het gerucht ging, als zou de aanstelling van een Luikse kanunnik overwogen worden,
en adviseert, zo men inderdaad tot zijn ontslag wenst over te gaan, in elk geval een
lid van de clerus der Hollandse Zending te kiezen. Hij noemt als daartoe geschikt
ditmaal de Rotterdamse pastoor Adriaan van Oudheusden, lid van het vicariaat van
Utrecht, de Amsterdamse pastoor Johan Wandelman, lid van het Haarlems kapittel,
reeds als jongeling door Vondel bezongen92., de Haarlemse pastoor Joseph Cousebant,
vicaris van de bisdommen Haarlem, Leeuwuar-
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den en Groningen, en Petrus Codde. Van zekere grilligheid in zijn aanbevelingen is
Neercassel niet vrij te pleiten. Niet alleen, dat hij ruim twee jaar geleden een viertal
aanbevolen had, waarvan hij er nu drie heeft laten schieten, maar de recommandatie
van de 28-jarige Petrus Codde, die eerst een half jaar aan de missie verbonden was
en te Huissen als biechtvader van de nonnen en tevens zoveel als hofkapelaan van
Neercassel fungeerde, mag met recht zonderling genoemd worden. In zijn sympathieën
moet Neercassel vrij impulsief geweest zijn. Ook ditmaal bleef de aanbeveling zonder
effect, daar de geruchten alle grond bleken te missen. Neercassel heeft tot zijn dood
toe de Hollandse Zending bestuurd, zonder dat ooit vernomen werd van plannen hem
tot aftreden te nopen.
Tot omstreeks 1680 had Neercassel in de regel zijn domicilie in het klooster te
Huissen, dat ook later, toen hij weer meer geregeld in de Utrechtse Driehoek woonde,
zijn rustoord geweest schijnt te zijn. In zijn laatste levensjaren logeerde hij ook
dikwijls op het buitenverblijf van de rijke Leidse pastoor Hugo van Heussen,
‘Torenvliet’ aan de Haagse-Schouw. De onsterfelijke Van Heussen sleet afwisselend
aan de Leidse Hooigracht, waar het door hem zelf gestichte schuilkerkje stond, en
op Torenvliet zijn dagen, in het vroom gezelschap van zijn beide zusters, de klopjes
Agatha en Weynina93., en in een stijlvolle combinatie van gesoigneerd-aristocratische
vroomheid in de geest van Port-Royal en naarstige beoefening van de vaderlandse
oudheidkunde. Het was daar, dat Neercassel in de typisch Port-Royalse sfeer van
sentimentele zielsverbondenheid verkeerde met zijn geleerde geestverwant, zijn
Timotheus, zoals hij hem noemde, in een wat naïeve, eveneens sterk naar Port-Royal
riekende hoogmoed aldus zichzelf de Paulusrol toekennend. Met eerbiedige liefde
hebben de Huissense nonnen en de vrome Agatha en Weynina om beurten en als om
strijd de gevenereerde prelaat in zijn menigvuldige ziekten en zwakheden verpleegd.
Een bijna even brandende verering voor de vrome bisschop koesterde diens secretaris
van de latere jaren: Bartholomeus Pesser van Velzen, die in zijn latere houding
tegenover het schisma de gedachtenis van zijn pausgetrouwe meester even weinig
eer aandeed als Petrus Codde.
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Toenemende zwakheid bracht Neercassel er begin 1683 toe stappen te doen tot het
verkrijgen van een coadjutor met recht van opvolging. In een brief van 26 Maart
1683 zette hij de noodzaak daarvan uiteen, waarop hij het voorstel deed volgen zijn
Timotheus tot deze functie te benoemen. De dertigjarige Hugo Franciscus van Heussen
was thans zozeer in Neercassels gunst gekomen, dat deze, al zijn vroegere
aanbevelingen vergetend, hem en niemand anders tot het ambt aanbeval. Het is zeer
tekenend voor zijn impulsieve genegenheden, dat hij in de eerste tijd van zijn verblijf
te Huissen zijn jonge huisgenoot Codde onmiddellijk op de nominatie zette en nu
hij in intieme relatie tot de geleerde Van Heussen gekomen is, Codde eenvoudig
voor de nieuwe gunsteling prijsgeeft. Overigens was Van Heussen zonder twijfel
groter persoonlijkheid dan de volgzame Codde. Tot zijn aanbeveling voegde
Neercassel bij het schrijven twee door Van Heussen gepubliceerde geschriften: een,
dat over het verstandig gebruik van aflaten ging, en een polemisch geschrift tegen
het protestantisme. Het eerste had reeds aanleiding gegeven tot een onderzoek, dat
in 1687 zou leiden tot zijn plaatsing op de index, en kon dus zeker niet strekken tot
ondersteuning van het voorstel. Enige maanden later, 16 Augustus 1683, zond
Neercassel bij de Propaganda een officiëel stuk in, dat gegevens omtrent Van Heussen
bevatte94.. Weer noemt hij de titels van de betrokken geschriften en met nadruk wijst
hij op de innige betrekkingen van de aanbevolene tot het Oratorium van de Bérulle.
Er zou iets zonderlings in gezien kunnen worden, dat Neercassel door zulke
mededelingen de kansen van zijn geliefde discipel meende te vergroten, als wij niet
wisten, dat het pontificaat van de ‘vredesengel’ Innocentius XI, die de lakse stellingen
veroordeelde en in wie de jansenisten alom een geestverwant zagen, zulke
verwachtingen min of meer verklaarbaar maakte.
Op verlangen van de Propaganda won de internuntius van Brussel inlichtingen in
omtrent Van Heussen bij de missie-prefecten van de Jezuïeten, de Dominicanen en
de Franciscanen. Hun rapporten verwerkte Tanari in een brief van September of
October 1683 naar Rome. De prefect van de Jezuïeten oordeelt zeer ongunstig en
weidt in den brede uit over de intieme banden tussen Van Heussen en de Franse
jansenist Arnauld; de getuigenissen van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

218
de beide andere prefecten zijn zeer vaag en bieden geen houvast95.. Nog ten minste
tweemaal schreef Tanari nader over de persoon van Van Heussen, namelijk 22
October 1683 en 28 April 1684. Hij vulde de gegevens o.a. aan met informaties van
de oversten der Augustijnen en der Carmelieten en deed blijken, dat de voorgestelde
benoeming weinig bijval zou vinden. Als een geschikter candidaat werd de
Amsterdamse begijnenvader David van der Mije genoemd96.. Neercassel had zich
intussen beklaagd over de lange duur van het proces, maar schijnt spoedig ingezien
te hebben, dat zijn voorstel geen kans maakte, en er niet op teruggekomen te zijn.
Vermoedelijk had hij de hoop gekoesterd, dat Van Heussen de door hem zelf voor
jaren begonnen grote vormreis door de meest afgelegen delen van de Hollandse
Zending zou kunnen voltooien. Nu deze hoop ijdel bleek, maakte hij zich in weerwil
van het verval van zijn krachten op om zelf deze afronding van zijn taak te volvoeren.
In het voorjaar van 1686 besloot hij tot een vormreis door Lingen, Overijsel,
Groningen en Friesland. Dat hij deze reis als het goed besluit van zijn waarlijk
apostolische carrière beschouwde en een voorgevoel had van zijn spoedig heengaan,
valt op te maken uit bekend geworden brieffragmenten. Aan de Haarlemse vicaris
Cousebant schreef hij, dat hij zich opmaakte tot een moeilijke reis, ‘die ik voor het
laatst tot troost mijner arme schapen onderneem’, en aan zijn agent te Rome, de
Franse jansenist du Vaucel (Walloni): ‘Ik bereid mij tot deze reis, alsof ik uit dit
leven scheiden zal’. Het treffendst komt zijn gemoedsgesteldheid aan de vooravond
van deze tocht uit in de woorden, die hij aan kardinaal Altieri schreef, een sterk aan
hem verwante figuur, met wie hij sedert zijn verblijf te Rome in 1671 blijkbaar zeer
vertrouwd was: ‘Ik dank u voor alle liefde en verzoek u, als ik op deze reis kom te
sterven, voort te gaan met mijn kudde te beschermen’97..
De 24ste April vertrok de vicaris met zijn Timotheus en zijn secretaris uit Leiden
en de 26ste kwam hij te Huissen, waar hij een hele week aan één stuk dagelijks
preekte en vormde; blijkbaar kwam de bevollking van half Gelderland tot dat doel
naar het stadje. Door de Lijmers trok hij 3 Mei naar Emmerik. Te Zevenaar en te
Emmerik diende hij weer het heilig vormsel
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toe aan duizenden. Achtereenvolgens trok hij, dagelijks prekende en vormende, door
heel het aartspriesterschap Kleef, waar hij ook kerken en kloosters visiteerde en
herhaaldelijk conferenties hield voor zusters en priesters. Om volkomen vrijheid van
beweging te hebben en bij de onvermijdelijke toeloop van duizenden geen gevaar te
lopen lastig gevallen te worden door de jusitie en de ergernis van de hervormde
predikanten te wekken, bleef hij heel deze reis zoveel mogelijk buiten het territorium
van de Republiek. Ook toen hij het aartspriesterschap Kleef bezocht had en Overijsel
aan de beurt kwam, bleef hij even over de grens op het gebied van de bisschop van
Munster, die hem tot pontificeren, preken en vornien in zijn bisdom alle vrijheid
gegeven had. Zo sloop de spoedig dodelijk vermoeide prelaat langs de grens van zijn
eigen missiegebied om de kudde te bereiken.
De 11de Mei 1686 kwam hij aan in het klooster Hoog-Buurlo bij Bocholt en de
volgende dag bereikte hij het klooster Mariën-flucht op de Glaan (ongeveer ter hoogte
van Glanerbrug tussen Enschede en Gronau, maar ten oosten van de grens). Dit
vrouwenldooster van Tertiarissen was oorspronkelijk te Almelo gevestigd geweest,
een vrije heerlijkheid van de familie Van Hekeren van Rechteren, die, zelf protestant,
het katholicisme grote vrijheid liet. In 1664 werd het door haar gedulde klooster
echter bij besluit van de Staten van Overijsel opgeheven. De communiteit van 28
zusters en de rector Herman ter Hoente, die ook als missionaris voor de streek
fungeerde, trok toen met volmacht van Neercassel, die het consent van Christoffel
Bernard van Galen, de bisschop van Munster, had verkregen, naar de Glaan, waar
ze een nieuw klooster stichtte, dat tot 1811 bleef bestaan. Onder de leiding van rector
Herman der Hoente, een aan Neercassel geestelijk nauw-verwante figuur, werd het
klooster op de Glaan meer en meer ‘een klein Port-Royal’98.. Het is dus zeer
begrijpelijk, dat Neercassel en later ook Codde er zich bijzonder thuisgevoelden.
Afgemat en door koorts gekweld, kwam Neercassel er aan, maar hij was niet te
bewegen enige rust te nemen, vormde en preekte ook hier onvermoeid en trok 17
Mei op weg naar Lingen. Hier begon het zwaarste deel van zijn tocht, vooral in de
toestand van uitputting, waarin hij verkeerde. Hij staakte bij zijn aankomst te Lingen
het journaal, waarin hij tot
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dusver eigenhandig zijn reisverhaal had bijgehouden; zijn secretaris zette het echter
voort99.. In zijn soberheid strekt vooral het verslag van deze étappe de apostolische
vicaris tot eer.
De vernederende omstandigheden, waaronder deze reis rondom het graafschap
Lingen moest plaatshebben, dringen de vergelijking op tussen deze waarlijk
apostolische bisschop en de kerkvorst, bij wiens gratie hij zijn heilig ambt in stallen,
schuren en in het open veld op Munsters gebied mocht uitoefenen en die zich in zijn
eeuwig oorlogvoeren omstreeks deze zelfde tijd de erenaam van ‘Bommen-Berend’
verwierf. Er zijn misschien weinig episoden uit de geschiedenis van de Hollandse
Zending zo in de ware zin ontroerend als het verhaal van deze sluiptocht van de ten
dode toe afgematte, zieke Neercassel, als een dief de grenzen volgend van het
miniatuur-vorstendom, waar de grote kampioen voor de gewetensvrijheid in Europa,
de koning-stadhouder Willem III, er door stelselmatige vexaties in slaagde een arm
katholiek volk met ongeneeslijke afschuw van de Oranjenaam te vervullen100.. Zijn
satrapen hadden de bisschop zeker doen arresteren, als deze een voet over de grens
gezet had. Tussen 18 en 24 Mei 1686 diende Neercassel op vijf verschillende plaatsen
op Munsters gebied, te Darmen nabij de stad Lingen, te Lotten bij Lengerich, te
Brockmölle bij Hopsten, op de Brumley onder Riesenbeck en eindelijk weer te
Hopsten, aan vrijwel heel de bevolking van Lingen het heilig vormsel toe. Hij bracht
de nachten door in de lemen of houten krotten, die de missionarissen tot pastorie
dienden, preekte en vormde in hun schamele kerkschuren of, als te Hopsten, op de
hei.
Vlak na zijn vermoeiend werk aan de Lingense grenzen begaf hij zich weer naar
de grens van de Republiek. Vier dagen vertoefde hij, vormend en prekend in de open
lucht, te Hal ten Noorden van Ootmarsum, waar duizenden uit Twente tot hem
kwamen. Hier deed hij de longontsteking op, waaraan hij bezwijken zou. De 28ste
Mei kwam hij te Zwolle; hier nam hij zijn intrek bij de seculiere missionaris
Blokhoven, in wiens huiskerkje hij de dag daarop ondanks zijn ziekte het vormsel
toediende. Dit was zijn laatste werk voor de missie. Op Pinksteren, 2 Juni, werd hij
door pastoor Blokhoven bediend. Volgens het verhaal van een der weinige
ooggetuigen, de tachtigjarige aartspriester Arnold
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Waeyer, weigerde hij het heilig Sacrament te bed te ontvangen en knielde hij,
ofschoon doodziek, daartoe op de grond101.. De seculiere priester Lindeborn - bekend
gebleven als auteur van de in Van Heussens werk opgenomen Historia episcopatus
Daventriensis - vertrok de 5de Juni naar Utrecht om Neercassels lijfarts, de katholieke
medicus Van Beest, te halen, ofschoon de zieke zelf van geen medische hulp meer
wilde weten. De dokter kwam te laat. Nog dezelfde middag moest de patient het
heilig Oliesel worden toegediend en in de vroege morgen van de 6de Juni overleed
hij. Heel dit sterfbed gelijkt dat van een heilige.
Het gerucht van Neercassels dood verspreidde zich in de stad en gaf aanleiding
tot een lijkschouwing van overheidswege. De toestemming om het lijk buiten de stad
te begraven moest voor 400 ducatons gekocht worden. Op grond van een verlangen,
dat hij vroeger eens geuit had, werd Neercassel in de kloosterkerk op de Glaan
begraven. Hij wilde rusten te midden van de vrome vrouwen, die hij om hun
godsvrucht en hun trouwe beleving van de heilige armoede vereerde als ‘engelen,
die een woestijn bewonen’102.. In of omstreeks 1814 werd de kloosterkerk, waaronder
Neercassels overschot rustte, afgebroken. Dit feit schijnt aan de Nederlandse
katholieken ontgaan te zijn, ook aan de leden van de oud-bisschoppelijke clerezie,
die deze bisschop te allen tijde, zij het met beperkt recht, als hun geestelijke vader
zijn blijven vereren. Twee Franse jansenisten, de leek Morillon en de priester Marc
Delouit, professor aan het oud-katholieke seminarie te Amersfoort, deden echter,
gedreven door eerbied voor ‘le saint archevêque’, die als een van de ‘grands auxiliaires
de Port-Royal’ was blijven voortleven, in het najaar van 1818 onderzoek naar de
lotgevallen van het stoffelijk overschot. Morillon beschouwde en beschreef deze reis
als een bedevaart. De eigenaar van de grond stond hem toe het lijk op te graven en
de schedel benevens enige beenderen mee te nemen. Van deze resten is een klein
deel als relikwie in het bezit van Morillon gebleven. Het overige is in 1827 door de
zorg van de oudkatholieke aartsbisschop Johan van Santen bijgezet in het priestergraf
van de Utrechtse Driehoek, dat thans nog binnen het gebouwencomplex van de
oud-katholieke gemeente aldaar ligt103..
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4. Oratoriaan.
Om begrepen en gewaardeerd te worden, moet Neercassel vooral in zijn vroomheid
benaderd worden. Het is de soort van vroomheid, die in de meest letterlijke zin de
vreze Gods moet heten en die wortelt in een meer en meer op de spits gedreven
Augustijns pessimisme, zoals dat via Baius en Jansenius in de tweede helft van de
zeventiende eeuw de reactie belichaamde tegen de milde spiritualiteit van Salesiaansen
huize en de als laks bestempelde moraaltheologie van de Jezuïeten104.. Wij hebben
dus alle recht Neercassels vroomheid jansenistisch te noemen, mits wij op onze hoede
zijn voor de klank van het anathema, die de grove term jansenisme in vele oren heeft.
Een markant vertegenwoordiger van deze jansenistische spiritualiteit te zijn maakt
Neercassel niet tot een jansenist tout court. Deze reserve betekent daarom geen bijval
aan de casuistiek, die volhoudt, dat de kerk van de zeventiende en de achttiende eeuw
beroerd zou zijn door de angst voor een louter denkbeeldige ketterij, waartegen de
Jezuïeten en in hun gevolg een slaafse reeks van theologen, prelaten en pausen in
Don-Quichoterie te velde zijn getrokken. Nog steeds doet de voor deze mentaliteit
typerende term van het ‘Phantôme du jansénisme’ opgeld, zoals zij geijkt is door
een der grootmeesters van de beweging105. en gretig aanvaard en toegepast werd door
de gecompliceerde geesten, die het recht handhaafden hun ‘ja’ ook ‘neen’ te doen
betekenen. In deze gedachtengang valt er geen geschiedenis van het jansenisme te
schrijven, omdat het gezond verstand weigert te geloven aan de waanvoorstelling,
dat er ooit ‘des jansénistes en chair et en os’ zouden geleefd hebben. Dit beginsel
der non-existentie belet hun, die het belijden, echter niet delen vol te schrijven over
wat zij dan ‘le mouvement janséniste’ noemen en waarvan zij het voortbestaan tot
op de huidige dag met zonnig optimisme aantonen106.. Zij zijn inzover consequent,
als zij zich het kerkgenootschap, dat zij als ‘la malheureuse église d'Utrecht’ plegen
te betitelen om zijn in de laatste halve eeuw steeds openlijker beleden schisma
angstvallig van het lijf houden107. maar bewijzen daarmee te meer, dat de oude geest
der Arnaulds en Quesnels in hen voortleeft.
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Het bezwaar tegen het misbruik, dat van de term jansenisme gemaakt is - een misbruik,
dat ons doet denken aan de kwistigheid, waarmee in het begin van de twintigste eeuw
met de naam modernisme geopereerd werd - leert ons helder onderscheid maken. Er
is een theologisch jansenisme geweest, zo kil als schoolse theorieën maar kunnen
zijn, naast een spiritualistisch jansenisme, brandend als een zich zelf verterend vuur,
en een juridisch jansenisme, hypocriet in zijn spitsvondige uitvluchten en excepties
en daardoor - ondanks zichzelf - moederbodem van een slepend schisma108.. Spot de
werkelijkheid ook met zulke schooldistincties, dan is het doordat het leven altijd
over de dode staketsels blijft, golve: de theologie en de spiritualiteit onderstellen
elkaar en ook de spinsels van de juristen hechten zich tegen de achtergrond van het
leven. Maar als een waarschuwing tegen een onverantwoorde vereenvoudiging van
de historisch-wetenschappelijke taak, die moet leiden tot ‘la mort sans phrase’, het
simpele vonnis van de liefdeloosheid, valt het woord van een modern auteur aan te
halen: ‘Jansenius’ schoolse leer zou de wereld koud gelaten hebben, als de geest van
Port-Royal en vooral het genie van Pascal er geen vonk uit sloeg109..
Het juridische jansenisme, de casuistiek, waarmee het schisma zich zocht te
legitimeren, komt voor de karakteristiek van Neercassel heel niet in het geding. Indien
één ding ten opzichte van deze apostolische vicaris vaststaat, is het zijn trouw aan
Rome. Legio zijn in zijn brieven aan uiteenlopende adressen de betuigingen van de
noodzaak onwrikbaar vast te houden aan Rome en zijn uitspraken. Dat hij de vraag
van de pauselijke onfeilbaarheid, een schoolkwestie van zijn dagen, niet
onvoorwaardelijk bevestigend schijnt te hebben willen beantwoorden - wat enigszins
voorbarig opgemaakt is uit zijn goedkeuring van een studie van de landgraaf van
Hessen met negatieve slotsom - is daarmee niet in strijd110.. Hij was in zijn eerbied
voor het pauselijk gezag tot het uiterste gestreng en voor zijn clerus op dit punt
veeleisend. Als zijn oud-secretaris Andreas van der Schuer, een geboren querulant,
in een polemisch geschrift een tekort aan eerbied voor de heilige stoel aan den dag
legt, treedt Neercassel daartegen met kracht op en vooral typeert hem dan deze
zinsnede uit zijn reprimande Ik ben een dienaar van den heiligen stoel,
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wien ik getrouwen dienst moet en wil betonen111.. Een andermaal horen wij hem
getuigen, dat ‘de paus de stedehouder Christi en de stoel van Rome de onfeilbare
stoel der waarheid is’. Nog altijd is zijn rijk archief te weinig ontgonnen, maar reeds
het doorbladeren van zijn brieven wekt de indruk, dat hij zijn priesters altijd de
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het pauselijk gezag als plicht heeft
voorgehouden. Zo dus het schisma zich op de pausgetrouwe Neercassel beroept, doet
het onrecht aan zijn karakter en aan een van zijn meest typerende beginselen.
Deze bisschop te predestineren tot geestelijke vader van een schisma, zou niemand
ooit invallen, als hij niet door een bevooroordeelde litteratuur gewend was aan een
onwetenschappelijke en onklare hantering van de term jansenisme, die - evenals later
de termen jozefisme, gallicanisme en modernisme -, door een proces van signifische
inflatie steeds verruimd en in concrete waarde gedaald, nauwelijks positieve zin
genoeg hield om hetzij een geestesgesteldheid, hetzij een leer aan te duiden. Zijn
eigen houding jegens de heilige stoel en al zijn ondubbelzinnige uitingen geven de
objectieve zekerheid, dat hij nooit aan enig verzet tegen het pauselijk leergezag of
tegen de kerkelijke discipline zou hebben deelgenomen. Aan zijn agent te Rome, W.
Lesleus, schreef hij in 1667, te leven in de overtuiging, dat de gemeenschap met de
stoel van Petrus voor de christen onmisbaar is, omdat op Petrus' rots de kerk gebouwd
is. Alle bullen van Urbanus VIII, Innocentius X en Alexander VII verklaart hij zonder
onderscheid aan te nemen112.. En wat de veroordeling van de stellingen uit Jansenius'
Augustinus direct aangaat, heet het: ‘Ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn
gevoelens van harte onderwerp aan den heiligen stoel, dat zijn geloof mijn geloof
is, inzonderheid, dat hetgeen hij in Jansenius of in enig ander auteur veroordeelt, ik
ook veroordeel, hetgeen hij goedkeurt, ik ook goedkeur en aanneem’. En met deze
woorden waren zijn daden in overeenstemming. Wij zagen, dat hij voor zijn
benoeming tot coadjutor van de la Torre zonder reserve de eed op de bulle ‘Ad
sacram’ aflegde; bovendien ondertekende hij in 1671 te Rome het formulier van
dezelfde paus Alexander VII (1665), weer zonder restrictie.
Strikt leerstellig gezien, is er dus van theologische dwalingen bij
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Neercassel geen sprake. Het valt echter niet te ontkennen, dat hij in
moraaltheologische opvattingen rigoristische trekken toont, die nauw met het
theologisch jansenisme samenhangen. Herhaaldelijk is dit in zijn preken geconstateerd.
Zo scheen hij voor de vergiffenis van doodzonden ook bij de biecht een volmaakt
berouw te eisen. Al is dan zijn uitleg, hieromtrent aan de Brusselse nuntius gegeven,
van dwaling vrij bevonden, een rigorist is hij stellig geweest. Dit tonen ook zijn
geschriften, met name ‘Amor poenitens’, waarvan getuigd is, dat ‘er geen geschikter
boek is om de mensen tot vertwijfeling te brengen’113.. Met Pascal scheen hij maar
bang dat ‘de enge weg niet eng genoeg zal zijn’114.. Het oog van de naald suggereert
meer ruimte dan de mogelijkheden, die Neercassel voor de eenmaal gevallenen nog
openlaat. In het huis van de Vader schenen naar Neercassels eng puritanisme toch
maar weinig woningen te zijn. Het dogma van de ‘massa damnata’, wie de zoendood
van de Verlosser niets gebaat zou hebben, heeft Neercassel naar zijn eigen herhaalde
verklaring verworpen, maar de winst is voor de meerderheid van de verlosten toch
zeer gering, nu de eisen, die hij stelt, ‘hoogstens door een kleine élite van
uitverkorenen te vervullen zijn’ en de weg naar de hemel ‘voor de massa onbegaanbaar
is’115..
Zonder de diepte van Pascal te bereiken, is hij deze nauw verwant, al onderscheidt
ook zijn temperament hem van de getourmenteerde Fransman, met wie hij zekere
overeenkomst toont door zijn voortdurend zwakke gezondheid. Neercassel toch kan
in de dagelijkse omgang geen zwartkijker zijn geweest; ook hierin moeten zijn brieven
nog rectificatie brengen. Hij schertst soms op hoofse wijze en toont af en toe in de
gemoedelijke huiselijke kring het vrolijk verkeer niet te schuwen; vooral zijn jonge
secretaris Pesser heeft hij lief om zijn ‘zoete invallen’, waarom hij graag lacht116..
Maar al kende hij niet de benauwenis van de gewetensangst, waarin de Franse denker
tot monomanie zou vervallen, toch had hij, vooral op het stuk van de moraal in de
engere zin, de karakteristieke benepenheid van de jansenisten. Enkele passages in
zijn brieven duiden óf op tot onnatuur verworden gestrengheid óf op valse preutsheid.
Zo verbood hij zijn missionarissen het houden van konijnen, omdat deze ‘geile’
dieren
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gedachten zouden kunnen opwekken, die priesters moeten schuwen ‘als een
allervreselijkste peste’117.. Dit verschijnsel hoort geheel en al thuis in Sant Cyran's
onnatuurlijke, om niet te zeggen onmenselijke moraal, die niet alleen het huwelijk
depreciëerde en de natuurlijke onderlinge liefde van bloedverwanten onderdrukte,
maar ook heel het leven van de natuur verachtte als in de banvloek gevangen118..
Wil men Neercassel billijk typeren, dan zie men hem als nauw verwant aan Pierre
de Bérulle, de stichter van het Franse Oratorium, in welks geest de jonge Neercassel
eenmaal gevormd was en dat hij levenslang zou representeren. De school van de
Bérulle is echter niet met die van Jansenius te vereenzelvigen. Het Franse Oratorium
is niet massaal in het jansenisme opgegaan. Onder haar generaal Sainte Marthe nam
de algemene congregatie van het Franse Oratorium 26 September 1678 het besluit,
waarbij alle leden de ondertekening van het formulier van Alexander op straffe van
uitstoting gelast werd119.. Dat het Oratorium een slaafse hulptroep van de jansenisten
geweest zou zijn, is een fabel. Een kort overzicht van de geschiedenis van het instituut
zal dat verduidelijken. Zulk een overzicht kan om de tijdelijk vrij belangrijke invloed,
die het Oratorium op de Hollandse Zending heeft uitgeoefend, hier ook niet misplaatst
zijn.
Pierre de Bérulle - later kardinaal geworden - verenigde in 1611 in een huurhuis
in de Faubourg Saint Jacques te Parijs enige priesters tot een gemeenschappelijk
leven zonder geloften, in de geest van het door Philippus Nerius in 1564 gestichte
Oratorium. Meer dan dit oudere Oratorium stelde het Parijse zich, naar de wil van
de stichter, ten doel door het oprichten van seminaries devote seculiere priesters aan
te kweken. Terecht heet de Bérulle de apostel van de grootheid van het
priesterschap120.. Inderdaad heeft de stichting, spoedig overgebracht naar de Rue
Saint-Honoré te Parijs en weldra wijd vertakt in filialen, deze taak met toewijding
vervuld. Op den duur echter waren het meer colleges in de trant van de
Jezuïetenscholen, die zij stichtten. Dit gaf aanleiding tot een concurrentiestrijd met
de Sociëteit, weldra geaccentueerd door het aandeel, dat de voornaamste Oratorianen
namen in de bevordering van rigoristische denkbeelden en praktijken. De Bérulle
zelf zag met eerbied tegen Jansenius op en volgde
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graag zijn leiding. Deze betrekkingen tot de vader van het jansenisme van hemzelf
en verscheiden van zijn geestelijke zonen hebben waarschijnlijk ook de pogingen,
die in de loop van de zeventiende eeuw aangewend werden om de heilige zielenleider,
die zovelen tot het licht gebracht had - o.a. Vincentius a Paulo - te doen canoniseren,
verijdeld. Tussen het jansenisme en het Oratorium bestaan ook meer dan personele
unies: er is nauwe geestverwantschap, maar de grens wordt getrokken door het
pricipiëel verschil in gevoel voor de orthodoxie. Na een met verbeten heftigheid
uitgevochten crisis heeft het Oratorium in 1678 doorde uitstoting van jansenistische
leden als Duguet en Quesnel als geheel de orthodoxie gehandhaafd. Toch was het
theologische jansenisme in eigen boezem daarmee niet verstikt. Aan het eind van de
eeuw stak het opnieuw zeer duidelijk het hoofd op door de stuwkracht van de in 1696
opgetreden generaal P. de la Tour, die waarschijnlijk de vader is van de spoedig
schoolmakende vondst, tegen de bulle Unigenitus van 1711 te appelleren op een
algemeen concilie.
Meer nog dan de theoreticus Jansenius was het de commenditaire abt van Saint
Cyran, Jean du Vergier de Hauranne, die binnen het Oratorium zielen won voor de
streng-Augustijnse ascese. Saint-Cyran was een talentvol zielenleider, die echter het
godsdienstig leven drenkte in een sfeer van innigheid en van overspannen onderlinge
tederheid. Kleine, maar selecte groepen van devoten leefden door hem in een geest
van heldhaftige deugdbeoefening en strenge zelftucht, een oase van godzaligheid
vormend in een verdorven wereld. De familie Arnauld, vooral de gezusters Jacqueline
(Angélique) en Jeanne (Agnès), achtereenvolgens abdis van het klooster Port-Royal
nabij Parijs, en door hun invloed heel de communiteit van dit klooster droegen spoedig
het stempel van zijn geest. Misschien toont geen proces duidelijker de affiniteit tussen
de bérulliaanse vroomheid en het spiritualistische jansenisme, zoals het zich via
Saint-Cyran en Antoine Arnauld zou ontwikkelen, dan de evolutie van Port-Royal
in de eerste helft van de zeventiende eeuw. In 1608 werd het zeer verwereldlijkte
klooster door Angélique Arnauld hersteld in de oude Cistercienser observantie. In
1627 ging de communiteit in haar geheel over tot het Institut des filles du
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Saint Sacrement, een stichting van Sebastiaan Zamet, bisschop van Langres. Reeds
de leiding van Zamet ging in de richting van rigoristische opvattingen in zake de
heilige sacramenten, vooral de heilige Eucharistie. Naast en vooral na Zamet waren
het bekende Oratorianen als Père de Condren, die dit rigorisme versterkten. Hun
invloed spreekt duidelijk uit een geschrift van Agnès Arnauld, dat in 1627 verscheen
onder de titel van ‘Le chapelet du saint Sacrement’. Dit legt de nadruk op de
zondigheid van de mens en op zijn onwaardigheid om tot de heilige tafel te naderen.
Het stelt juist die attributen van de eucharistische Christus in het licht, die ontzag
inboezemen, en kan daardoor gelden als een uiting van geprononceerd pré-ansenisme
van Oratoriaansen huize, nog voordat de invloed van Saint Cyran zich in deze kringen
voelbaar gemaakt had. Daarmee is niet in strijd, dat Saint Cyran straks de grote
verdediger van Agnès Arnaulds ‘malheureux petit livre’ geworden is. Weinig tijds
na het verschijnen van ‘Le Chapelet’ verwierf Saint Cyran zich te Port-Royal de
leidende positie, waardoor hij het kon maken tot een haard van jansenistische
vroomheid, niet het minst door de om hem zelf gegroepeerde kring van priesters en
leken - les solitaires de Port-Royal, waartoe o.a. Nicole, Racine en Pascal behoorden
-, die in de onmiddellijke nabijheid van de abdij en in nauwe geestelijke
verbondenheid met haar leden zich toelegden op studie en gebed121.. Saint Cyrans
invloed reikte inmiddels nog veel verder; hij beheerste spoedig zeer velen van de
grootste asceten en zielenleiders in het toenmalige Frankrijk, vooral in het midden
van de Oratorianen. Ook een Vincentius a Paulo en een Bossuet vertonen trekken
van verwantschap met en afhankelijkheid van de profeet, die tussen de Schepper en
het schepsel een afgrondelijke kloof schiep en zijn adepten doordrong van een
vroomheid, waarin heilige vrees alle vertrouwen en vertrouwelijkheid verdreef en
een zwarte boetetucht de zon van deernis met de gevallenen bleef verduisteren.
Is in dit alles veel, dat naar de impasse van het sectarisme stuwt, ook binnen de
grens van de rechtzinnigheid is speelruimte genoeg voor contrasten, zoals in de
zeventiende eeuw tussen de uitersten van een Salesiaanse en een Bérulliaanse ascese.
De vader van het devote humanisme wordt gekenmerkt door een wijde liefde voor
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de wereldlijke wetenschap en een evenwichtige vrede, die verzoeing zoekt met de
wereld. Voor hem blijft de ziel van de mens ondanks alle kwade neigingen altijd het
beeld van de goddelijke volmaaktheid doordat hij de menselijke natuur niet in de
eerste plaats ziet in haar verzwakking door de zondeval, maar in haar hestel door
Christus. De Salesiaanse spiritualiteit is verder vooral gericht op de leken, die in de
wereld leven. In tegenstelling tot neiging van veel zestiende-eeuwse zielenleiders
om het streven naar volmaaktheid buiten het klooster voor zo goed als onmogelijk
te houden, wordt Franciscus van Sales immers niet moede te betogen, dat het goed
volbrengen van de wereldlijke levenstaak gepaard kan gaan met geregeld gebed en
met een sterke innerlijke godsvrucht122.. Geen levensstaat mag in zijn oog de nadering
tot de heilige tafel beletten, ook niet de gepaste deelneming aan wereldse vermaken.
Binnen de kerk staat deze milde levenspractijk aan de ene zijde tegenover de
wereldvliedende houding, die de Bérulliaanse school predikt. Deze sluit zich aan bij
het pessimisme van Augustinus, dat zijn stempel gedrukt had op de eerste eeuwen
van de kerk en op de vroege middeleeuwen, voordat de Thomistische rehabilitatie
van de natuurlijke krachten van de mens verlossing had gebracht. Nauw verwant met
wat wij gewoon zijn de school van Geert Groote te noemen, die zelf een reactie op
het Thomisme betekende, zelfd rechtstreeks door de geschriften van moderne devoten
beïnloed123., komt de Bérulle meer en meer tot een beschouwelijke vroomheid, die
een kloof schept tussen het leven in de wereld en het leven in God. De vromen trekken
zich terug op hun eiland, waar zij ver van de wereld in innige onderlinge
zielsverbondenheid de zaligheid zoeken te verwerven. Het geloof schijnt daarmee
uit de wereld te wijken en de sacramenten schijnen nauwelijks voor anderen dan
voor de wereldvreemde uitverkorenen te bestaan. Onwaardig door hun wereldlijke
levensstaat, moeten hele klassen en eindeloos vele individu's van de communiebank
ver blijven en ook de devoten zelf houdt een heilige huiver er vaak van verwijderd.
Als in dit alles geen onrechtzinnigheid is, blijft er toch van de wereldzending der
kerk weinig over, zo haar priesters stelselmatig geschoold worden in zulk een
spiritualiteit.
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En dit was toch de eerste roeping van het Oratorium: priestervorming. Op de seculiere
clergé van Frankrijk, Zuid- en Noord-Nederland heeft de Bérulliaanse vroomheid
dan ook zo grote invloed geoefend, dat alom de Jezuïeten in verzet kwamen tegen
een rigorisme, dat duizenden zielen ging beroven van de steun van de heilige
sacramenten. De reactie was te heviger, naarmate de invloed van de Bérulle's scholing
ingrijpender was. De colleges van de Oratorianen beoogden te zijn en waren althans
ten dele model-seminaries, die een zeer diepgaande en directe bemoeiing met het
geestelijk leven van de aanstaande priesters tot beginsel hadden. Ook stonden de
Oratorianen verre van alleen in de kerk. Het heeft er zelfs veel van, of de school van
de Bérulle voorlopig de bijna algemene bijval vindt van de edelsten en de grootsten
in de meeste landen. Zij representeert tegenover de Salesiaanse school de
wereldontvluchtende vroomheid, tegenover een realistische en zelfs tot op zekere
hoogte opportunistische levenshouding de volstrekte verzaking, het beschouwelijke
tegenover het practische christendom. De school van de Bérulle is zo passief als die
van Franciscus van Sales actief is. Dit verklaart de voorkeur van de oude
beschouwende orden voor de Bérulle. Het kan geen verwondering wekken, dat, zoals
het eens aardig uitgedrukt werd, ‘der zurückhaltende Benediktinerrhythmus’ voorlopig
niet de harmonie vond met dem mehr draufgängerischen Jesuïtenrhythmus124.. In alle
landen waren vooral de Kartuizers de Cisterciënsers, de Benedictijnen, de Kruisheren
en de Norbertijnen meest in de Bérulliaanse richting georiënteerd; onder hen zouden
straks ook facties van jansenisten voorkomen. De verhouding wordt dan ook
mistekend door een eenvoudig tegenover elkaar plaatsen van regulieren en seculieren,
waarbij dan de eersten de optimisten of - met een onvriendelijker term - de laxisten
waren en de laatsten de pessimisten of rigoristen. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw wordt binnen de kerk de strijd gevoerd tussen de twee
hoofdrichtingen in de spiritualiteit, waarbij ook Rome zijn niet-constante voorkeuren
had. Als de huidige moralisten in het algemeen in de Salesiaanse lijn denken en
handelen, zijn wij ten onrechte geneigd over het hoofd te zien, met hoe sterke banden
de kerk van na Trente nog vastzat aan strengere opvattingen van tucht en van boete
en hoe natuurlijk
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juist de oudere orden, speciaal die van vóór Thomas, in deze opvattingen volhardden.
Zo waren dan de Jezuïeten met hun laks genoemde practijken in de biechtstoel
allerminst vertolkers van wat in de regulieren leefde. Veeleer staat het zo, dat
tegenover hen, behalve een eerbiedwaardige groep seculieren, in het algemeen alle
meer bescehouwende orden stonden en eigenlijk alleen Dominicanen en Franciscanen
- ook weer volkomen logisch - hun inzichten en practijken deelden, wat de
Dominicanen aangaat, met niet-onbelangrijke reserves. Daar het echter vooral deze
drie orden waren - Juzuïeten Dominicanen en Franciscanen -, die directe aanraking
met de massa hadden, is hun invloed overwegend en beslissend geworden, niet het
minst door de positie, die de Jezuïeten en de Dominicanen in de kerkelijke wetenschap
innamen. In deze overweging is ook de verklaring te vinden van het gezichtsbedrog
der Hollandse beschouwers, die de tegenstelling van lakse en strenge moraal plachten
te vereenzelvigen met de antithese van reguliere en seculiere clerus, doordat in de
Hollandse Zending nauwelijks andere regulieren dan Jezuïeten, Dominicanen en
Franciscanen werkten.
Het Oratorium van de Bérulle was van de spiritualiteit der strenge ricting drager par
droit de naissance. Het breidde zich reeds spoedig over de Zuidelijke Nederlanden
uit, waar het lange tijd een zeer intesieve invloed op de opgroeiende priesterschap
oefende. In 1626 vestigden zich de eerste drie Oratorianen op verzoek van de
Mechelse aartsbisschiop Jacob Boonen en met goedkeuring van de landvoogdes
Isabella te Leuven. Hiermee wordt de zelfstandige provincie Mechelen van het
Oratorium Domini Jesu geacht een aanvang te nemen. Achtereenvolgens stichtten
de Mechelse Oratorianen met krachtige steun van de meeste Zuidnederlandse
bisschoppen huizen te Leuven (1626), Mechelen (1630), Temsche (1631), Brussel
(1633), Laken (1640), Kevelaer (1646), waar zij een priesterhospitum stichtten en
de parochiekerk benevens de kapel met het mirakuleuze beeld bedienden125.,
Brussel-Finisterra (1650), Sint Nicolaas (1652), Nordstrand (1657), Oostende (1662),
Ronse (1712), Antwerpen (1713) en Veurne (1713). De meeste van deze stichtingen
waren colleges;
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alleen die van Leuven en Mechelen kunnen als zuivere seminaries gelden.
Een moderne geschiedenis van het Mechelse Oratorium ontbreekt nog. Het is wel
zeker, dat het een belangrijke plaats toekomt in een - eveneens met spijt gemiste monografie over het jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden. Toch zou bij nader
onderzoek misschien blijken, dat de verhoudingen te zeer versimpeld werden
voorgesteld, zo dikwijls alleen van nauwe banden tussen Zuidnederlandse Oratorianen
en Franse jansenisten gerept werd. Ook hef Mechelse Oratorium vormde geen hechte
eenheid in het jansenisme. Het is waar, dat de Bérulliaanse vroomheid bij verscheiden
Zuidnederlandse Oratorianen tot jansenistisch extremisme leidde, maar daarnaast
schijnen zich ook préquietistische sympathieën vertoond te hebben. In het algemeen
maakte zekere neiging tot sectarisme vele Mechelse Oratorianen tot onverzoenlijke
opposanten van de aartsbisschop de Precipiano en andere bisschoppen, die op den
duur allerlei censuren op hen toepasten. Het kwam tot uitersten onder de provinciaal
Petrus de Swert126.. die achtereenvolgens als president van de colleges te Brussel en
te Leuven, maar vooral als provinciaal de theologische studiën sterk naar het
jansenisme oriënteerde en vele seculiere priesters stijfde in hun verzet tegen de
ordinarii, tot op hun sterfbed toe. Met de Mechelse aartsbisschoppen Humbert de
Precipiano (1690-1711) en Thomas-Philippe kardinaal d'Alsace-Bossu (1716-1759),
beiden vastberaden en onmeedogende vijanden van het jansenisme127., leefde hij in
voortdurende onmin, tot de laatste er toe overging hem en zijn medebroeder Franciscus
Coppens het recht tot preken en alle jurisdictie te ontnemen en ten slotte bij de grote,
met de hulp van het Oostenrijkse gouvernement uitgevoerde zuiveringsactie van de
Zuidelijke Nederlanden ook dit tweetal roervinken als jansenisten uitwees. Met
verscheiden andere Oratorianen liet De Swert zich in de Republiek neer, waar het
inmiddels geconstitueerde kerkje van de oud-bisschoppelijke clerezie hen gaarne
opnam. Hij vestigde zich in April 1729 te Dordrecht en overleed (vermoedelijk
aldaar) in 1746, na een uitvoerige geschiedenis van zijn provincie te boek gesteld te
hebben128.. De provincie was inmiddels ontbonden. Enkele huizen alleen bleven
zelfstandig bestaan, namelijk dat van Kevelaer, dat
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eerst in 1802 werd opgeheven, en dat van Nordstrand, dat verderop ter sprake komt.
In de Noordelijke Nederlanden is nooit een huis van de Oratorianen tot stand
gekomen. De eerste aanrakingen met het Oratorium dateren echter reeds van voor
de stichting der Belgische provincie. In 1622 had Rovenius, logerende in het college
Pulcheria als gast van Cornelius Jansenius, toen president van het instituut, zijn
belangstelling voor de stichting van de Bérulle doen blijken en door Jansenius',
bemiddeling van de Saint-Cyran inlichtingen verkregen omtrent doel en werksfeer
van het Oratorium. Deze inlichtingen waren zo gunstig, dat Rovenius, die het bestand
nog hoopte te zien overgaan in een vrede, waarbij de katholieken in de Republiek
zekere vrijheid zou worden toegekend, de mogelijkheid overwoog in de Hollandse
Zending een filiaal van het Parijse Oratorium te stichten, dat dan tevens seminarie
zou zijn129..
Toen de hoop op verbetering van de positie der katholieken ijdel bleek en de
apostolische vicaris zijn plan moest laten varen, zag hij toch gaarne Noordnederlanders
in de Zuidnederlandse huizen van de Oratorianen studeren en lid van het instituut
worden, alvorens in de Zending terug te keren. Zijn coadjutor Jacobus de la Torre
was een van de eerste Noordnederlanders, die in het Mechelse Oratorium opgenomen
werden. Ook de vicarissen Neercassel en Codde waren Oratorianen. Dit alles doet
wel uitkomen, dat het Ortatorium door de overheden van de Zending voortdurend
beschermd en aanbevolen werd. Toch mogen wij zijn beteekenis voor de Hollandse
Zending niet overschatten. In totaal zijn ruim 60 missionarissen van de Hollandse
Zending lid van het Mechelse Oratorium geweest. De eerste was de Kuilenburger
Andreas Arsenius Cock, die reeds in 1626 intrad; de laatste was Ferdinandus
Appelmans, die in 1716 intrad, later pastoor van het Haarlemse begijnhof werd en
in 1761 te Haarlem stierf, zonder dat er aan zijn voortdurende orthodoxie te twijfelen
valt. In 1629 trad Jacobus de la Torre in en met hem omstreeks dezelfde tijd een
tiental andere Noordnederlanders. Onder dezen komen voor de vier gebroeders
Jacobus, Cornelius, Joannes en Petrus de Meer (Merius, ook Marius), die omstreeks
1635 een soort van klein-seminarie stichtten te Zuidermeer bij Spanbroek in
Noord-Holland, dat tot omstreeks 1679
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bestond en dat met de steun van het Haarlemse kapittel de nodige vooropleiding gaf
aan de aanstaande kwekelingen van Pulcheria te Leuven130..
Na 1629 stokte de toeloop tot het Oratorium enige tijd: tussen 1629 en 1652 traden
maar acht priesters van de Zending toe. Daartoe behoren o.a. Antonius van der Plaet,
die na jaren van harde arbeid in de missie, het laatst te Roelofarendsveen, in 1642
in het Oratorium trad (gewoonlijk geschiedde het andersom en verliet men het
Oratorium voor de actieve zielzorg)131., Reinier Engelen, pastoor te Uitgeest en te
Amsterdam (die volgens sommigen als jongste officier vereeuwigd zou zijn op
Rembrandts Nachtwacht)132. en de ex-medicus J.H. van der Stok, aartspriester van
Friesland. Opvallend frequenter zijn de toetredingen tussen 1652 en 1689, d.i.
ongeveer de ambtstijd van de la Torre en Neercassel. In deze periode traden bijna
veertig priesters of aanstaande priesters van de Zending in. De bekendste zijn Johan
van Neercassel, Johan Roos, later aartspriester van Delfland, Joannes Vosch, een
groot vriend van Neercassel, rector van het Huissense nonnenklooster, later Kartuizer,
Chr. Vermeulen of Molina, polemist, auteur van de ‘Mondstopper’, die na zijn
verdrijving uit Stompwijk133. bij de Oratorianen te Kevelaer intrad, Petrus Codde,
H.F. van Heussen, H.F. Gael, later als lid van het vicariaat een van de drijvers naar
het schisma, J.B. Rispens, aanvankelijk refractair, maar ondanks jaren van weifeling
niet afgevallen, pastoor te Groningen, J. Pelt, overtuigd tegenstander van het schisma,
Arnoldus van Hoorn en Henricus Loenius, welke laatste twee wegens hun
verstandhouding met Th. de Cock uit Holland gebannen zouden worden. Na 1689
zijn tot aan de opheffing van het Oratorium nog maar vijf Noordnederlanders
ingetreden. Het nagaan van de volledige lijst der leden bij Petrus de Swert doet zien,
dat inderdaad, gelijk in de litteratuur altijd beweerd is, kopstukken van de Utrechtse
scheuring onder de Oratorianen voorkomen, maar evenzeer, dat vele anderen, hoezeer
zij dan met Neercassel zullen mogen worden gerekend tot de Bérulliaanse school,
volstrekt niet met het schisma meegegaan zijn134..
Dit alles zou kunnen volstaan, als het er alleen om ging de religieuze
persoonlijkheid Neercassel te benaderen. Het is echter
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ook van belang de vraag te stellen, of Neercassels relaties met Franse Oratorianen
en hun geestverwanten de Hollandse Zending kwaad gedaan hebben. Deze vraag
kan objectief bevestigend beantwoord worden, zonder dat daarmee Neercassels
kwade trouw of boos opzet wordt vastgesteld en zonder dat instemming betuigd
wordt met de gangbare, maar sterk overdreven voorstelling, dat de Hollandse Zending
omstreeks zijn afsterven door het jansenisme verziekt zou zijn. Onmiskenbaar vertoont
de Hollandse Zending in het laatste decennium van Neercassels episcopaat zekere
trekken van overeenkomst met de sfeer der Franse devoten, een sfeer, waaraan men
bij alle reserve voor haar gevaren en gebreken zeker geen bekoring kan ontzeggen.
De gevoelige liefde der zoet-verzaamden in eenzelfde brandende godsvrucht, die
terughuivert voor de heilige sacramenten, de platonische zielsverbondenheid van
asceten van beiderlei sekse, die wij kennen uit de kring van de Arnaulds, is ook in
enkele vrome cercles van de Hollandse Zending enige tijd in zwang geweest, maar
dan toch als een zwakke afstraling uit de Franse haard. Neercassel is de schakel
tussen deze Franse wereld en de Hollandse ontvankelijken.
Het was voor de spiritualiteit van de Franse devoten kenmerkend, dat zij bijna
uitsluitend bloeien kon op een bodem, die door maatschappelijke welvaart,
aristocratische denksfeer en harmonische verfijndheid van beschaving was toebereid.
Vaak is een gevenereerde prelaat het middelpunt van het innig verkeer der zielen.
Zulke milieus waren in onze burgerlijke Republiek zeldzaam, maar dat er enkele
bestonden, lijdt geen twijfel. Het is deze Franse sfeer, die hier om Neercassel hangt,
wat verscheiden Fransen met bewogen dankbaarheid geconstateerd hebben. Het blijkt
uit de zalvende terminologie, waarmee zij Neercassels persoon en zijn invloed
memoreren. Sainte-Beuve, uit wiens gevoelige, vaak geraffineerd-suggestieve
woordenkeus deze ‘odeur de sainteté’ even bedwelmend schijnt op te stijgen als het
ziekelijk parfum van ontzenuwde élégance uit het decadente proza van sommige
naturalisten, gedenkt in deze stijl de ‘saint et savant M. de Neercassel’, de ‘prélat
respectable et doux’, van wie Antoine Arnauld in dankbaar persoonlijk gedenken
het lieflijk samenwonen verheerlijkt had in het landelijk
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huis van Hugo van Heussen en diens twee zusters: ‘Dieu lui donne des Thimotées,
des Phoebés et des Thècles’. De Utrechtse Driehoek heet bij Sainte-Beuve een
Nederlands Port-Royal en het Amersfoortse seminarie doortrokken van een une odeur
de Port-Royal135.. Maar dit is retrospectief geconstrueerd en men kan omtrent de
werkelijkheid van omstreeks 1680 zijn eigen reserves maken. Minder subjectief zou
het zijn, als hem dat innig samenzijn op Van Heussens buitentje Torenvliet aan de
vallei der heilige solitaires bij Parijs herinnerd had. Maar misschien zouden wij wel
het meest geslaagde spiegelbeeld van Port-Royal te zien krijgen, als wij in staat waren
het devote leven te herscheppen, dat de vrome zusters op de Glaan toen geleid moeten
hebben, of tijdelijk ook dat van de nonnen in het zalig Huissen, waar Neercassels
Castel Gandolfo was en ook de kweekschool van zijn levieten.
Alleen door zulke feiten te verwringen zou te betogen zijn, dat Neercassel geen
jansenist geweest is. Hij was dit ongetwijfeld, al week hij ook geen duimbreed van
de kerkleer af en veroordeelde hij uitdrukkelijk, alwat de stoel van Rome veroordeeld
had. Lijkt, van onze tijd uit gezien, deze combinatie van stipte rechtzinnigheid met
uitgesproken jansenistische spiritualiteit en moraal een onmogelijkheid, dan mogen
wij hen, die vóór de scheuring leefden, nog niet voor onoprecht of onnozel houden,
als wij hun levenshouding aldus moeten tekenen. Ten opzichte van Neercassel moeten
wij bovendien bedenken, dat hij het recht heeft niet als theoloog, maar als zielenherder
te worden beoordeeld. Dat Neercassel een groot theoloog was, is ten minste aan
ernstige twijfel onderhevig. Het is in ieder geval de aandacht waard, dat hij getuigen
kon de befaamde ‘Augustinus’ van Jansenius niet in zijn geheel te hebben gelezen.
Zoiets doet de vraag stellen, of hij voor het eigenlijk-speculatieve wel bijzondere
belangstelling had. Hij is vooral moralist; alwat hij schrijft, past de theologie toe op
het practische leven; hij is nooit anders dan zielzorger. Toen de ‘Augustinus’
verscheen, was hij zeventien jaar en zal hij aan het begin van zijn eerste Leuvense
studietijd hebben gestaan. Enige jaren later kwam hij naar Frankrijk, d.i. in de tijd,
dat het werk van zijn landsman het onderwerp van de dag onder de theologen was136.,
en hij kon
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er niet toe komen het uit te lezen. Zo dit in de jongeling een prijzenswaard
gehoorzamen was aan de bulle ‘In eminenti’, waarin Urbanus VIII 6 Maart 1642 het
werk veroordeeld had, blijft het verwonderlijk, dat de prelaat van twintig jaar later
eenvoudig meedeelt er indertijd enkele hoofdstukken van doorgezien en het sedert
niet meer ter hand genomen te hebben137..
Neercassel las de heilige schrift en de kerkvaders heel zijn leven, maar blijkbaar
altijd uit vroomheidsoverwegingen en met het oog op zijn roeping van zielzorger,
niet uit speculatief-theologisch oogpunt. Hierin is hij geheel en al de Oratoriaan, die
alles ten slotte tot de zielenleiding terugvoert. Daarom mogen wij aannemen, dat hij
als aankomend Oratoriaan en student in Frankrijk vrijwel onmiddellijk gepakt is door
Antoine Arnaulds bekend geworden werk ‘De la fréquente Communion’, dat toen
in aller handen was en zelfs bij de beau monde een sensatie verwekte, als in onze
dagen de grote roman van het jaar nauwelijks teweegbrengt138.. In dit werk vond de
jonge Neercassel dan licht het uitgangspunt voor zijn geestelijk leven en voor de
practijk van zijn zielzorg. Het is typerend genoeg voor het rigorisme, dat de betrekking
van de leken tot de heilige sacramenten zoveel kwaad zou doen, al verdient het
misschien niet dat excès d'indignité, waarmee het te kwader naam en faam bekend
staat. He stelt strenge eisen aan de gesteltenis van hen, die willen communiceren, zo
streng, dat zij de meerderheid van de gelovigen van de heilige tafel afhouden139., maar
beveelt de practijk van de veelvuldige communie aan de waarlijk vromen uitdrukkelijk
aan. Bremond spreekt ten aanzien van dit grondleggend werk der strenge Bérulliaanse
spiritualiteit zelfs van ‘de mythe der schaarse communie’, waaraan hij tot zijn spijt
altijd had geloofd140.. Zulke ervaringen moeten ons eens te meer waarschuwen voor
het klakkeloos napraten van wat een litteraire traditie gesanctionneerd heeft. Bij
nader inzien blijken in de kringen van de devoten zeer sterke verschillen. Neercassel
droeg levenslang elke dag de heilige mis op behalve op één dag in de week, waarop
hij uit eerbied alleen mishoorde141.. Verder waren er onder de devoten uit de naaste
omgeving van Codde b.v. gevallen van dagelijkse communie. Bekend is het geval
van de vrome Adriana Westphalen, Petrus Codde's geestelijke geliefde, die haar
vereerde
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leidsman vergezellen wilde op zijn reis naar Rome, maar door ziekte genoodzaakt
was te Keulen achter te blijven, waar zij door haar dagelijks communiceren de
argwaan wekte van de Keulse clerus142.. Ten opzichte van deze kringen van
uitverkorenen blijkt globaliseren gevaarlijk.
Heel het probleem van de frequentie der lekencommunie blijkt bij nauwkeurig
toezien trouwens ingewikkelder dan in de gangbare karakteristieken uitkomt. Vooren tegenstanders van de veelvuldige communie blijken niet klakkeloos te
vereenzelvigen met de partijen van lakse en strenge spiritualiteit. Het mag dringend
nodig genoemd worden, dat dit zeer belangrijke punt in de geschiedenis der
spiritualiteit meer opzettelijk en methodisch onderzocht wordt. Een recente studie,
neerslag van het pionierswerk, dat een docent aan een van de Nederlandse reguliere
theologica, met zijn ‘séminaire historique’ verricht, mag beschouwd worden als een
partiële vervulling van deze wens. Zij onderscheidt ten aanzien van de veelvuldige
heilige communie in de zeventiende eeuw drie opvattingen, een milde, een wat
strengere en een zeer strenge. De eerste, die nauw aansluit bij de door de Trentse
vaderen geuite wens, dat de leken onder elke heilige Mis, die zij bijwoonden, zouden
communiceren, stond een ten minste wekelijks communiceren voor. Zij wordt
vertegenwoordigd door Sint Philippus Nerius, Sint Carolus Borromeus en verder
vooral door de oude kloosterorden, dezelfde, die in de loop van de zeventiende eeuw
vrij veel voorstanders van de jansenistische spiritualiteit zouden tellen. De grote
heilige van de milde spiritualiteit, Franciscus van Sales, neemt in zake de heilige
communie een wat strenger standpunt in. Hij legt altijd nog te zeer de nadruk op de
zondige neigingen van de mens om niet wat gereserveerd tegenover de propaganda
voor de veelvuldige lekencommunie te staan. De opvatting van de Jezuïeten, door
Claudius Aquaviva in regels neergelegd, is ongeveer aan de salesiaanse gelijk. De
zeer strenge richting ten slotte wordt vertegenwoordigd door Arnaulds befaamd werk,
waarvan wij reeds vaststelden, dat de gangbare globale karakteristieken het niet
voldoende recht laten wedervaren. De voor deze opvatting meest typische trek is wel
het beginsel, dat de heilige communie een soort beloning voor verworven deugden
is en dus een zeer
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volmaakte gesteltenis eist. De praktijk zich bij wijze van boetedoening voor zijn
dagelijkse zonden enige tijd van de heilige communie te onthouden is van deze
opvatting een natuurlijk uitvloeisel.
Het methodisch onderzoek van een vijftiental ascetische werkjes van Nederlandse
auteurs, 5 seculieren, 5 Jezuïeten en 5 Franciscanen, leverde een althans in zeker
opzicht verrassend resultaat op., De meeste schrijvers huldigen de gematigde opvatting
van Sint Franciscus van Sales en de Jezuïeten en staan met duidelijke reserve
tegenover de zelfs maar wekelijkse communie van de leken. De beide andere
stromingen - de uitersten ter linker- en ter rechterzijde - worden maar door enkele
auteurs vertegenwoordigd. Twee seculieren, de apostolische vicaris Rovenius en de
Limburger Jacobus Merlo Horstius, verlangen, dat alle gelovigen niet slechts
geestelijk, maar ook sacramenteel zullen communiceren in elke heilige Mis. Het
tegenovergestelde uiterste wordt bepleit door één enkele seculier, de Utrechtse
missionaris Abraham van Brienen, die onder het pseudoniem A. van der Matt een
tweetal werkjes schreef met ‘Meditatiën tot de heilige communie’ (Antw. 1669 en
1676), waarin de voor Arnaulds opvatting typisch genoemde trekken duidelijk
uitkomen. Deze priester was een nauw geestverwant van Neercassel en drukte
waarschijnlijk ook diens zienswijze uit. Het moet echter verrassend heten de strenge
Rovenius de uiterste mildheid te zien vertegenwoordigen143..
Het boek van Arnauld is nooit veroordeeld en kon onverlet zijn werking doen
onder de volgelingen van de Bérulle, niet het minst onder de Zuidnederlandse
Oratorianen, die door hun studie te Leuven, de bakermat van het Baianisme, waar
Jacobus Jansonius de tussenschakel vormde tussen Baius en Jansenius en waarvan,
heel de zeventiende eeuw door, een zeer rigoristische invloed bleef uitgaan, reeds
vatbaar waren voor de strengste ascese. Het blijkt bij mijn weten nergens uit, dat
Neercassel in de tijd van zijn tweede verblijf in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij
geheel opging in de priestervorming in Bérulliaanse geest en in dezen blijkens zijn
werkzaamheid aan het Mechelse diocesaan-seminarie alle steun en vertrouwen van
de aartsbisschop Jacob Boonen genoot, zich ingelaten heeft met de
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verdere theologische strijd om het jansenisme in Frankrijk. Omstreeks de tijd van de
verschijning van de bulle ‘Cum occasione’, waarin Innocentius X voor het eerst de
vijf bekende proposities uit Jansenius' Augustinus veroordeelde144., verliet Neercassel
de Zuidelijke Nederlanden voor de practische zielzorg in de Hollandse Zending. Van
de nu spoedig ontbrande strijd om de quaestio juris en de quaestio facti - eerste fase
van het juridische spel, waarmee het jansenisme zich zo berucht zou maken -, moet
het gerucht wel tot Holland doorgedrongen zijn. De bezorgdheid, waarmee Rome
omstreeks deze tijd informeert naar jansenisistische sympathieën, die in de clerus
van de Hollandse Zending aanwezig geacht worden, is er een indirect bewijs van.
Maar Neercassels standpunt is - zo het een standpunt genoemd mag worden - dan
louter negatief geweest. Hij drukt dit duidelijk uit met de reeds aangehaalde
bewoordingen, waarin hij verklaart alles, wat Rome veroordeeld heeft, mede te
veroordelen. Van de beruchte restrictie jegens de quaestio facti is in zijn uitingen
nooit sprake, gelijk wij zwart op wit kunnen lezen in zijn eed van 16 October 1656
en bevestigd zien in zijn ondertekening van het formulier in 1671. Daarin ligt juist
het alles-beslissend verschil tussen Neercassel en zijn opvolger Codde, die te Rome
de geëiste ondertekening zou weigeren.
Vermoedelijk heeft Neercassel de strijd om de quaestio juris en de quaestio facti
als een onzalige woordentwist beschouwd. Zo moet op deze diplomatiek-aangelegde
bisschop het sluiten van de Clementijnse vrede verlossend gewerkt hebben. Dat
Clemens IX (1667-1669) 19 Januari 1669 de censuren, die op Arnauld en de nonnen
van Port-Royal waren toegepast, introk, scheen het eind van het jansenisme. De
spiritualistische tegenstellingen tussen Salesiaanse en Bérulliaanse zielenleiding
scheen voorgoed gebracht buiten de vergiftigende sfeer der wederzijdse verkettering.
In de oprechte overtuiging in volkomen rechtzinnigheid te mogen werken aan wat
de Bérullianen een noodzakelijke en heilzame regeneratie van het religieuze leven
noemden, kan ook Neercassel het verkeer met de Franse devoten verlevendigd hebben.
Het is in deze jaren vlak na de Clementijnse vrede volstrekt niet alleen Neercassel,
die met Arnauld en de andere beschermers van Port-Royal in vertrouwvol verkeer
treedt.
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Veeleer trachtten allerlei figuren van invloed door een oprechte toenadering tot de
man, die kort tevoren verketterd was en nu door zijn schijnonderwerping zich van
alle blaam gezuiverd had, diens grote talenten als ‘maître spirituel’ te huldigen en
tot heil van kerk en volk aan te wenden. De pauselijke nuntius Bargellini wekte de
grote Arnauld in 's pausen naam op om zijn ‘gouden pen’ te wijden aan de verdediging
van de kerk145.. Inderdaad schreef de meester in deze tijd zijn aan Clemens IX
opgedragen tractaat ‘la perpétuité de la foi de 1'Eglise catholique touchant
l'Eucharistie’, waarmee hij zijn naam als theoloog en apologeet in de wereld vestigde.
Achteraf moet aangenomen worden, dat Arnauld in zijn houding jegens het
formulier van Alexander VII nooit wezenlijk veranderd is en dat er in zijn actie van
deze tijd veel dubbelhartige tactiek was, maar ook voor velen, wier orthodoxie en
wier afwijzende opinie jegens het jansenisme buiten twijfel waren, gold hij in de
zeventiger jaren als de man Gods, die in zijn scherpe nooit-aflatende polemiek met
de Jezuïeten de kerk trachtte te behoeden voor een laxisme, dat het verderf der zielen
zou zijn. In vele Franse en Zuidnederlandse bisdommen beijverden zich de ordinarii
om de Sociëteit te weren uit de directe aanraking met het volk. Ook in de Romeinse
kringen kozen verscheiden onverdachte en invloedrijke mannen partij voor Arnauld.
Van belang voor de beoordeling der door de Clementijnse vrede geschapen situatie
is het ook, dat Bossuet in deze tijd met Arnauld in correspondentie trad. Zo er geen
reden is de grote Franse prediker dit tot schande te rekenen, welk recht zouden wij
dan hebben het Neercassel kwalijk te nemen? Met Bossuet toch had Neercassel zeer
veel gemeen146.. Beiden waren Bérulianen in de edelste zin en in beiden manifesteert
zich gelijkelijk die sterke voorkeur voor het affectieve, welke misschien boven alles
een temperamentslkwestie is, maar toch in prediking en zielzorgpractijk de scherpste
scheiding trok tussen de Oratorianen en de Jezuïeten. Het gulden recept van door
lyrisch-bewogen prediking direct het hart te treffen, zo kenmerkend voor de Franse
kanselredenaar, is ook dat van Neercassel en hun beider spiritualiteit is de grondslag
van deze gemeenschap, die zij zich blijkens hun briefwisseling bewust zijn geweest.
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Is er dus alle grond om in Neercassel de man van de Clementijnse vrede te zien, dan
wordt het begrijpelijk, hoe hij van het verbreken van die vrede alleen de politiek de
schuld heeft gegeven. Arnauld was in zijn ogen een slachtoffer van politieke
kuiperijen. Hij stond niet tégen Rome, maar mèt Rome tegen een arrogant
gallicanisme. Daarbij bedenke men, dat de ontknoping, die Arnauld uit Frankrijk
verdreef, eerst in de laatste levensfase van de Hollandse bisschop kwam. Dit was
onder het pontificaat van Innocentius XI (1676-1689), door het Romeinse volk als
heilig vereerd, een paus van strenge opvattingen naar Neercassels hart147.. Zonder dat
wij hem jansenistische sympathieën mogen toedichten, moeten wij constateren, dat
zijn spiritualistische voorkeur naar de Bérulliaanse school uitging. In 1679
veroordeelde hij 65 lakse sententies, getrokken uit werken van Jezuïeten148.. Het is
geen wonder, dat de devoten in Frankrijk in deze paus een verwante ziel zagen.
Daarbij kwam dan het spel van de politiek de bedrieglijke schijn van innige
overeenstemming tussen de pauselijke stoel en de partij van Arnauld te ongelukkiger
tijd versterken.
Het was de regaliënstrijd, sedert omstreeks 1673 tussen de heilige stoel en de
Franse koning hangende, die het merkwaardige verschijnsel van een tijdelijke
renversement des alliances bracht, daar het juist een tweetal als jansenisten
beschouwde bisschoppen waren, die het scherpst in verzet kwamen tegen de willekeur,
waarmee de koning zich de inkomsten van vacante beneficiën toeëigende, en die
zich daarbij op de heilige stoel beriepen149.. Zo scheen een soort monsterverbond te
dreigen van de Romeinse curie met de Franse jansenisten, één in hun strijd tegen de
gallicaanse vrijheden. Deze dreiging verscherpte de politiek van Lodewijk XIV tegen
de jansenisten in die mate, dat Arnauld zich niet langer veilig kon achten in Frankrijk
en in 1679 naar de Zuidelijke Nederlanden uitweek, waar hij door de Oratorianen
en hun talrijke geestverwanten als een edel slachtoffer van politieke vervolging
ontvangen werd. Zelfs Rome maakte de indruk hem aldus te beschouwen: van Brussel
uit voerde Arnauld nog in 1680 hartelijke briefwisseling met de heilige stoel150.. Als
politiek slachtoffer heeft ook Neercassel hem gezien en het is, vooral ook gelet op
de houding van Rome, zeer begrijpelijk, dat
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hij de beroemde Fransman niet alleen zonder reserve in de Hollandse Zending toeliet,
maar hem er met open armen ontving en hem tijdens zijn verblijf te Delft (1682-1684)
enige jongere priesters en aanstaande priesters ter voltooiing van hun vorming
toevertrouwde. Wie kon hen beter opleiden tot waardige, strenge zielzorgers dan de
geliefde auteur van het werk over de veelvuldige heilige communie?
Het mag achteraf verwonderlijk schijnen, dat een bezadigd man als Neercassel,
wiens houding tot het eind van zijn leven een angstvallige zorg verraadt de leiding
van de heilige stoel te aanvaarden, gemeend heeft Arnauld zonder gevaar deel te
kunnen geven aan de vorming van de jongere priesters, maar als wij bedenken, hoe
hij meende de geest van Innocentius XI te moeten verstaan, verdwijnt ten minste de
gedachte aan kwade trouw. Wij kunnen ons dan alleen afvragen, of een man van zijn
gaven nooit schijnt beseft te hebben, dat Arnaulds en straks Quesnels drijven zou
uitlopen op sectarisme en ten slotte op breuk met Rome, maar bier kunnen wij,
behalve aan een tekort van strikttheologische belangstelling van zijn kant, denken
aan invloeden, die in de jaren van zijn ouderdom en lichamelijke verzwakking door
zijn omgeving op hem geoefend werden, vooral door zijn Timotheus, die hij wat al
te oncritisch bewonderd schijnt te hebben. Van Heussen zou na Neercassels dood
steeds duidelijker doen blijken, dat hem zowel de voorzichtigheid als de
aanhankelijkheid aan de heilige stoel van zijn vaderlijke beschermer ontbraken, en
deel uitmaken van de kabaal, die zich liet leiden door de sinistere Leuvense juristen,
dank zij wier adviezen de refractaire clerezie een schisma in het leven durfde roepen.
Van de tweede fase van het Franse Jansenisme, toen het onder Quesnels drijven
steeds meer een antipauselijk karakter aannam, heeft Neercassel nauwelijks meer de
eerste symptomen kunnen zien. Hij stierf, voor het zich duidelijk manifesteerde. Dat
de betrekkingen, die onder Neercassel door jongere priesters met Arnauld en zijn
vrienden als Gerberon en Quesnel aangeknoopt werden, binnen weinige jaren na zijn
dood tot rampzalige gevolgen zouden leiden, heeft de vicaris zeker niet kunnen
voorzien.
Een andere daad van Neercassel, die wel als een heilloze stap
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naar de jansenisering van de clerus is uitgelegd, is de onder hem tot stand gekomen
verplaatsing van het door het Utrechtse vicariaat beheerde college Alticollense van
Keulen naar Leuven. Om deze daad zuiver te beoordelen, moeten wij er ons allereerst
rekenschap van geven, dat de opleiding van de aanstaande seculiere missionarissen
voor de Hollandse Zending een man als Neercassel verre van voortreffelijk moet
geleken hebben. Een groot instituut, dat zo goed als alle priesters zou vormen voor
de moeilijke en zeer bijzondere taak van priester in een missieland te midden van
andersdenkenden en dan nog wel in een zo slecht geregelde stoffelijke en
civiel-rechtelijke positie, ontbrak en - dit moeten wij er onmiddellijk bijvoegen - is
blijven ontbreken tot aan het eind van de achttiende eeuw. De naar mijn indruk
gangbare mening, dat vóór de stichting van het seminarie te Warmond in 1799 d e
priesters van de Hollandse Zending aan de colleges Alticollense en Pulcheria werden
opgeleid, is onjuist. De getallen wijzen reeds uit, dat dit onmogelijk is. Na een korte
bloeitijd is Alticollense aan het kwijnen gegaan: vermoedelijk bracht het studeren
zo ver van huis te grote kosten mee en behoorlijke fondsen om een groot getal
minvermogenden tegemoet te komen, had het vicariaat blijkbaar niet tot zijn
beschikking. Nauwkeurige getallen ontbreken tot dusver, maar naar alle
waarschijnlijkheid leverde Alticollense omstreeks 1670 nog geen vijf priesters per
jaar af.
Iets gunstiger stond Pulcheria er voor, dat misschien rijker gedoteerd was. Het
telde omstreeks het midden van de zeventiende eeuw echter niet meer dan een twintig
à dertig beschermelingen en kan dus ook niet veel meer dan een vijftal priesters per
jaar afgeleverd hebben. Een jaarlijkse toevoer van ten hoogste omstreeks 10 seculiere
priesters is zeker te gering geweest om in de behoeften van de zich gestadig
uitbreidende Zending te voorzien. Het seculiere missiepersoneel bestond omtrent
1670 uit ruim driehonderd koppen. Om een gezonde vooruitgang mogelijk te maken
was zeker een jaarlijkse aanwas van 15 nauwelijks voldoende te achten. Zelfs al
waren alle abiturienten van Pulcheria en Alticollense in de Hollandse Zending
getreden, dan zou hun getal niet toereikend geweest zijn. Het was bovendien niet zo:
sommigen bleven in Zuid-Nederland. Wij kunnen zeggen,
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dat het bisdom Haarlem wel grotendeels door Pulcheria voorzien zal zijn, maar de
gehele rest van de Zending kon niet volstaan met de productie van Alticollense. Daar
vonden ook priesters uit andere Leuvense convicten, zoals dat van de heilige Geest,
het Varken, het Collegium Regium151., een bediening, verder af en toe een kwekeling
van het college van de Propaganda te Rome en, vooral wat de provincie Gelderland
aangaat, abiturienten van Douai. Deze laatsten waren gewoonlijk gevormd in het
college van Onze Lieve Vrouw aldaar.
Het Collegium Urbanum, zoals het college van de Propaganda officieel heette als
stichting van Urbanus VIII (1 Augustus 1627) genoot aanvankelijk niet de sympathie
van de Nederlandse bisschoppen en apostolische vicarissen. Het was bestemd tot
opleiding van priesters voor de buiten-Europese missiën en voor de landen, waar de
kerk aan de Propaganda onderworpen was. Het instituut was van de aanvang af zelf
onderwijsinrichting en ook krachtens de zeer ernstig volgehouden practijk van opname
der leerlingen op zeer jeugdige leeftijd een echt seminarie in Trentse geest. Sedert
1641 bezat het de rang van een universiteit. De abiturienten bleven levenslang als
beschermelingen van de Propaganda tot het college in betrekking staan; ieder jaar
dienden zij bij de Congregatie een verslag in over de toestand in hun missie. Zulke
bepalingen of gebruiken maken het niet geheel onverklaarbaar, dat sommige
bisschoppen de leerlingen van het Urbaans college enigszins als spionnen van de
Propaganda beschouwden. De apostolische vicaris Rovenius en de bisschoppen van
Antwerpen en 's-Hertogenbosch bleken allen ongeneigd de eersteling van de
Propaganda, Godfried Loeff, onder hun clergé op te nemen. Ook de la Torre toonde
zich tegenover Loeff al te lijdelijk om niet van gelijke gezindheid verdacht te worden.
Onder zijn opvolgers moet deze afwijzende houding echter spoedig voor een meer
welwillende plaatsgemaakt hebben. Daartoe drong onder Cats en Neercassel zeker
ook de omstandigheid bij, dat beiden voor een zeer ruime faculteit tot het wijden van
priesters op de titel der Zending pleitten met het argument van een ernstig tekort aan
zielzorgers. Het gebruik van dit argument zou kwalijk te rijmen geweest zijn met
wering van door de Propaganda zelf aangeboden krachten. Bij Neercassel en
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Codde valt, zoals wij nader zullen zien, van vooringenomenheid jegens kwekelingen
van het Urbaans college niets te bespeuren. Wat dienaangaande geïnsinueerd werd,
is niet tegen feitenonderzoek bestand gebleken. Beiden zonden er geregeld leerlingen
heen, Neercassel o.a. zijn beide neefs, broerskinderen. De geregelde toeloop van
Nederlanders naar het Urbaans college begint pas omstreeks 1660. Van 1660 tot
omstreeks 1700, d.i. juist de periode Neercassel-Codde, zijn door het Urbaans college
ongeveer veertig priesters aan de Hollandse Zending geleverd. Na Codde's schorsing
neemt de toeloop uit de Hollandse Zending sterk af. Dit verschijnsel valt moeilijk te
verklaren. Misschien moeten wij denken aan het na de ontbinding van de Zending
in een aantal kleine, ongeveer zelfstandig levende districten sterk toegenomen
provincialisme, dat tot aan het herstel van de hiërarchie een karaktertrek van de
Noordnederlandse katholieke samenleving zou blijven.
Gedurende 1700-1850 ontving de missie nog maar 45 priesters van het college,
wat scherp afsteekt tegen de veertig uit de periode Neercassel-Codde. Bij Codde's
schorsing werkten er 24 oud-leerlingen van de Propaganda in de Zending en het
overzicht van de door hen beklede functies weerlegt afdoende de toen gelanceerde
insinuatie, als zou de apostolische vicaris hen achterstellen bij de kwekelingen van
Leuven. Even onjuist blijkt de door de litteratuur geijkte antithese tussen de op het
kritieke tijdstip trouw gebleven Romeinen en de tot het schisma gepredestineerde
Leuvenaars. Van alle seculiere priesters vielen er ongeveer 70 af, d.i. bijna 15%.
Daaronder waren naar verhouding meer oud-Romeinen dan oud-Leuvenaars. Aan
het Urbaans college was niet alleen de eerste aartsbisschop van de oudbisschoppelijke
clerezie, Cornelius Steenoven, opgeleid, maar ook andere hardnekkige refractairen
als Alardus van Haaften, H. Pesser van Velzen en J.H. Hansen152.. Maar de la Torre
stond tegenover wat uit Rome kwam blijkbaar nog zo achterdochtig, dat hij het de
hem onwelkome Godfried Loeff aan zijn steun liet ontbreken, ook voor zijn verdere
carrière, zodat de jongeman ontmoedigd naar Rome terugkeerde153..
Het College van O.L.V. te Douai was aanmerkelijk jonger dan Alticollense en
Pulcheria: het werd in 1662 ten behoeve van
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Nederlandse priester-studenten gesticht krachtens testamentaire beschikkingen van
twee hoogleraren aan de universiteit van Douai, de Zuidnederlander Georgius
Colvenerius en de Kleefslander Theodorus van Couverden154.. De universiteit van
Douai is een stichting van Philips II. Evenals Leuven zou zij het zwaartepunt zoeken
in de theologische faculteit, die een brandpunt van rechtzinnigheid zou blijven in de
gevaarlijke reformatietijd. Met de Leuvense samen zou zij de Nederlanden voorzien
van een nieuwe, degelijk-onderlegde, met de geest van de katholieke reformatie
bezielde clerus. De pauselijke stichtingsbul van deze faculteit dateert van 6 Januari
1560. De universiteit werd 5 October 1562 geopend; de leiding lag geheel in handen
van de clerus. Zolang de Spaanse heerschappij over dit deel van Vlaanderen duurde,
was de theologische faculteit de roem van de universiteit en heeft menig land, waar
het katholicisme verdrukt werd, er de vruchten van geplukt, vooral Engeland. Reeds
in 1568 werd hier het Engelse college gesticht, dat meer dan twee eeuwen lang de
Engelse en de Schotse missie van seculiere krachten en van religieuze boeken zou
voorzien155.. Evenals dit Engelse en de vele andere in de zestiende en de zeventiende
eeuw hier opgerichte colleges was het Nederlandse een convict, waarvan de alumni
de theologische colleges van de universiteit volgden en binnenshuis onder de leiding
van een president tot het priesterschap werden opgeleid. In de Spaanse tijd doceerden
in de faculteit verscheiden Nederlanders, o.a. Mattheus van Galen, Matthias van
Bossen en Willem Estius. Het Nederlandse college, opgericht, kort vóór Douai met
heel Franche-Comté aan Frankrijk kwam (1668), heeft van deze glorie niet veel meer
meegemaakt. Onder het Franse bestuur verstikte al spoedig het van staatswege
opgelegde gallicanisme de vrije ontwikkeling van de theologische studiën. Verder
vond ook het jansenisme er tijdelijk een goede voedingsbodem. Reeds in 1587 had
de faculteit tegenover de Jezuïeten Lessius en Hamelius partij gekozen voor de strenge
genadeleer, waarvan vooral Estius de verdediger was. Door een bedrieglijke list
werden eind zeventiende eeuw enige Douaise hoogleraren tot correspondentie gebracht
met iemand, die zich voor Antoine Arnauld uitgaf. In deze briefwisseling openbaarden
zij sterk-jansenistische gevoelens. De publicatie blameerde de
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schrijvers en de universiteit. De betrokken professoren werden in 1691 door Lodewijk
XIV afgezet. Ofschoon de toeloop heel de achttiende eeuw nog aanzienlijk was (aan
het eind van de eeuw telde de universiteit nog ongeveer 2000 studenten), was de ster
van de theologische faculteit sedert dit voorval definitief ondergegaan.
Omtrent het college van O.L.V. is uiterst weinig bekend, vermoedelijk wel, doordat
de meeste abiturienten niet in de grote aartspriesterschappen te werk gesteld werden,
maar bij voorkeur in de aartspriesterschappen Kleef en Berg en Gelderland of in de
andere oostelijke districten. Dit was waarschijnlijk een gevolg van de voorrang, die
jongelieden uit Kleef en Berg bij de begeving van de beurzen schijnen te hebben
genoten. Op het eerste gezicht kan het schijnen, dat Neercassel met de opleiding te
Douai ingenomen geweest moet zijn. Tot op zekere hoogte kan dit ook worden
aangenomen, maar in zijn laatste levensjaren moet hem de gallicaanse stempel van
de universiteit tegen de borst gestuit hebben. In elk geval zal een missie-overste van
zijn karakter bezwaar gekoesterd hebben tegen een opleiding, die zo volkomen buiten
zijn invloed en zijn gezag bleef. Zijn ideaal moet dat van vrijwel alle bisschoppen
zielzorgers geweest zijn: één instituut, dat onder zijn onmiddellijk toezicht en in zijn
geest nagenoeg alle priesters voor zijn ambtsgebied zou vormen. In dit licht valt zijn
streven naar verplaatsing van Alticollense te zien.
Ten minste sedert 1670 is deze verplaatsing in de pen geweest. Ongetwijfeld
pleitten allerlei redenen voor de overbrenging van het college naar de Zuidelijke
Nederlanden, waarmee de Hollandse Zending tal van materiële en geestelijke banden
had. Verder was het leven te Leuven goedkoper dan te Keulen. Tal van
Noordnederlanders waren als hoogleraren of in andere directe en indirecte functies
aan de Leuvense universiteit verbonden en ongeveer alle andere Noordnederlandse
en Zuidnederlandse districten lieten daar hun priesters vormen. De opleiding te
Keulen plaatste de aanstaande priesters dus wel buiten de gewone gemeenschap.
Langzamerhand was Keulen veel meer dan omstreeks het begin van de eeuw een
vreemde stad voor de Nederlanden geworden.
Toen Sasbout het college er stichtte, was de Rijnstad nog het
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Patmos van honderden katholieke Nederlandse priesters en leken. Toen was er een
wijde kring van geïnteresseerden in het lot van de katholieke kerk van het oude
aartsbisdom Utrecht woonachtig, maar tegen 1670 was daarvan niets over. Het
voortbestaan van het college in een nu geheel vreemde omgeving had veel van een
anachronisme. Dit waren op zich zelf gewichtige redenen om over een verplaatsing
naar Leuven te denken. Daar werden ook de kwekelingen van het Haarlemse college
Pulcheria gevormd en alleen reeds met het oog op de eenheid in de Zending viel er
voor de samenvoeging van heel de opleiding in de van nature daarvoor aangewezen
katholieke wetenschapscentrale veel te zeggen. Toch lijdt het geen twijfel, of er
kwam een motief bij, dat het voornemen in het oog van Rome bedenkelijk moest
maken. Het was vooral de Leuvense hoogleraar Franciscus van Vianen, die in de
omstreeks 1671 uitlekkende plannen de hand had. Hij was Noordnederlander van
geboorte en gold algemeen als bij uitstek voor het jansenisme geporteerd. Hij had
de leden van het vicariaat van Utrecht, de stoffelijke en geestelijke beheerders van
Alticollense, waarschijnlijk weten te overtuigen, dat het in het belang van de missie
zou zijn, als alle priesters voortaan aan de Leuvense alma mater werden geschoold
in dezelfde strenge theologische opvattingen en dezelfde, daarmee nauw
samenhangende practijk van ascese en zielzorg. Eind 1670 moet de verplaatsing
reeds geheel vastgestaan hebben, zoals blijkt uit een brief, die de nuntius Airoldi 10
Januari 1671 aan de Propaganda er over schreef.
De congregatie besloot 27 April 1671 de apostolische vicaris aan te schrijven, dat
het voornemen bedenking vond en dus niet moest worden uitgevoerd. Intussen scheen
dit al geschied, wat het vicariaat de congregatie 16 Juni 1671 moest melden: omstreeks
Kerstmis zou de verhuizing haar beslag gekregen hebben. De Propaganda was
daarover ernstig ontstemd en verklaarde, dat de verplaatsing niet zonder haar
toestemming had mogen geschieden. De secretaris van de congregatie berichtte de
nuntius 19 September 1671, dat hij ze alsnog ongedaan moest maken. Dezelfde dag
schreef hij ook Neercassel aan, opdat deze de nodige stappen tot herstel van de oude
toestand zou doen. Ten minste meer dan een vol jaar hield de kwestie de Propaganda
bezig. Ofschoon
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de tot dusver bekend-geworden stukken niet toelaten de loop van de gebeurtenissen
met volkomen duidelijkheid te reconstrueren, valt uit een combinatie van berichten
van verschillende aard het vermoeden af te leiden, dat Neercassel in onderwerping
aan de zo stellige wens van de Propaganda het ten minste reeds voor een deel ten
uitvoer gebrachte besluit ongedaan heeft gemaakt en het college voorlopig te Keulen
gebleven is. De kort daarna ontbrande oorlog tussen de Keulse aartsbisschop en de
Republiek werd dan de deus ex machina, die de knoop doorhakte. Zo de alumni van
Alticollense niet reeds door de aartsbisschop uitgewezen zijn, moet Neercassel ze
veiligheidshalve wel teruggeroepen hebben. Van een verplaatsing naar Leuven kon
echter in deze omstandigheden niet komen. Daarom besloot Neercassel een aantal
studenten naar Huissen te doen komen, waar hij ze stelde onder de leiding van de
reeds genoemde Joannes Vosch.
Het heeft alle schijn, of Neercassel toen overwogen heeft uit deze gedwongen
vestiging in de enclave Huissen iets blijvends te doen groeien. Het behoeft na al het
voorafgegane niet gezegd te worden, dat een man als Neercassel noch met de Keulse,
noch met de Leuvense opleiding zeer tevreden geweest kan zijn. Universitaire
opleiding en daarnaast slechts een samenwonen onder het genot van een weinig
intensieve clericale vorming achtte Neercassel zeker niet ideëel. Met zijn hoge, geheel
Bérulliaanse opvatting van het priesterschap kan hij het minimum aan clericale
vorming, dat de Keulse inrichting kon verschaffen, zeker niet voldoende geacht
hebben. Hij toonde door zijn eigen daden zelfs niet onduidelijk, dat hij aan opleiding
in het Urbaans college te Rome de voorkeur gaf boven de weg door de eigen
missiecolleges. Hem stond de opleiding in de huizen van de Oratorianen, die hij zelf
genoten had, als ideaal voor de geest: directe, zeer indringende opvoeding tot de
affectieve spiritualiteit, die het eigendom moest zijn van de middelaars tussen God
en de mensen, de bedienaars van de heilige sacramenten. Priesteropleiding naar zijn
hart beantwoordde aan de voorstelling van de levietenvorming in de kerk der Vaders:
een selecte groep jongeren aan de voeten van gevenereerde meesters. Zo was ook
de zede in de huizen van het Oratorium en rondom Port-Royal. Zoiets trachtte hij in
de Hollandse Zending te verwezenlijken,
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toen hij de grote Arnauld in zijn Delfts Patmos de meest belovende, hem naast aan
het hart liggende theologanten ter vorming toevertrouwde. In dit licht moeten wij,
meen ik, ook zijn mislukte poging tot seminariestichting te Huissen zien.
Waarschijnlijk was Huissen in zijn plan bedoeld als het Saint Honoré van de Hollandse
Zending: hij zelf zou er vaak vertoeven te midden van de levieten, wie hij straks de
handen zou opleggen, na hen te hebben gevormd in de geest van de Bérulle. Tien
jaar lang (1673-1683) heeft het seminarie te Huissen bestaan. Het schijnt, dat de
kopstukken van de clerus, ook af en toe Neercassel zelf en enkele van de juist
omstreeks 1680 ons land binnenkomende réfugiés er lessen gavén. Père Vosch, de
superior, moet een verstorven asceet geweest zijn, met duidelijke voorkeur voor het
beschouwende leven, die trouwens uit zijn latere intrede bij de Kartuizers blijkt156..
Hoogstwaarschijnlijk bood het miniatuur-staatje Huissen geen voldoende
accomodatie voor het onderwijs en de huisvesting van een noemenswaard aantal
studenten. Ook schijnen de zusters van het Sint-Elisabethsklooster, bij wie Neercassel
inwoonde en in wier huis ook de lessen gegeven moeten zijn, spoedig groot bezwaar
tegen de daardoor ontstane beslommeringen te hebben gemaakt. Dit blijkt niet alleen
uit zijdelingse opmerkingen in Neercassels brieven, maar ook uit het feit, dat de
Huissense nonnen meer dan veertig jaar later nog niet vergeten waren, welk een
rompslomp Neercassels verblijf in hun huis hun bezorgd had. Zij weigerden de
apostolische vicaris Johan van Bijlevelt in 1719 de gevraagde gastvrijheid uit vrees
voor een da capo van al die hinderlijke aanloop157.. Het kan dus ook voor een deel uit
deze wrevel van de brave zusters verklaard worden, indien Neercassel met de
opheffing van het Huissense seminarie een hem na aan het hart liggende inrichting
prijsgaf. In 1683 zond hij zijn jongeren dus naar Leuven, doch het herrezen
Alticollense zal hij denkelijk ook daar een evolutie toegedacht hebben naar het model
van de talrijke Belgische huizen van de Oratorianen, die veel meer waren dan
convicten. Maar hij stierf spoedig en zijn opvolger Codde, veel minder scheppende,
veel minder bezielende en dominerende figuur, zeer ver ook van het onbestreden
leiderschap over de Hollandse Zending, dat Neercassel van de
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aanvang af bezeten had, opgegaan en ondergegaan in de strijd tegen achterdocht en
steeds luider wordende critiek, heeft het college niet tot aanzien weten te brengen,
noch tot stoffelijke bloei. Het leidde veeleer een kwijnend bestaan en bleef zo goed
als louter convict.
Afzonderlijke aandacht verdient de auteur Neercassel. Helaas heeft ook deze tot
dusver nog niet het voorwerp van opzettelijk onderzoek uitgemaakt. Het behoeft
geen betoog, dat zulk een onderzoek had behoren vooraf te gaan aan het vaak zo
scherpgeformuleerde ongunstige oordeel over deze apostolische vicaris. Het schijnt,
dat zijn optreden als schrijver eerst vrij laat plaats had. In 1673, verschenen van zijn
hand: Tractatus de sanctorum et praecipue B.V. Mariae cultu (Keulen 1675). Dit
werk is de bredere en diepere uitwerking van de tekst van zijn Antwerpse preken
van 1674 en heeft in genen dele de afkeuring verdiend, waarmee het placht genoemd
te worden. ‘Indien de Tractaten werden aangeklaagd, was de aanleiding daartoe niet
te zoeken in de leer, maar wel in het gemoed van de tegenstanders, die geheel het
doen en laten van Neercassel met Argusoog bespiedden’158.. In vier verhandelingen
stelt Neercassel de ware aard van de katholieke heiligenverering in het licht. Hij
rechtvaardigt haar tegenover de ‘hagiomachi’, zoals hij haar calvinistische bestrijders
noemt, en wijst haar terug binnen de natuurlijke grenzen, die zij niet kan overschrijden
zonder in dwalingen of bijgelovigheden te vervallen. Van allerlei respectabele figuren
uit verscheiden landen ontving Neercassel bewijzen van instemming met de tractaten,
maar het bleek hem spoedig, dat zijn vijanden het werk te Rome hadden aangeklaagd.
Deze klachten hebben echter tot geen veroordeeling kunnen leiden. Na het luwen
van de strijd werd het boek herhaaldelijk dankbaar door controversisten aangehaald,
o.a. door paus Benedictus XIV159..
Een tweede geschrift van Neercassel: Tractatus de lectione scripturarum (Emmerik
1677) is een bestrijding van de schriftbeschouwing der protestanten en stelt die van
de katholieken helder in het licht. Daarbij wekt het met warmte en nadruk op tot het
lezen van de heilige schrift door de leken. Ook dit werk vond strenge critici, maar
wordt door hedendaagse beoordelaars
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veelal voortreffelijk genoemd. Beide genoemde geschriften zijn door Hugo van
Heussen in het Nederlands vertaald. Het geschrift, dat er het meest toe heeft
bijgedragen om Neercassels naam als onverbeterlijk Jansenist te vestigen, is de reeds
genoemde Amor poenitens (Emmerik 1683). Tot dit werk hebben ook Arnauld en
Quesnel het hunne bijgedragen. Dit verklaart te meer het sterk pessimistische karakter
van het boek en de neiging om hef zogenaamde contritionisme te verdedigen, dat
ook in de biecht het volmaakte berouw nodig acht tot vergiffenis van doodzonden.
Het is dan ook geen wonder, dat er ernstige bezwaren tegen geopperd werden en te
Rome met deze grieven meer ernst gemaakt werd dan met die tegen de tractaten over
de heiligenverering. Neercassel vond het nodig zich zelf enige malen tot de
congregatie van het Heilig Officie te wenden om nadere uitleg te geven van zijn
bedoeling en van de strekking van het werk160..
Vermoedelijk was het ook om een veroordeling te voorkomen, dat hij reeds in
1685 een tweede druk er van deed verschijnen, waarin hij zich op de aangevochten
punten voorzichtiger uitdrukte. Hoewel in de congregatie van het Heilig Officie
blijkbaar een sterke overhelling tot veroordeling aanwezig was, is het onder
Innocentius XI, die hoge achting voor Neercassel had, zozeer zelfs, dat over
Neercassels verheffing tot kardinaal gefluisterd werd161., en die hem in denkwijze
zeer na stond, nooit tot een vonnis gekomen. Eerst in 1690 werd de eerste druk donec
corrigatur op de index gezet162..
Wie in de inventaris van het archief der oud-bisschoppelijke clerezie de lange lijsten
van Neercassels brieven nagaat, komt onder de indruk van de meer dan Nederlandse
betekenis van deze grote figuur en beseft, dat hij in een enge Nederlandse lijst moeilijk
past. Duizenden brieven, gewisseld met personen van uiteenlopende stand en
nationaliteit, met zijn eigen clerus, met de Nederlandse adel, met Franse en
Zuidnederlandse bisschoppen, priesters, abten, ordesgeneraals, religieuzen van allerlei
orden, vooral met leden van het Franse Oratorium en met zusters uit beschouwende
orden, met klopjes in de Hollandse Zending, met kardinalen als Bona, de Retz, de
Bouillon en talloze curiekardinalen, met Leuvense hoogleraren als Huyghens, Van
Vianen
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en Theodorus van Blockhoven, met eenvoudige leden der wijdvertakte families Van
Neercassel en Van Wevelinckhoven, met zijn oude getrouwe dienstbaren, met Ernest,
landgraaf van Hessen-Rheinfels, als polemist en jurist bekend, met de groten uit de
kring van Port-Royal, als Angélique, Antoine en Henri Arnauld, met Ruth d'Ans,
Gerberon, du Vaucel (in latere jaren zijn agent te Rome), Bossuet en andere vermaarde
persoonlijkheden, geven blijk van zijn verstrekkende invloed. Eerst de publicatie
van deze brieven zal ons Neercassel in al zijn breedheid doen kennen. Doch reeds
nu is er alle reden met eerbied op te zien naar de prelaat, die bij alle beperktheden
van zijn inzicht en zijn karakter, ondanks een onmiskenbare diplomatentrek, welke
de vraag doet stellen, of hij niet soms door soepelheid diepere intenties wist te
camoufleren, meermalen blijk gaf van ware zielenadel en die vooral de herhaaldelijk
op zijn orthodoxie geworpen verdenking wist te dragen op een wijze, die ‘een hoge
graad van deugd te kennen geeft’163.. Bovendien was hij een man van diepe vroomheid
en een zielzorger vol toewijding. Daarnaast stond hij te Rome en alom in de katholieke
wereld bekend als een groot boekenvriend, een breed-belezen, door en door
beschaafde geleerdenfiguur. Een groot deel van zijn buitenlandse correspondentie,
niet het minst met Rome, gaat over boeken. Sommige Romeinse prelaten, die hun
kostbare werken aan de beroemde persen van Blaeu te Amsterdam toevertrouwden,
verzochten daartoe Neercassel om bemiddeling en toezicht164.. Maar boven alles staat
de moed, waarmee hij onder ziekten en kwalen zijn zware taak bleef vervullen, tot
de dood hem onder de apostolische arbeid zelf overviel en hij in geur van heiligheid
overleed.
Allen, die tot de vrienden en bewonderaars van Port-Royal behoorden, hebben iets,
dat de uitspraak te binnen brengt, waarmee de Parijse aartsbisschop Péréfixe de
nonnen zelf typeerde: ‘pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons’.
Misschien is ze ook op Neercassel, terecht ‘le grand auxiliaire de Port-Royal’ geheten,
min of meer toepasselijk. Dan is het ook niet onbillijk het accent te leggen op de
m i s l u k k i n g van dit heiligenleven, mits daarbij bedacht wordt, dat dit oordeel niet
een individu, maar een groep, bijna een generatie van devoten
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omvat, de meesten, die voortkwamen uit de school van de Bérulle - zelf trouwens
een saint manqué -, ook Pascal en Bossuet. Met Neercassel naast deze grote Fransen
te zetten, wordt hij allerminst gecompromitteerd. Als iemand meent met Pascal
afgerekend te hebben door hem te noemen als de auteur van de Provinciales, die
Rome veroordeeld heeft, hebben wij medelijden met een bekrompenheid, die daarom
de Penseés over het hoofd wil zien. Bossuet heet ‘gematigd gallicaans’, was in de
dogmatiek sterk augustijns gericht en in de moraal even rigoristisch als Neercassel,
maar heel de Franse katholieke wereld en met haar heel een christelijk Europa draagt
roem op de meester van de gewtijde welsprekendheid met zijn priesterlijke ziel en
zijn heldhaftig geloof. Evenmin schaamt de Franse kerk zich over die andere grote
tijdgenoot Fénelon, die in zijn veroordeelde ‘Explication des maximes des saints’
(1697) tot quietisme scheen te vervallen, de al te passieve vroomheid, die met
werkeloze, lege handen al biddend afwacht en gelooft, dat de hemel de rechtvaardige
vanzelf zal dauwen165.. Zo belet alwat wij in Neercassel aan bedenkelijks en laakbaars
vonden ons niet te verlangen, dat de Nederlandse katholieken zich weten los te maken
van tradities, die de onbevangen blik op een van de eerbiedwaardigste prelaten der
zeventiende-eeuwse kerk onder het kruis tot dusver veelal beletten.

5. Neercassel en de regulieren.
Neercassels verhouding tot de missionarissen was, voorzover het de seculieren
aangaat, als die van Rovenius: zijn gezag was onbetwist en werd alom geëerbiedigd.
Het grote verschil in Neercassels voordeel was, dat de verhouding zeer hartelijk was.
Het merendeel van de seculiere clerus heeft deze vicaris als een vader vereerd. Daartoe
was, gezien zijn karakter, ook alle reden. Tot zijn populariteit zal stellig bijgedragen
hebben, dat hij zijn missionarissen groter vrijheid en zelfstandigheid liet dan Rovenius
deed. Reeds zijn verslagen wijzen uit, dat Neercassel veel minder oog
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had voor de détails van de missie dan Rovenius. Zij hebben veel minder statistische
waarde. Dat door zijn geringer aandacht voor het interne beheer der staties minder
conflicten voorkwamen, is begrijpelijk. Ook schijnt deze omstandigheid er veel toe
bijgedragen te hebben, dat de verhouding van de regulieren tot Neercassel in het
algemeen minder stroef of vijandig was dan tot zijn voorgangers. Hij kon niet alleen
in brieven aan de Propaganda, maar ook in openbare toespraken wijzen op zijn
hartelijke verstandhouding met de regulieren, met name de Dominicanen en de
Augustijnen, zonder dat dezen hem tegenspraken. Daarbij moeten wij echter niet
over het hoofd zien, dat de verhouding, dank zij Neercassels aanhouden, in 1671
eindelijk op meer vaste voet geregeld was.
Deze regeling was een van de belangrijkste successen van zijn episcopaat en werd
door de Jezuïeten ongetwijfeld als een nederlaag gevoeld. Dat tussen de Sociëteit en
deze volbloed-Bérulliaan een scherpe tegenstelling bestond, is a priori te begrijpen.
In zijn afwerende houding jegens de Jezuïeten stond Neercassel allerminst alleen
onder de bisschoppen van zijn tijd. Bijna alle Zuidnederlandse en vele Franse
bisschoppen van de tweede helft der zeventiende eeuw stonden op hetzelfde standpunt
en onder dezen zijn er, zoals die van Gent, Antwerpen en Kamerijk, die hun diocesen
op veel drastischer wijze van Jezuïeten hebben gezuiverd dan Neercassel het zich
kon permitteren. Dat was een beginselkwestie geworden. Het ging niet langer om
de gewone, uit jurisdictiemoeilijkheden voortkomende wrijvingen tussen de vicaris
en min of meer exempte regulieren. Thans ging ook hier de strijd om de lakse of de
strenge opvattingen en praktijken.
Het staat wel vast, dat de Jezuïeten de vicaris in hun berichten niet gespaard hebben.
Zij lieten geen gelegenheid voorbijgaan hem op grond van jansenistische gevoelens
of uitspraken bij de Propaganda aan te brengen. Soms mengden zij daaronder ook
persoonlijke beschuldigingen. Een van de bedenkelijkste is de insinuatie, dat
Neercassel een grote diefstal te hunnen koste gesanctionneerd of zelfs aangeraden
zou hebben. Het is het geval, dat zich voordeed bij de dood van pater Augustinus
van Teylingen te Amsterdam in 1669. Deze Jezuïet liet een aanzienlijke som gelds
na, bestemd voor de stichting van een college van
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de Sociëteit te Amsterdam. Een neef van de pater, toevallig gehuwd met een nicht
van de apostolische vicaris Neercassel, wist zich van dit bedrag meester te maken
en heeft het nooit gerestitueerd. Niet onduidelijk insinueerden sommige Jezuïeten,
dat Neercassel daarin min of meer de hand zou hebben gehad. Het brievenboek van
de vicaris leert echter, dat deze zijn nicht onverbloemd het misdadige van haar mans
handelwijze onder het oog bracht. De rustige objectiviteit, waarmee hij vervolgens
over deze zaak naar de Propaganda schreef zonder de schuld van de grievende laster
op de paters te willen leggen, is in hoge mate typerend voor zion zelftucht, wanneer
wij bedenken, dat dit incident voorviel in de jaren van de ernstige spanning tussen
de orde en hem166..
Het lijdt geen twijfel, of Neercassel zou, indien hij de handen vrij gehad had, de
Jezuïeten uit de Zending gewerkt hebben. Nu hij aan de Propaganda gebonden was,
trachtte hij ten minste hun steeds toenemend aandeel in de missie te verkleinen. Hij
stelde zich daarbij op de grondslag van de Concordia en schakelde de Concessiones
Ephesinae uit. Deze beschouwde hij als persoonlijke gunsten van de la Torre, niet
bindend voor diens opvolgers. Herhaaldelijk heeft Neercassel bij de Propaganda
betoogd, dat de Conessiones niet rechtsgeldig tot stand gekomen waren en dus te
niet gedaan werden door de officieel door de heilige stoel bekrachtide Concordia,
die zelfs na het toestaan van de Concessiones nog in een pauselijke constitutie
vastgelegd was. Deze opvatting is weliswaar nooit door de Propaganda beaamd,
maar haar gedragsijn komt in de practijk bijna neer op aavaarding van Neerassels
standpunt. Zo verklaarde zij 26 Febrari 1666, dat het aantal Jezuïeten en de door hen
bedainde staties teruggebracht zou worden binnen de door de Concordia gestelde
grens, wat de uittocht betekende van omstreeks 40 Jezuïeten en het prijsgeven van
24 staties, waarvan zij sommige al meer dan dertig jaar bedienden. De verandering
zou echter geleidelijk geschieden en in het algemeen afhankelijk zijn van het
overlijden der in functie zijnde paters.
Dat de Jezuïeten zich niet zonder meer bij deze voor hen zeer ongunstige beslissing
neerlegden, is te verstaan. Aan de andere kant is het verklaarbaar, dat de apostolische
vicaris de geboden
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gelegenheid gebruikte. Dientengevolge deden zich moeilijkheden voor te Rotterdam,
waar het kerkje der Jezuïeten in de Leeuwenstraat zelfs tijdelijk gesloten moest
worden, te Haastrecht en te Amsterdam. Hier moest na de dood van pater Van
Teylingen de derde Jezuïetenstatie, de Papegaai, aan de seculieren overgegeven
worden. Ook te Arnhem kwam het tot een conflict. In verscheiden van deze gevallen
mengden de paters vooraanstaande leken in het geschil. Zo dienden enige aanzienlijke
Amsterdamse katholieken, o.a. Joost van den Vondel, te Rome een suppliek ten
gunste van de paters in167.. De vertogen, door de vicaris en de prefect der Jezuïeten,
pater Balthasar van der Beke, bij de Propaganda ingediend, leidden tot hernieuwd
overleg van de Congregatie, waarvan het besluit van de Propaganda van 1 Juli 1669
het gevolg was. Dit bepaalde, dat de Concessiones Ephesinae rechtsgeldig waren,
voorzover de Congregatie ze niet herriep, dat de Sociëteit 24 staties zou prijsgeven
en dat alle benoemingen en verplaatsingen van paters de goedkeuring van de
apostolische vicaris zouden behoeven. De uitvoering van het besluit werd echter
geheel in handen van de internuntius Airoldi gelegd. Daar het ook de andere regulieren
min of meer aanging - de eis omtrent de goedkeuring van verplaatsingen en
benoemingen gold alle regulieren -, kwamen ook andere paters, speciaal de
Franciscanen, in verzet bij de Propaganda.
De internuntius Airoldi kweet zich met beleid van de hem opgedragen taak en het
moet gezegd worden, dat Neercassel zich in alle opzichten veel soepeler toonde dan
de provinciaal der Jezuïeten, pater Thomas Dekens. Neercassel had reeds vroeger
blijk gegeven, dat hij in de zaak van de staties niet het uiterste verlangde, mits het
beginsel erkend werd. Hij verklaarde genoegen te nemen met het prijsgeven van
twee staties (Bodegraven en Haastrecht), met de afstand van de derde statie te
Amsterdam en met het vertrek van de pater te Arnhem. De provinciaal der Jezuïeten
nam met deze belangrijke concessie echter geen genoegen, vooral niet met de afstand
van de derde statie te Amsterdam. Met zijn goedvinden vertrok nu de prefect Balthasar
van den Beke naar Rome om de belangen der orde bij de Propaganda te bepleiten.
Inmiddels had de Spaanse gezant Gamarra blijkbaar in overleg
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met enige Franciscanen uit de Hollandse Zending bij de Congregatie een aantal
beschuldigingen ingebracht, waarvan de strekking was, dat Neercassel alle regulieren
uit de Hollandse Zending wilde verwijderen ten einde des te vrijer de leer en de
practijken van de Franse jansenisten te kunnen propageren. Het verdient opmerking,
dat de Dominicanen en de Augustijnen aan deze actie niet deelnamen, wat Neercassel
niet naliet met nadruk te getuigen168.. Meer dan het geschil om het aantal Jezuïeten
trok hij zich beschuldigingen aan, die zijn orthodoxie en zijn goede trouw in
verdenking brachten. De aldus gecompliceerde kwestie was nu in zijn oog ernstig
genoeg om hem zelf een reis naar Rome te doen ondernemen en daar niet alleen zijn
politiek tegenover de regulieren, maar ook zijn rechtzinnigheid te verdedigen.
De Propaganda benoemde tot onderzoek van de dubbele kwestie een afzonderlijke
commissie van zes kardinalen uit haar midden - een zogenaamde ‘particuliere
congregatie voor de Hollandse zaken’, zoals er in de loop van de zeventiende eeuw
meermalen een benoemd werd om incidentele gevallen te behandelen - en belastte
deze met het uitbrengen van een rapport. De commissie kweet zich naar het
eenstemmig getuigenis van beide partijen met de grootste onpartijdigheid van haar
taak. Van November 1670 tot Maart 1671 vertoefde Neercassel in gezelschap van
zijn neef en secretaris Balthasar van Wevelinckhoven, oud-leerling van het college
der Propaganda, en van de Utrechtse pastoor Pelt te Rome. Op zijn reis logeerde hij
te Brussel en te Parijs bij de Oratorianen. Ook bezocht hij Port-Royal en legde hij
een bezoek af bij kardinaal de Retz, een bekend jansenistenvriend. Te Rome woonde
hij in het paleis van de groothertog Cosimo III, die enkele jaren te voren de
Nederlanden bereisd en toen Neercassel bezocht had.
De indruk, die Neercassel te Rome maakte, was van stonde af aan zeer gunstig.
Het typeert hem onder alle omstandigheden, dat zijn persoonlijk optreden de mensen
voor hem innam. De grote meerderheid der kardinalen koos na deze kennismaking
zijn partij. Een omstandigheid, die in Neercassels voordeel werkte, was het
samenvallen van de Hollandse moeilijkheden met overeenkomstige geschillen tussen
de regulieren en de
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apostolische vicarissen van het Noorden (d.i. Noord-Duitsland en Scandinavië),
Engeland, Constantinopel en Indië. Aan de verdachtmakingen ten aanzien van zijn
orthodoxie maakte Neercassel een einde door uit eigen beweging de 14de Maart
1671 het formulier van Alexander VII zonder restrictie te tekenen. Drie dagen daarna
vaardigde de Propaganda met pauselijke goedkeuring het belangrijke besluit uit, dat
een mijlpaal in de geschiedenis van de Hollandse Zending betekende en waarvan de
voornaamste bepalingen luidden: 1. De ontruiming van de 24 Jezuïetenstaties wordt
in beginsel gehandhaafd, maar kardinaal Rasponi zal in overleg met de apostolische
vicaris en de overste der Sociëteit een accoord dienaangaande tot stand brengen. 2.
De regulieren zullen door hun eigen oversten worden benoemd, maar mogen zonder
schriftelijke volmacht van de apostolische vicaris geen functies uitoefenen. 3. De
regulieren moeten de apostolische vicaris in alles gehoorzamen en mogen hun staties
niet zonder zijn toestemming verlaten. 4. Hun is hoger beroep tegen zijn bevelen bij
de Propaganda toegestaan, mits zij aan deze bevelen middelerwijl gehoorzaamd
hebben169..
Dit decreet was een teleurstelling voor de regulieren, vooral voor de Jezuïeten, en
een belangrijk persoonlijk succes voor Neercassel en de seculiere geestelijken, die
niet nalieten de Propaganda hun dank voor de genomen beslissing te doen toekomen.
Ook betekende het decreet het bereiken van een doel, dat reeds Sasbout en Rovenius
vergeefs nagestreefd hadden: de zo goed als volkomen onderwerping van alle
missionarissen aan het centraal gezag van de apostolische vicaris, die daarmee in
feite - wat zijn verhouding tot de reguliere clerus aangaat - de positie van de ordinarius
verwierf. Dat Neercassels bezoek aan Rome zulk een belangrijk succes had, is zeker
voor een groot deel te danken aan zijn menskundige soepelheid, ook in een
aangelegenheid, waarin zijn eigen rechtzinnigheid betrokken werd. Het is deze wijze
gematigdheid, die hem zo scherp doet constrasteren met zijn steile voorganger
Rovenius.
Onwillekeurig dringt zich hier de vergelijking op van het fiasco van Rovenius in
1623 te Rome met Neercassels triomf een kleine halve eeuw later. Natuurlijk liepen
de situaties zeer uiteen. Rovenius had, als wij zagen, de wind wel zeer tegen gehad.
Hij
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kwam te Rome in een tijd van zeer groot en nauwelijks aanvechtbaar prestige van
de Sociëteit. Neercassel daarentegen bezocht de eeuwige stad in de dagen van de
Clementijnse vrede, op het tijdsgewricht, dat irenische tendensen te Rome in goede
aarde vielen en zekere afkeer van ketterjacht de curie argwanend maakte tegen telkens
nieuwe betichtingen van jansenisme in prelaten van hoge godsdienstzin en trouw
aan de heilige stoel. Onder Clemens X (1670-1676) hield de curie gaarne de gulden
middenweg, die een uitweg moest zijn uit de onverzoenlijk toegespitste controversen
over de genadeleer en haar consequenties in de spiritualiteit. Neercassel moest in
zijn pausgetrouwheid en zijn onvoorwaardelijke onderwerping aan het hoogste gezag
in de kerk bijna de personificatie van de Clementijnse vrede lijken. Immers wees hij
de dogmatische dwalingen van de jansenisten positief af, terwijl hij met al de ernst
van zijn indrukwekkende vroomheid een aantrekkelijke belichaming bleef van de
sterk theocentrische spiritualiteit, die ook Clemens X, evenals straks zijn opvolger,
aantrok. Harmonisch past in deze mentaliteit van de Clementijnse vrede de soepelheid,
welke Neercassel in de practische regelingen toonde; het was deze, die hem wellicht
het meest de harten der kardinalen deed winnen. Moet indertijd Rovenius door zijn
onverbiddelijk vasthouden en zijn rammelen met de portefeuille de Romeinse curie
een agressief en stijfhoofdig regent geleken hebben, een koppige Hollander met te
veel aandacht voor de kleine problemen, de cosmopoliet Neercassel was waarschijnlijk
in het oog van de autoriteiten de man van ruimer opvattingen en breder inzicht, die
in harmonie met de irenische strekking van dit pontificaat voor vrede en verzoening
gevoelde en er concessies voor over had. Dit moet zijn zaak veel goed gedaan hebben.
Het resultaat van Neercassels overwinning zou duidelijker zichtbaar geweest zijn,
indien niet de spiritualistische tegenstelling was blijven bestaan. Het was deze, die
hem ook in het vervolg bedacht bleef zijn op een gestadige vermindering van het
aandeel der Jezuïeten in de Hollandse Zending, zodat zijn principiële soepelheid in
de practijk niet steeds tot haar recht kwam. Onder zijn episcopaat liep het aantal
Jezuïeten terug van ruim 90 tot ongeveer 75. De jurisdictiegeschillen zijn echter
duidelijk ver-
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minderd. Men kan in het algemeen zeggen, dat de verhouding van de apostolische
vicaris tot de regulieren verder weinig moeilijkheden gaf. Dit geldt ook voor de
bestuursperiode van Codde (1688-1702). Was er niet de steeds toenemende principiële
antithese van de strenge en de lakse moraal geweest, dan zou het decreet van 1671
een toestand van evenwicht geschapen hebben, die de Zending zeer ten goede kwam.
Ook nu nog is daarvan ondanks de genoemde antithese het een en ander te signaleren:
het schaarser voorkomen van jurisdictie-moeilijk-heden en, waar zij voorkwamen,
hun vereenvoudigde oplossing door een beroep op het decreet van 1671 en de
geregelde visitatieen vormbezoeken, die Neercassel en Codde in vrede bij de paters
aflegden.
Een door de betrokken paters waarschijnlijk minder gewaardeerd, maar voor de
Zending toch heilzaam gevolg van de ruimere bevoegdheid, nu aan de apostolische
vicarissen toegekend, was de nauwere locale begrenzing, die voortaan aan de
jurisdictie van de regulieren gesteld kon worden. Ook dit betreft voornamelijk de
Jezuieten. Gelijk wij bij de bespreking van Sasbout Vosmeers moeilijkheden met de
Jezuïeten reeds zagen, lag het begin van deze geschillen in de uiteenlopende methoden,
die regulieren en seculieren plachten te volgen. Aan de daar beschreven neiging tot
zeer ambulante missie waren de Jezuïeten altijd min of meer blijven toegeven. Deze
methode stelde hen in staat een vrij groot gebied te bewerken. Aanvankelijk zelfs
zonder vaste standplaats, later met zulk een tehuis als pied-à-terre, zwierven zij vaak
lang achtereen van gehucht tot gehucht. Nog in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw hielden de meeste Jezuïeten te lande nog veel van deze practijk in ere. Het was
daarom, dat Neercassel en na hem Codde er blijkbaar op uit waren hun het bineren
te beletten, om aldus het tweemaal Mislezen op Zondagen en daardoor de bediening
van ver uiteengelegen dorpen onmogelijk te maken170.. Dit is een van de factoren, die
geleid hebben tot de overgang van sommige staties aan seculieren.
Verder maakte Neercassel, dank zij de grotere zegging, die hij in 1671 verkreeg,
een eind aan de nog primitieve verhoudingen in de noordelijke provincies: Friesland,
vooral Groningen en Overijsel. Hier werd het platteland, waar de adel overwegende
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invloed kon doen gelden, nog zeer lang ten dele bediend vanuit de burchten, staties
of stinsen der edelen, bij wie paters Jezuïeten, soms onder de naam van
huisonderwijzers, hun domicilie hadden. Zulke paters plachten zich weinig om
grenzen van hun missie te bekommeren, wat trouwens in de hand gewerkt werd door
het tragisch gering aantal zielzorgers, dat ter beschikking stond. In het hoofdstuk
over de expansie van de missie zullen wij zien, dat eerst onder Neercassel de missie
in de Ommelanden van Groningen tot een vaste indeling geraakte. Dit was ook ten
dele het geval met Salland. Zelfs onder Codde was van deze ongeregelde toestand
iets over in de Gelderse Achterhoek; hier waren het echter Franciscanen, die door
de steun van de landadel in staat waren een wijder gebied te bestrijken dan de
apostolische vicaris en de seculieren in de buurt welkom was. Men kan zeggen, dat
het decreet van 17 Maart 1671 de apostolische vicarissen in staat stelde deze laatste
resten van een nog ongereglementeerde missie uit de weg te ruimen. Behoudens
incidentele wrijvingen met de Carmelieten te Leiden, enige Franciscanen en enige
Jezuïeten, is verder onder Neercassel de toestand tot vereffening gekomen. In het
aantal door regulieren bediende staties is zo goed als geen verandering meer gekomen
tot aan de schorsing van Codde toe; alleen de Jezuïeten hebben in Neercassels tijd
een achttal staties verloren, nl. de Papegaai te Amsterdam en de staties in Roon,
Harderwijk, Twente, Vollenhove, Randen, Franeker en Woudsend. Soms is de
successie der paters door de overgang van de heerlijkheid in handen van protestanten
met geweld belet. Dit was b.v. het geval in Roon, waar de nieuwe heren, de Bentincks,
in 1683 alleen aan een seculiere priester admissie voor katholieke zielzorg wensten
te verlenen. Het is echter niet ondenkbaar, dat deze uitsluiting van de Jezuïeten door
seculieren geïnspireerd was.
De laatste bestuursjaren van Neercassel werden verzwaard door de terugslag, die de
opheffing van het edict van Nantes hier te lande teweegbracht. Het had er omstreeks
1685 de schijn van, of Europa opnieuw een tijd van godsdienstoorlogen tegemoet
ging. Enige katholieke vorsten, zoals Lodewijk XIV, de hertog van Savoye en de
keurvorst van de Palts, namen maatregelen,
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die min of meer indruisten tegen op het stuk van de godsdienst vroeger getroffen
regelingen of toegestane vrijheden. Lodewijk XIV had geleidelijk alle door Hendrik
IV aan de protestanten in Frankrijk verleende vrijheden ingetrokken en rondde deze
politiek af met de opheffing van het edict van Nantes, dat in 1598 door dezelfde
Hendrik IV afgekondigd en met zeer veel bezwaren eindelijk door de parlementen
bekrachtigd was. Deze totalitair katholieke politiek vloeide geenszins uit zuiver
religieuze beginselen voort en was veeleer een natuurlijk uitvloeisel van 's konings
regeringsbeginsel, waarnaar ook de godsdienst als een tak van staatsdienst volkomen
aan zijn willekeur onderworpen behoorde te zijn. Als een consequentie van zijn
gallicanisme was de politiek van Lodewijk XIV jegens de protestanten in zijn rijk
dan ook aan de heilige stoel allesbehalve welgevallig; nog minder was zij dat om de
wrede en dubbelhartige methode, waarmee zij ten uitvoer gelegd werd. Er is geen
sprake van, dat Rome aan de opheffing van het edict, zoals Lodewijk XIV verwacht
had, zijn bijval schonk. Het liet niet na de opheffing als een inbreuk op goede trouw
en recht te bestempelen en nam duidelijk stelling tegen Lodewijks
vervolgingsmaatregelen door te Parijs te doen verklaren, dat Christus zich van zulke
methoden om zijn kerk te verbreiden nooit bediend zou hebben en dat men de mensen
niet met geweld de tempel moest binnensleuren, maar binnenleiden met liefde171..
Ongeveer gelijktijdig met Lodewijks optreden tegen de hugenoten in zijn rijk begon
de hertog van Savoye met pogingen tot catholisering van de in zijn land voortlevende
Waldenzen; ook daarbij spraken politieke motieven sterk mee.
De Palts was een in overgrote meerderheid geprotestantiseerd land, waar echter
in 1685 de protestante vorstendynastie uitstierf en het katholieke huis van
Palts-Neuburg met keurvorst Philips Willem (1685-1690) de troon besteeg. De door
deze vorst genomen maatregelen sloten aan bij die, welke de Fransen tijdens hun
lange heerschappij in de Palts getroffen hadden. Zij bestonden voornamelijk in vrije
uitoefening van het katholicisme en simultaangebruik van de kerken. Deze
maatregelen waren in strijd met de bepalingen van de Westfaalse vrede in zake de
godsdienst. De protestanten in de Palts eisten herstel van de
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oude toestand en de weigering van de nieuwe keurvorst deed heftige onlusten ontstaan,
die tot arrestatie van een aantal predikanten en tot plaatselijk verbod van protestante
godsdienstoefening leiddena Het conflict is dus niet voortgekomen uit
vervolgingsmaatregelen tegen de protestanten, maar uit tegemoetkomingen aan de
katholieken, doch leidde tot onaangenaamheden voor bepaalde protestanten, waardoor
naar buiten een onjuiste indruk gewekt werd. Hiervan maakten ook in de Republiek
verscheiden predikanten gebruik om de burgerlijke overheid tot anti-katholieke
maatregelen te overreden.
Daarbij komt dan de bezorgdheid, die de protestanten in Europa meer en meer ten
opzichte van Engeland koesterden, vooral toen daar in 1685 de katholieke Jacobus
II de troon besteeg en een recatholisering van de Anglicaanse kerk aanstaande scheen.
Ook in katholieke kringen werd deze verwachting gekoesterd en te Rome hield men
zich omstreeks deze tijd zelfs ernstig bezig met de vraag, of de Anglicaanse wijdingen
als geldig te beschouwen waren. Van de beantwoording dezer vraag zou immers de
gedragslijn van de heilige stoel tegenover de verwachte herenigingsvoorstellen voor
een deel afhankelijk zijn. Dat een beslissing in deze netelige zaak tegen 1685
opportuun geacht werd, blijkt uit de adviezen, die men te Rome omstreeks deze tijd
er over inwon. Een van de geraadpleegden was Neercassel, wiens zeer grondig advies
in Februari 1685 aan kardinaal Casanata werd afgezonden; Neercassel verklaart
daarin met grote beslistheid, dat de wijdingen ongeldig zijn172.. Blijkens zijn memorie
van hetzelfde jaar heeft kardinaal Casanata zich geheel met de conclusie van
Neercassels advies en waarschijnlijk ook ten dele met diens motivering verenigd.
Aldus heeft Neercassel, die - naar uit zijn bewoordingen valt te gissen - ook Hugo
van Heussen geraadpleegd heeft en alle geschriften pro en contra de validiteit met
de grootste ernst bestudeerd blijkt te hebben, vermoedelijk de houding van de heilige
stoel voor de volgende eeuwen mede gedetermineerd. Het is zelfs niet overmoedig
te onderstellen, dat Neercassels advies nog geraadpleegd is door de commissie, die
paus Leo XIII in 1895 belastte met een onderzoek naar de nog steeds niet definitief
uitgemaakte kwestie. Aan deze commissie werden immers alle documenten uit de
Vaticaanse

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

266
archieven ter hand gesteld, die op het onderwerp betrekking hadden. Haar advies
leidde tot de pauselijk bulle van 15 September 1896, waarin Leo XIII de betrokken
wijdingen ongeldig verklaarde; de grond van de verwerping - gebrek van vorm en
intentie - is reeds in Neercassels advies te vinden173..
Gezien de algemene onrust, die de maatregelen van katholieke vorsten in de
politieke kringen van in meerderheid protestante landen wekten, is het niet te
verwonderen, dat ook in Nederland stemming gemaakt werd tegen de katholieken.
Dit was, gelijk wij zagen, vooral weer het werk van de hervormde predikanten. De
synoden drongen met meer kracht dan in de voorafgaande decennia aan op strenge
handhaving van de plakkaten, die thans algemeen tegen hoge recognities genegeerd
konden worden. Het was vooral de reguliere clerus, waarop men de aanval richtte.
De ordesgeestelijken toch golden meer dan de seculieren als vaderlandsloze
handlangers van Rome en vooral de Jezuïeten gaf men de schuld van alle maatregelen,
die elders tegen protestanten genomen werden. Ten minste sedert 1682 was Neercassel
geregeld bezig met pogingen tot afweer van maatregelen tegen de reguliere
missionarissen. Hoewel hem een geleidelijke vermindering van hun aantal wenselijk
voorkwam en speciaal het vertrek van de Jezuïeten geheel met zijn denkbeelden
gestrookt zou hebben, zag hij natuurlijk in, dat een plotselinge verbanning van alle
paters ontredderend op de missie zou werken. Dat hij zich niettemin tegenover de
regering van Amsterdam verbond om op den duur alle regulieren uit de stad te weren,
geeft duidelijk zijn eigen opinie weer, maar uit de omstandigheid, dat hij de betrokken
verklaring ter kennis bracht van de Propaganda174., blijkt wel, dat hij ook in dezen
niets wenste te doen of goed te keuren buiten Rome om. Uit zijn briefwisseling met
Antoine Arnauld, waarin hij verslag geeft van de besprekingen, die hij met de
Amsterdamse regering gevoerd had, blijkt hetzelfde standpunt175..
In 1685 nam de stemming tegen de regulieren een algemeen en vrij gevaarlijk
karakter aan en schenen maatregelen tegen hen ophanden. In de Staten-Generaal
gingen herhaaldelijk stemmen daartoe op, maar de Staten van de afzonderlijke
gewesten bleken als vanouds weinig geneigd tot zulke bepalingen. Vooral die van
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Holland toonden ondanks remonstranties van de synode weinig ijver. Natuurlijk
benoemden zij een commissie van onderzoek, die in September 1687 eindelijk gereed
kwam met een rapport en met een concept-plakkaat, waarin alle regulieren uitgewezen
werden. Naar sommige paters herhaaldelijk beweerd hebben en de keizerlijke gezant
Cramprich te Den Haag in ronde woorden aan de pauselijke internuntius te Brussel
overbriefde, lieten enige seculieren niet na op sommige statenleden te werken ten
einde hen gunstig te stemmen voor een decreet tot verbanning van alle paters176.. Dat
deze en door andere gewestelijke staten ontworpen plakkaten in portefeuille gebleven
zijn, is ten dele het gevolg van de tussenkomst van buitenlandse diplomaten. De
genoemde gezant Cramprich moet in het Haagse diplomatieke milieu stemming tegen
het plan gemaakt hebben. Ook de Franse gezant sprak er over met Nederlandse
leidende figuren. Onze eigen gezanten te Parijs, Wenen en Londen werden er over
aangesproken en raadden blijkbaar matiging aan. Vooral het Engelse hof trad voor
de regulieren in de bres. Jacobus II moet zelfs zijn schoonzoon, stadhouder Willem
III, min of meer voor de zaak geïnteresseerd hebben. Indien de berichten van
Cramprich in dezen juist zijn, zouden de raadspensionaris Fagel en Hans Willem
Bentinck - en door deze ook de prins - onder Engelse invloed de uitvaardiging van
het plakkaat tegengehouden hebben. Zo liep de in 1685-1687 zo netelig schijnende
zaak een jaar na Neercassels dood weer, als zovele grootse vervolgingsplannen onder
de Republiek, met een sisser af. Het bleef bij plaatselijke vexaties. Natuurlijk valt in
deze gematigdheid van de gewestelijke staten niet louter een bewijs van
edelmoedigheid of verdraag-zaamheid te zien. De belangen, die zowel afgevaardigden
van de adel als van de steden bij het handhaven van allerlei geestelijken hadden,
droegen tot hun houding veel bij. Niets was deze heren onwelkomer geweest dan
absolute wering van katholieke priesters en daartoe zou het plakkaat tegen de
regulieren op sommige plaatsen onvermijdelijk geleid hebben177..
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6. Codde's benoeming
Neercassels plotseling overlijden schiep een situatie, die sedert de dood van Sasbout
Vosmeer niet was voorgekomen, tenzij men de moeilijkheden bij het overlijden van
Zacharias de Metz er mee gelijkstellen wil. Bij ontstentenis van een coadjutor ging
het bestuur rechtstreeks aan de Propaganda over, wat neerkwam op een regering van
de Brusselse internuntius. Deze schijnt echter onmiddellijk de nodige volmachten
gegeven te hebben aan de provicaris Petrus Codde van Utrecht voor het aartsbisdom
en de bisdommen Middelburg en Deventer en aan de provicaris Jozef Cousebant
voor de bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen. In het voorjaar van 1687
verzochten deze functionarissen de Propaganda verlenging van hun volmachten. Van
de pretentie, dat zij als ‘kapittelvicarissen’ sede vacante rechtens het bestuur zouden
uitgeoefend hebben, is dus geen sprake; dan zou het verzoek geen zin gehad hebben.
Zij motiveren de tot dusver uitgeoefende macht trouwens uitsluitend met een
verwijzing naar een aanstelling door Neercassel zelf178..
De 18de Juli 1686 vergaderden het kapittel en het vicariaat gezamenlijk te Gouda,
waar zij besloten de heilige stoel te verzoeken Hugo Franciscus van Heussen, lid van
het vicariaat, reeds door Neercassel als coadjutor voorgedragen, tot apostolisch vicaris
te benoemen. Dit verzoek werd 29 Juli 1686 verzonden en later nog tweemaal
herhaald, maar vond, evenmin als de vroegere pogingen van Neercassel zelf, genade
in de ogen van de Propaganda. De corporaties schenen dit zelf al min of meer te
vermoeden, want zij voegden aan hun nederig verzoek de bereidverklaring toe, enige
andere leden van de clerus voor te dragen, als de congregatie de voorgestelde
candidaat niet wenste te doen benoemen. Of het enige moeite gekost had, eer de
leden van kapittel en vicariaat zich op Van Heussen verenigden, valt met de
voorhanden gegevens niet uit te maken; de correspondentie van Antoine Arnauld en
de te Rome wonende du Vaucel, agent van Neercassel aldaar, maakt wel enigszins
die indruk. Merkwaardig en voor de straks benoemde Codde weinig vleiend is
Arnaulds verzekering in diezelfde briefwisseling, dat Van Heussen ‘de enige is,
bekwaam genoeg om de belangrijke functie te ver-
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vullen’179.. Overigens hadden zowel du Vaucel als Arnauld van het begin af een hard
hoofd in het slagen van de pogingen. Du Vaucel somde in zijn brieven aan Arnauld
alle grieven op, die Rome tegen Vàn Heussen had op grond van zijn publicaties, en
Arnauld voorzag, dat de processus informationis weinig gunstig zou uitvallen, indien
- wat vrijwel vanzelf sprak - de oversten van de regulieren om advies zou worden
gevraagd. Zonder dat de correspondenten het wisten, was deze raadpleging intussen
al geschied door de Brusselse internuntius. De superior van de Franciscanenmissie
had reeds 19 Juli 1686 de kardinaal-prefect van de Propaganda zijn advies
toegezonden. Hij beval ter benoeming aan de Haarlemse provicaris Cousebant en de
Amsterdamse aartspriester David van der Mije, maar verklaarde zich nadrukkelijk
tegen Van Heussen en Codde, die hij beiden als verdacht van onrechtzinnige gevoelens
tekende180..
Inmiddels was te Rome het onderzoek van Van Heussens geschriften opnieuw ter
hand genomen. Het resultaat was, dat het tractaat over de aflaten van zijn hand bij
decreet van de congregatie van het Heilig Officie van 15 Mei 1687 op de index
geplaatst werd181.. Hiermee waren Van Heussens kansen als verkeken te beschouwen.
Omstreeks deze tijd werd de internuntius Sebastiano Antonio di Tanara uit Brussel
teruggeroepen en vervangen door Giovanni Antonio da Via. Deze kwam op zijn post
met de opdracht uitvoerige inlichtingen in te winnen en op te zenden over de
candidaten, die tot het ambt aanbevolen of in overweging gegeven waren. Hij ontving
te Brussel terstond bezoek van de provicarissen Codde en Cousebant, die zich bij
hem aanmeldden voor de vereiste vernieuwing van hun bestuursdelegatie. Bij dit
bezoek zal hun gebleken zijn, dat een aanstelling van Van Heussen uitgesloten was
en bovendien, dat de congregatie zelf enige andere candidaten in overweging had
genomen. Het was ook kennnelijk op raad van da Via, dat de heren te Utrecht een
nieuwe bijeenkomst van kapittel en vicariaat belegden, waarop besloten werd,
weliswaar Van Heussen niet prijs te geven, maar naast hem een drietal andere
candidaten te noemen. In een brief van 29 Juli 1687 aan de paus bevalen zij dan ook
in volgorde van voorkeur aan: Hugo van Heussen, Petrus Codde, Jozef Cousebant
en Willem Schepp, een Haarlems kanunnik, die
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enige tijd het ambt van provicaris van Haarlem had uitgeoefend, maar waarschijnlijk
om gezondheidsredenen als zodanig was afgetreden182.. De Propaganda belastte daarop
de internuntius met een onderzoek naar de volgende candidaten: Van Heussen, Codde,
Cousebant, Schepp, Willem Bassery (apostolisch vicaris van Den Bosch), David van
der Mije, Johan Staez (kanunnik te Maastricht), Ravensway (kanunnik te Mainz),
Antonius Hoefslagh (boekencensor te Antwerpen), Pieter Braems (missionaris te
Haarlem) en verder twee onvoldoende aangeduide Zuidnederlandse priesters: de
ongenoemde pastoor van de Sint Goedele te Brussel en zekere Van der Venne.
De 31ste October rapporteerde de internuntius over alle genoemden. Hij verklaarde
zijn inlichtingen te hebben van de gezanten der katholieke vorsten te Den Haag, van
de prefecten der regulierenmissies en van andere betrouwbare katholieken. Het
rapport maakt niettemin de indruk van oppervlakkig onderzoek en lichtvaardig
oordeel183.. De candidaten van kapittel en vicariaat keurt da Via af. Codde wordt
verdacht van ‘te grote neiging voor de moderne beginselen in Frankrijk en - wat
erger is (sic) - van haat en afgunst jegens de regulieren’. Over Schepp drukt hij zich
minder stellig uit, maar ook deze acht hij ongeschikt, o.a. wijl hij al 60 jaar telt en
de zoon van een timmerman is. Cousebant zou wel geschikt zijn: zijn rechtzinnigheid
behoeft niet in twijfel te worden getrokken, maar hij heet te oud (hij is 54) en lijdt
aan een nierkwaal. Van Van Heussen wordt meegedeeld, dat hij bedenkelijke opinies
en relaties heeft. Een aanbeveling heten zijn grote rijkdom en zijn deftige afkomst.
De apostolische vicaris van Den Bosch, Willem Bassery, wordt zeer geschikt
genoemd, onverdacht-rechtzinnig en tactvol in zijn optreden tegenover de regulieren;
een bezwaar is, dat hij geen onderdaan van de Staten-Generaal is (hij woont te
Leuven). De Amsterdamse begijnenvader David van der Mije wordt geleerd en
rechtzinnig genoemd, maar schijnt èn door zijn leeftijd èn door zijn ziekelijk gestel
ongeschikt. De Maastrichtse kanunnik Staez wordt verworpen op grond van zijn
politieke intrigues ten eigen bate; van de anderen is zo goed als niets bekend. In het
algemeen raadt de internuntius de aanstelling van Zuidneder-landers of buitenlanders
af.
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Van de beraadslagingen in de speciale Hollandse commissie uit de Propaganda lekte
via du Vaucel het een en ander uit. Er bleef een sterke stroming bestaan tegen de
aanstelling van een priester, die niet tot de seculiere missieclerus behoorde. Zelfs de
candidatuur van Van Heussen vond tot het einde toe blijkbaar nog enige steun. Ook
werden er plannen geopperd tot verdeling van de Hollandse Zending tussen Jozef
Cousebant, die dan de oude bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen zou
beheren, en Willem Bassery, aan wie de rest zou komen, maar ook dit plan vond
geen meerderheid. Ten slotte moet de candidatuur van David van der Mije de meeste
bijval gevonden hebben. Deze werd zelfs volgens sommige berichtgevers 28 Februari
1688 door de Propaganda tot apostolisch vicaris benoemd. Paus Innocentius XI, vóór
alles de man van de vrede en het minnelijk overleg, bovendien krachtens zijn eigen
aanleg minder dan velen uit zijn omgeving geneigd in zekere rigoristische neigingen
op het stuk van de spiritualiteit bewijzen van heterodoxie te zien, wenste deze
benoeming echter niet te bekrachtigen, omdat hij vreesde, dat de aanstelling de
meerderheid van de clerus niet zou behagen. Het kwam hem gewenst voor zoveel
mogelijk het advies van de twee corporaties te volgen. De congregatie schijnt
vervolgens nog aan de benoeming van de Kethelse pastoor Adriaan van Wijck gedacht
te hebben, oud-leerling van de Propaganda, scherp en agressief, ook vaak tactloos
bestrijder van allen, die hij van jansenisme verdacht, maar heeft ook deze candidatuur
moeten laten varen184.. Van dit alles geraakten de leden van het vicariaat min of meer
op de hoogte en de geruchten wekten hun grote bezorgdheid. Zij besloten daarom
een afgevaardigde naar Rome te zenden, minder verdacht dan du Vaucel, en zochten
daartoe de Leidse missionaris Theodorus de Cock, oud-leerling van de Propaganda,
aan; hierin valt waarschijnlijk de invloed van Van Heussen te zien, die zijn stadgenoot
blijkbaar toen nog geheel overheerste.
De Cock, een enigszins moeilijk verklaarbare figuur in de geschiedenis van de
verwikkelingen onder Codde, was een zoon van goeden huize, geboortig uit Utrecht.
Hij had zijn voorbereidende vorming genoten bij de Jezuïeten te Emmerik en daarna
korte tijd rechten gestudeerd te Utrecht, om zich vervolgens
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naar Rome te begeven, waar hij in het college van de Propaganda theologie studeerde.
In 1675 te Rome priester gewijd, was hij sinds 1676 missionaris te Leiden. Hij stond
omstreeks 1687 nog in de betrekking van goede vriendschap tot Van Heussen en
diens medestanders, ook met Arnauld, Quesnel en andere bekende jansenisten. In
Mei 1687 aanvaardde hij in opdracht van het vicariaat de reis naar Rome. Het verdient
opmerking, dat het Haarlemse kapittel met deze stap niet accoord ging; het had er
althans geen deel aan. Vermoedelijk was het slechts door enige zelfverloochening
gekomen tot instemming met de candidatuur van Van Heussen en achtte het, nu deze
van de baan scheen, de benoeming van zijn eigen vicaris Jozef Cousebant gewenst.
Nog altijd waren de Haarlemse kanunniken van oordeel, dat de vicarissen ten minste
om beurten uit de Haarlemse en uit de Utrechtse kring moesten voortkomen. Na de
Haarlemmer Cats en de Utrechtenaar Neercassel behoorde nu weer een Haarlemmer
te komen. De Utrechtse heren waren van oordeel, dat bij het vervallen van Van
Heussen Petrus Codde de aangewezene was. Bovendien wilden zij de verdediging
van Van Heussen tot het uiterste volhouden.
Theodorus de Cock, die met de zending ten hoogste ingenomen was en trouwens
in al zijn doen en laten zekere zelfingenomenheid aan den dag legt, heeft van zijn
reis en zijn wedervaren te Rome een uitvoerig, af en toe enigszins naïef, meermalen
vermoeiend-onbeduidend, een enkele maal enigermate pikant, zelfs hier en daar bijna
geestig verslag geschreven, de zogenaamde Ablegatio Romana. Hij motiveert in het
stuk zelf deze teboekstelling van zijn wedervaren met te zeggen, dat hij aldus
toekomstige benoemingen van apostolische vicarissen wil verlichten, maar enige
ijdelheid moet wel mede in het spel geweest zijn. Voor de zienswijze van de curie
zijn verscheiden van zijn mededelingen en opmerkingen belangrijk: zo raadt hij aan
in het vervolg niet, als thans geschied was, één candidaat aan te bevelen, omdat deze
handelwijze de schijn van een kapittel-verkiezing heeft en Rome ‘de kapittels’ in de
Hollandse Zending niet erkent, maar graag rekening houdt met een ‘nederig verzoek’.
Of het geschrift tot publicatie bestemd was, valt niet te zeggen; de auteur verzekerde
in zijn later werk ‘de Petro Coddaeo’ van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

273
niet, maar inmiddels waren blijkbaar verscheiden afschriften van het manuscript in
omloop onder de clerus. De tekst moet de latere provicaris De Cock, toen hij het
middelpunt was geworden van de partij, die zich scherp tegen het vicariaat stelde,
min of meer compromittant zijn voorgekomen. Hij verklaarde, dat het stuk grondig
herzien zou moeten worden, voordat het rijp was voor publicatie. Het is begrijpelijk
uit zijn eigen veranderd standpunt. In 1688 was hij nog geheel de vriend en de
bewonderaar van degenen, die hij een tiental jaren later zou verfoeien en aanklagen
bij de heilige stoel185..
Te Brussel bezocht De Cock de internuntius da Via186., van wie hij een
aanbevelingsbrief meekreeg voor de Propaganda. Over Parijs, Lyon, Turijn, Milaan,
Florence bereikte hij eind Juni 1688 Rome. Onderweg had hij bezoeken afgelegd bij
enige bekende jansenisten: Quesnel, Arnauld, Nicole en Ruth d'Ans; te Rome was
het du Vaucel, door wie hij zich voornamelijk liet leiden187.. In overleg met Quesnel
had hij in het Italiaans een ‘Informatio’ opgesteld, waarin hij Codde krachtig
verdedigde en vooral de candidatuur van Van Wijck, die hij schilderde als een
querulant, bestreed. Hij bezocht achtereenvolgens de kardinalen-leden van de
Hollandse commissie en zag spoedig in, dat alle ijveren voor Van Heussen vruchteloos
was. Daarom zette hij zich tot de bevordering van Codde's candidatuur, alles conform
de hem gegeven instructies. Dat de Propaganda één van de andere drie candidaten
van de corporaties zou benoemen, lag voor de hand, gezien de duidelijk-gebleken
wil van paus Innocentius XI, maar het is, voorzover onze kennis van de stukken reikt,
onverklaarbaar, dat zij niet Cousebant, maar Codde uitverkoos. Immers wat tegen
Cousebant werd ingebracht, bleek weinig steekhoudend en bovendien had deze in
een brief van 19 October 1687 al geprotesteerd tegen elke aantijging van jansenisme
onder de ondubbelzinnige verklaring, dat hij de beruchte vijf stellingen uit de
Augustinus zonder enige beperking veroordeelde188.. Daarentegen had Codde geen
verklaring afgelegd; ook is van hem blijkbaar niets gevergd. De tegen hem ingebrachte
beschuldigingen - weinig minder gewichtig dan die tegen Van Heussen, alleen niet
door eigen geschriften gestaafd - werden ter zijde geschoven. De 20ste September
besloot de congregatie tot de
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benoeming; deze werd 9 October 1688 door de paus bekrachtigd. De nieuwe vicaris
werd terstond benoemd tot aartsbisschop i.p.i. Volgens De Cock had de prelaat
Arrighi, belast met het aanwijzen van de titels, voorgesteld Codde de titel van
Neercassel, bisschop van Castorië, te verlenen, maar op De Cock's voorstel een
aartsbisschoppelijke titel als meer gepast voor de beheerder van een gebied, weleer
gevormd door een aartsbisdom en vijf bisdommen, er voor in de plaats gesteld. Aldus
werd Codde aartsbisschop van Sebaste. Niet onbelangrijk is de bijzonderheid, die
De Cock nog omtrent de wijding verhaalt. Zijn lastgevers hadden hem vermoedelijk
ingescherpt te zorgen, dat deze zou geschieden door de aartsbisschop van Mechelen,
de primaat der Nederlanden; dit moet de indruk wekken, als ging het om de wijding
van een ordinarius der Nederlandse kerkprovincie. Het verzoek de consecratie te
mogen doen verrichten door de aartsbisschop van Mechelen werd echter door
Innocentius XI van de hand gewezen: apostolische vicarissen werden gewijd door
de pauselijke gezanten. In dit geval belastte hij de nuntius van Keulen, Tanara (de
vroegere internuntius van Brussel), met de consecratie. Intussen was echter de
negenjarige oorlog uitgebroken, waardoor het Rijnland niet te bereizen was. Daarom
werd de Brusselse internuntius geïnstrueerd de consecratie toch te doen geschieden
door de Mechelse aartsbisschop.
Zondag 6 Februari 1689 werd Petrus Codde te Brussel geconsacreerd door
Alphonse de Berghes, aartsbisschop van Mechelen, met assistentie van de bisschoppen
van Antwerpen en Namen. De dag vóór de wijding had zich een incident voorgedaan,
dat te denken geeft en tot bewijs kan strekken, hoe weinig doordacht de Propaganda
bij deze benoeming te werk was gegaan. De internuntius da Via bood Codde namelijk
het formulier van Alexander VII ter tekening aan. Codde nam een halve dag bedenktijd
en antwoordde - na Arnauld en Quesnel, die zich beiden te Brussel ophielden,
geraadpleegd te hebben189. - de ondertekening te weigeren. De reden, die hij opgaf,
moet nogal vreemd genoemd worden: hij wenste niet door de ondertekening voet te
geven aan de gedachte, dat er reden was hem van onrechtzinnigheid te verdenken.
Daaraan moet hij nog toegevoegd hebben, dat hij zich uitsluitend met de zielzorg
had bezig-
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gehouden en geen kennis droeg van de strijdvragen, die hier te lande slechts bij name
bekend waren190.. Het zonderlinge is, dat de internuntius, van wie beweerd wordt, dat
hij de ondertekening niet op last van de heilige stoel, maar louter op advies van de
keizerlijke gezant Cramprich vorderde191., in de weigering berustte en geen stappen
deed tot opschorting van de consecratie. Ongerijmd ten opzichte van de precedenten
- Neercassel immers had het formulier getekend -, is de consecratie van Codde,
ondanks zijn weigering zich aan een beslissing van de heilige stoel te onderwerpen,
een noodlottige dwaling, die zich in de toekomst zou wreken. Er blijft een
inconsequentie in schuilen, dat Codde veertien jaar geschorst werd op grond van zijn
weigering hetzelfde formulier te ondertekenen, dat hij vlak vóór zijn bisschopswijding
ongestraft ter zijde had kunnen schuiven.
Codde's benoeming wekte blijkens de betuiging van instemming, die de Propaganda
van het vicariaat uit naam van ‘de geestelijkheid van de Zending’ ontving192., grote
tevredenheid bij de kopstukken van de seculiere clerus, maar kwam enkele priesters,
vooral reguliere, doch ook een seculier als Adriaan van Wijck, aanvankelijk
ongelooflijk voor. De pastoor van Kethel schreef zelfs 16 November 1688 aan de
internuntius da Via, dat de Zending naar zijn mening niets noodlottigers had kunnen
overkomen193.. Ook de Oostenrijkse gezant Cramprich drukte zich in zijn brieven in
deze geest uit. Tal van notabele katholieke leken schenen zich over de gedane
benoeming te verwonderen en te bedroeven. Onder deze allerminst gunstige aspecten
aanvaardde Codde het ambt.
Petrus Codde was 27 November 1648 te Amsterdam geboren als zoon van Pieter
Martenszoon Codde en Catharina de Wit. Ofschoon zijn plaats in de genealogie nog
altijd nauwkeuriger bepaald dient te worden, staat het genoegzaam vast, dat hij tot
de zeer wijd-vertakte Amsterdamse familie Codde behoorde, die verscheiden
kunstenaars heeft voortgebracht, o.a. de schilder Pieter Martenszoon Codde en de
toneeldichter Pieter Adriaanszoon Codde, en die aan zeer aanzienlijke Amsterdamse
regentengeslachten en zelfs adellijke families verwant was. Zo telde de aartsbisschop
van Sebaste onder zijn bloed- en aanverwanten o.a. leden van de geslachten Recalff,
Van Zeller, Geelhand, Van
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Oudshoorn, De Bas, Van Scherpenzeel en Van Alkemade. Tot zijn naaste verwanten
behoorden ook leden van de bekende Utrechtse kunstenaarsfamilie Bloemaert. Dat
zijn vader identiek zou zijn met bovengenoemde gelijknamige schilder, zoals wel
beweerd is, valt niet aan te nemen. Onder zijn naaste verwanten kwamen ook
protestanten voor, die regentenposten bekleedden; deze aanzienlijke parentage is tot
aanbeveling van zijn candidatuur aangevoerd. Dat de Jezuïet Petrus Codde, die in
1645 de vaste statie op het eiland Ameland stichtte en na jaren arbeid in de Friese
missie in 1666 te Dokkum stierf, ook tot de familie behoorde, is wel uitgesloten;
deze pater heet te Gent geboren te zijn. Behalve de materiële voorrechten, die de
afkomst uit een welgesteld en notabel geslacht kon verschaffen, dankte de apostolische
vicaris aan zijn begaafde familie onder andere erfelijke hoedanigheden zeker de
artistieke aanleg, die hem tot een knap tekenaar maakte194.. Ook enkele gegevens uit
zijn particulier leven wijzen uit, dat hij veel voor de beoefening van de plastische
kunsten gevoelde. Zo liet hij zijn zustersdochter Trijntje Bloemaert, een Amsterdams
klopje, dat blijkbaar aanleg voor tekenen had, daarin onderwijzen door zijn protégé,
de jonge schilder Gerrit Rademaker, wat tot het wel niet beoogde gevolg leidde, dat
het artistieke klopje de kap op de tuin hing, er met haar leermeester vandoor ging en
bij ontstentenis van ouderlijk consent voor de schepenbank met hem trouwde195..
De toekomstige apostolische vicaris deed de lagere studiën in de huizen van de
Oratorianen te Mechelen en te Leuven, studeerde filosofie aan de Leuvense
universiteit, trad in 1667 te Mechelen bij de Oratorianen in, maakte daar zijn noviciaat
en studeerde daarna, gevestigd in het huis van de Oratorianen te Leuven, theologie
aan de universiteit. De 17de November 1672 ontving hij de priesterwijding.
Vervolgens doceerde hij de humaniora in het Mechelse huis van de Oratorianen. In
1674 bekleedde hij enige weken een leerstoel in de wijsbegeerte te Leuven, waarna
hij zich naar Frankrijk begaf; een paar jaar bracht hij te Parijs en te Orleans door,
vooral in het Parijse Oratorium, waar hij direct in contact kwam met vooraanstaande
figuren uit de kring van Antoine Arnauld. Met deze zelf en met Pâquier Quesnel
sloot hij een vriendschap voor het leven.
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Door Neercassel naar de Hollandse Zending ontboden, werd hij biechtvader van de
zusters in het Sint-Elisabeths-klooster te Huissen (1675-1679), waar toen ook, gelijk
wij zagen, de apostolische vicaris Neercassel zeer druk vertoefde. In de dagelijkse
omgang met de vrome prelaat vormde hij zich geheel naar diens voorbeeld. Spoedig
stond hij zeer hoog bij Neercassel aangeschreven, zodat deze hem reeds in Maart
1676, ofschoon hij niet de door de canones geëiste leeftijd had bereikt, op de
aanbeveling voor de benoeming van een opvolger in zijn ambt plaatste. Van
1679-1683 werkte Codde in de zielzorg als kapelaan van Abraham van Brienen, die
in 1683 stierf. Codde volgde hem op als pastoor van Sint Gertrudis te Utrecht, lid
van het vicariaat en provicaris van de bisdommen Utrecht, Deventer en Middelburg.
De opdracht van deze belangrijke functies aan een vijf-endertig-jarig priester moet
als een eervol getuigenis voor zijn bekwaamheid opgevat worden. Deze bekwaamheid
zou hem als opperste bestuurder van de Zending zeer te stade komen. Hij beschikte
over grote administratieve gaven en muntte daarin zeker boven Neercassel uit, die
voor deze kleinere kanten van zijn taak maar weinig belangstelling had. Codde was
een man van orde en systeem, die grote aandacht had voor de archieven van de kerk196.,
en het bestuursapparaat van de Hollandse Zending werkte onder hem voortreffelijk.
In tegenstelling tot zijn grote voorganger, die hij zich ongetwijfeld tot model heeft
gesteld, was hij echter geen persoonlijkheid.
Neercassel stond tot de Franse Jansenisten in een andere verhouding dan Codde:
hij was hun geestverwant en hun beschermer in de beweging, die hij een
onrechtvaardige vervolging noemde, en kon de overtuiging hebben, dat hij in dezen
geheel binnen de grens van de kerkelijke orthodoxie bleef. Met enige grote figuren
uit de omgeving van paus Innocentius XI, zoals de kardinalen Casanata en Colonna,
stond hij in geregelde en vertrouwelijke correspondentie en zij versterkten hem in
de overtuiging, dat God hem geroepen had om te waken tegen wat hij een gevaarlijk
en onchristelijk laxisme noemde. Dit betekende echter niet, dat hij zich slaafs aan
de drijvers van het tegengestelde extremisme bond. Hij leefde in ongeschokte trouw
aan de heilige stoel en stierf als de grote representant van de Clemen-
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tijnse vrede, die hij ook in de paus van zijn laatste levensperiode, Innocentius XI,
verpersoonlijkt zag. Codde echter, de jongere en geestelijk ver de mindere van de
kopstukken der Franse devoten, zag hoog tegen dezen op, beschouwde hen als orakels,
aan wier oordeel hij zich van jongs af bij voorbaat gewonnen placht te geven. Arnauld
had ook hem tijdens zijn verblijf te Delft min of meer onderwezen en Quesnel stond
gedurende heel Codde's leven als souffleur achter hem; het schijnt altijd ‘his master's
voice’, die uit Codde's apologieën spreekt. Deze slaafse volgzaamheid is Codde's
noodlot geworden. Meegetrokken in het kielzog van een beweging, die onder Quesnels
drijven steeds sterker een anti-pauselijk en sectarisch karakter aanneemt om eindelijk
tot stellig verzet te worden, geraakte Codde in de impasse, waaruit hem alleen de
omkeer had kunnen redden. Zo hij in de zwakheid van zijn karakter dan ditmaal
misschien de redding gevonden had, die hem een eervolle aftocht mogelijk maakte,
is het zijn eigen omgeving geweest, voornamelijk de clique van het Utrechtse vicariaat,
die in de schijn van Codde's. zaak tot de hare te maken, in werkelijkheid de
apostolische vicaris wist te spannen voor de wagen van de eigen kerkpolitieke
eerzucht.
In de veertien jaren van Codde's bestuur, dat zelfs in feite reeds na twaalf jaar een
eind nam, is de crisis snel genaderd. Om de tragische ontwikkeling van de
gebeurtenisssen te kunnen overzien en doorgronden, is het nodig de samenhang met
de geschiedenis van het jansenisme in Frankrijk in het oog te houden. Daarmee hangt
het proces in de Hollandse Zending ten nauwste samen. Bovendien is de reactie van
de ontknoping der jansenistische verwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden sterk
voelbaar geweest in het verloop van de gebeurtenissen in de Hollandse Zending. Het
is dus nodig zowel de Franse als de Zuidnederlandse processen in overzicht te
bespreken.

7. Quesnellisme.
Zolang Arnauld leefde, bleef van de geest van de Clementijnse vrede nog genoeg
over, om binnen de Romeinse congregaties het
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geloof te handhaven aan zekere goede trouw der onderwerping en aan de
duurzaamheid van het katholieke eenheidsbesef. Zijn overlijden op 8 Augustus 1694
bracht Pâquier Quesnel op de voorgrond als leider van de beweging, die men
gewoonlijk de tweede fas van het jansenisme of ook wel het quesnellisme noemt.
Reeds Arnauld had in zijn toevlucht tot de schijnonderwerping een gedragslijn die
door een gave geest als Pascal scherp veroordeeld was197. -, de dubbelhartigheid tot
hulpmiddel verheven, maar zij werd onder Quesnel een kenmerkende trek van het
jansenisme.
In deze Parijse boekverkoperszoon van Schotse afkomst leefde iets van dat in
Schotland geboren enge puritanisme in vereniging met een steile koppigheid, die,
dank zij een eindeloos spel van vernuftige restricties en uitvluchten, zijn blijven in
het katholieke kerkverband mogelijk maakte198.. Geen van de mannen uit de school
van Saint-Cyran kan in die mate gezegd worden te zijn ‘issu de Calvin’ als Quesnel199.
en het is dan ook niet verwonderlijk, dat zijn geestelijke eenheid met de calvinisten
- hoezeer hij zich dezen ook door vinnige polemiek van het lijf trachtte te houden door hen zelf vroegtijdig openlijk geconstateerd werd200.. Reeds Arnauld vertoont er
meer trekken van, dan zelfs zijn beste vrienden lief is, maar Quesnel munt uit in deze
listigheid, ook in die ‘obstination à savoir mieux que les papes ce que ceux-ci pensent
et définissent’201.. Meer en meer verdient het jansenisme door Quesnels invloed de
naam van ‘un calvinisme honteux, qui se cache et se dissimule, qui veut rester dans
l'église, malgré l'église et malgré le pape’ en dat aanleiding gegeven heeft tot de
spottende definitie: ‘Un janséniste c'est un calviniste qui dit la messe’202.. Sinds en
door Quesnel heeft het jansenisme die vermoeiende hebbelijkheid van het aanvaarden
in algemene en in een toon van kinderlijke eerbied geklede termen, maar onder het
opwerpen van excepties en restricties, het zagen over futiliteiten, het hanteren van
subtiele distincties. Het is deze eeuwige geest van betweterij, die zovelen in Frankrijk
beu gemaakt heeft van alle theologie en alle geloof de rug heeft doen toekeren. Tegen
het eind van de zeventiende eeuw werd deze ontbindende werking van het jansenisme
in het lichaam van de Franse kerk aan Rome meer en meer duidelijk.
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Uit zijn Brusselse ballingschap stond de leider, omringd door een kleine schaar van
geestverwanten, onder wie Dom Gabriel Gerberon, een Benedictijn van de congregatie
van Sint Maur, de voornaamste plaats innam, in drukke briefwisseling met
geestverwanten uit welhaast alle Franse kringen, waarin hij eenheid, rust en onderling
vertrouwen door zijn ondermijnend werk vaak vernietigde. Door zijn contact met
Leuven, waarbij hem het intermediair van de Zuidnederlandse Oratorianen te stade
kwam, werd hij de schakel, die het aanvankelijk zo overwegend spiritualistische
Franse jansenisme verbond met het juridische jansenisme, dat te Leuven
gecentraliseerd werd en dat door zijn constructie van rechtsgronden voor gestadig
vernieuwe appèls en straks voor schismatieke stappen onherstelbaar onheil over de
Hollandse missiekerk zou brengen. Met de Hollandse Zending zelf stond Quesnel
vooral door Gerberon in rechtstreekse betrekking.
Gerberon was een onrustige geest, een geboren conspirator, die onder allerlei
pseudoniemen en ook anoniem talloze geschriften van uiteenlopende strekking
schreef: historische verhandelingen, theologische studies, apologetische, juridische
en polemische tractaten, ook autobiografische schetsen. Met verbeten ijver weerde
hij zich tegen alwat door Jezuïeten in woord of daad tot stand werd gebracht. Hij
schijnt de verpersoonlijking van de steeds vinniger Jezuïetenhaat, die in de tweede
fase van het jansenisme de meest markante trek wordt: ‘Le caractère du janséniste,
en avançant, s'y réduit à un point: être ennemi du jésuite’203., Het is een noodlottige
bijdrage tot de wording van de scheurmakende mentaliteit in de clergé van de
Hollandse Zending geweest, dat de fanatieke Benedictijn juist in de kritieke eerste
jaren van Codde's ambtstijd in de Hollandse Zending woonde en werkte. Hier was
door een eeuw van animositeit tussen seculieren en Jezuïeten een voedingsbodem
aanwezig, waarin de haat, die hij kwam zaaien, gretig wortel schoot. Zelfs onder de
geestverwanten met wat ruimer blik werd deze invloed van Gerberon als een gevaar
gezien en gesignaleerd. Er waren nog altijd mannen, die in de geest van Neercassel
en diens illuster model de Bérulle wel scherp gekant waren tegen wat zij het laxisme
van de Sociëteit noemden en die de handhaving van de
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strenge moraal en spiritualiteit een levensvoorwaarde voor de kerk achtten, maar de
zegepraal van hun denkbeelden verhoopten van de tijd, die het eeuwige Rome zou
nodig hebben om dit inzicht te sanctionneren. Daarom wensten zij niet de hand te
lenen aan een geestdrijvende politiek, die uitersten ging forceren en naar daden van
verzet stuwde. Voor lieden van deze behoedzaamheid was de agressieve Gerberon
een gestadige ergernis. Daarbij kwam dan nog, dat deze ook het theologische
jansenisme tot het uiterste doordreef: bij hem is het calvinistisch dogma van de
voorbeschikking met zijn consequenties zo goed als gaaf terug te vinden. Hij brak
door de prediking daarvan stelselmatig de brug af, waarmee zoveel geestverwanten
zich nog met Rome verbonden achtten. Tot hen, die aldus dachten, behoorde b.v. de
Dominicaan Norbert d'Elbecque, die in brieven aan gelijkdenkenden zijn bezorgdheid
over Gerberons extremisme uitte204..
In 1682 werd tegen de fanatieke Benedictijn als een van de ijveraars in de politieke
regaliënstrijd een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd. Hij wist echter te
ontvluchten, verliet Frankrijk en hield zich korte tijd te Brussel op. Reeds in Maart
1682 voegde hij zich te Delft bij Antoine Arnauld, eveneens slachtoffer van de Franse
regeringspolitiek. Onder de naam van Augustinus Kergré vertoefde hij tot 1693 in
de Hollands Zending, eerst te Delft bij Arnauld, daarna te Roelofarendsveen bij
pastoor Lambert ven Erckel, vervolgens bij Hugo Gaal, pastoor van de Paradijskerk
te Rotterdam. Toen Gaal in 1691 het pastoraat van Roelofarendsveen aanvaardde,
bleef Gerberon, die ook in de zielzorg zekere assistentie verleende, nog een tweetal
jaren te Rotterdam wonen; hij had er in 1691 het burgerrecht verworven. Zelfs onder
zijn nauwe geestverwanten in de Zending bracht hij verdeeldheid en daaraan is het
dan ook wel toe te schrijven, dat Petrus Codde hem in 1693 met zachte drang bewoog
de Zending te verlaten. Hij voegde zich daarop weer bij Quesnel te Brussel. De elf
jaren van zijn verblijf in de Zending hadden hem in nauwe aanraking gebracht met
tal van vooraanstaande priesters en verscheiden jongeren, aan wie zijn invloed niet
verspild was. Met ouderen als Van Heussen en Johan Roos bleef hij drukke
briefwisseling onderhouden en verscheiden jongeren als de Rotterdamse kapelaan
Andreas van der Schuer - een
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in temperament nauw aan hem verwante persoonlijkheid -, J.C. van Erckel en Karel
de Bont droegen de stempel van zijn geest. Aldus werden in de actie van Quesnel
en Gerberon de theologische en spiritualistische trekken van de jansenistische geest,
in de Hollandse Zending onmiskenbaar aanwezig, verbonden met de methoden der
juridische casuistiek, die de tweede fase van de Europese jansenistische beweging
kenmerkten. In het op de spits drijven van deze eigenaardigheden der beweging ligt
ook de fatale zin van hun invloed op de Zuidelijke Nederlanden uitgedrukt.
Hier waren nog sterker en nog eer dan in de Hollandse Zending de duidelijke en
diepe sporen van Jansenius' invloed te zien. Leuven was de pépinière van het
Baianisme geweest, waarvan Jansenius' theorieën de vernieuwing en de uitbouw
waren. Heel de zeventiende eeuw door heeft de oude universiteit te Leuven
jansenistisch-gezinde theologen onder zijn hoogleraren geteld. In heel Europa gold
zij als het centrum van het theologische jansenisme. Wij hebben gezien, hoe ernstige
bezwaren de Propaganda uit dien hoofde koesterde tegen de verplaatsing van het
Keulse priesterconvict Alticollense naar Leuven. Naast dit theologische centrum
bezaten de Zuidelijke Nederlanden in het Oratorium Domini Jesu van Mechelen een
burcht van Bérulliaanse, meer en meer tot extremistisch rigorisme neigende
spiritualiteit. Het viel aan Quesnel niet moeilijk in deze sfeer de geesten te winnen
voor zijn intrigues. Zo zijn invloed hier minder duurzaam was dan in
Noord-Nederland, komt dit in de eerste plaats, doordat hier niet, als in Holland, een
situatie bestond, die aan appellanten en recalcitranten de uitweg van een schisma
bood, en vervolgens doordat de benoemingen van de bisschoppen in Zuid-Nederland
volkomen buiten de invloed van de clerus stonden. De Zuidnederlandse kapittels
hadden krachtens de regeling van 1559 geen recht tot keuze of nominatie van een
bisschop - precies als in de Utrechtse kerkprovincie het geval was geweest -; de
aanstelling van de bisschoppen was een zaak van de landsregering en de paus samen.
Tot omstreeks 1690 waren de meeste bisschoppen in de Zuidelijke Nederlanden in
meerdere of mindere mate van eenzelfde geest doordrongen als Rovenius en
Neercassel en dus meer geneigd tot de strenge
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richting dan tot de mildere opvattingen van de Jezuïeten, maar met het verscherpen
van de tegenstellingen kon eensgezinde waakzaamheid van de twee genoemde
instanties, Rome en Madrid, volstaan om op de zetels positieve tegenstanders van
alle jansenistische neigingen te brengen. Wie deze materie aansnijdt, betreurt te
levendiger de wat verwonderlijke ontstentenis van een samenvattende geschiedenis
van het jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden, het geboorteland van de beweging
en na haar verbanning uit Frankrijk enige jaren haar toevluchtsoord205..
Tot de eerste verdedigers van het jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden had
de Mechelse aartsbisschop Jacob Boonen (1573-1655) behoord, die van 1621 tot
zijn dood toe de voornaamste plaats onder de Nederlandse bisschoppen innam. Hij
herinnert in vele opzichten aan Rovenius, met wie hij ook duidelijk geestelijk verwant
is blijkens zijn neiging tot overmatige gestrengheid jegens de clerus, zijn ijveren
voor de kerkelijke tucht, zijn voorkeur voor de strengste moraal en zijn afkeer van
alle invloed der regulieren. Vooral was hij een tegenstander van de Jezuïeten. Hij
vormt in het land van de katholieke reformatie, dat de Zuidelijke Nederlanden bij
uitstek waren, een wat pessimistisch-bedachtzaam beoordelaar van de geboekte
massale successen, waarin men - niet zonder overdrijving - zo goed als alleen het
werk van de Sociëteit pleegt te zien. Dat stormenderhand heroveren van de wereld,
die nieuwe vormen van katholieke devotie als Maria-congregaties en andere
broederschappen, die affectieve heiligenverering, door een weelderige rijkdom van
kunstuitingen geaccentueerd, heel dit suggestieve hemelbestormen vond in de van
Baius en Jansenius uitgegane gedachtengang scherpe critiek. Dit Jezuïetenwerk heette
oppervlakkig en banaal en - erger nog - het maakte in zijn kwistige omgang met de
genadegaven de massa ongelukkig, het vervlakte het geloofsleven en ontnam de
eenvoudigen met de vrees voor de eeuwige straf ook alle afschuw van de zonde.
Aldus was Jacob Boonen in zijn afkeer van de Jezuïeten volstrekt geen eenling onder
de bisschoppen van zijn provincie. Integendeel: ook verscheiden van zijn ambtgenoten
van Brugge, Gent, Yperen en Antwerpen behoorden tot de voorstanders van strengere
opvattingen en praktijken.
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Zozeer was Boonen overtuigd van het goed recht en de orthodoxie der Leuvense
opvattingen, dat hij hardnekkig weigerde de bulle ‘In eminenti’, waarin Urbanus
VIII in Maart 1642 het werk van Jansenius veroordeelde, af te kondigen. Hij wenste
ook geen gehoor te geven aan de pauselijke uitnodiging om zich te Rome te
verantwoorden. In 1651 werd hij door Innocentius X gesuspendeerd. Korte tijd daarna
zwichtte hij met zijn Gentse ambtgenoot Antoine Triest en de Leuvense universiteit:
hij onderwierp zich, werd in zijn ambt hersteld en liet de bulle afkondigen. Hoever
deze toch om zijn zielenijver geprezen primaat der Nederlanden in zijn voorkeur
voor Jansenius' opvattingen ging, blijkt wel daaruit, dat hij zich niet ontzag herhaalde
pogingen te doen om de Spaanse koning tegen de pauselijke beslissing in verzet te
doen komen. In 1648 zette hij Philips IV in den brede uiteen, welke gevaren het
katholicisme in de Zuidelijke Nederlanden bedreigden door de ‘onbeschaamde
buitensporigheid’ van de Jezuïeten, wier verderfelijke leerstellingen en wier praktijken
van devotie en zielzorg hij met zwarte kleuren schilderde. Hij klaagde met name
over de gunst, waarin de Jezuïeten stonden bij 's konings gouverneur, aartshertog
Leopold Willem206.. Alle vermaningen van de Brusselse internuntius om zich te
onderwerpen sloeg hij in de wind, zodat ten slotte de suspensie op hem neerkwam
als een maatregel, waartoe paus en wereldlijke overheid eensgezind besloten hadden.
Hij zocht vervolgens nog steun bij de raad van Brabant, die in zijn natuurlijk besef
van als vertegenwoordiging der natie haar vrijheden te moeten beschermen tegen de
aanmatigingen van een haar van 's konings wege toegewezen vreemde gouverneur,
zijn zaak eenzijdig vereenzelvigde met die van de natie. Een onverkwikkelijke strijd
tussen de raad en 's konings landvoogd was daarvan het gevolg, waaruit de
onderwerping van de aartsbisschop de redding was.
De onderwerping van de Leuvense universiteit heeft niet betekend, dat het
jansenisme voorgoed uit de theologische faculteit verbannen was. Integendeel: tot
aan het eind van de zeventiende eeuw kwamen onder de Leuvense hoogleraren min
of meer prominente partijgangers van de Franse jansenisten voor, zoals de ook met
Neercassel bevriende Gomarus Huygens, Johan Opstraet, Lancelot Havermans, Jean
Hennebel en Franciscus van
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Vianen. Nog lang daarna handhaafde zich te Leuven de bekende jurist Zeger Bernard
van Espen, in wie het juridische jansenisme en speciaal de scheurmakende partij in
de Hollandse Zending een steunpilaar vonden. De naaste opvolgers van Jacob Boonen,
minder sterke figuren dan deze, onthielden zich meest van partijkiezen voor of tegen
de jansenistische theologen en lieten het spiritualistische rigorisme, dat door vele
Oratorianen in de kringen van de seculiere clergé voortgeplant werd, vrijwel
ongemoeid. Vooral geldt dit van de zwakke Alphons de Berghes, uit wiens handen
Codde de bisschoppelijke wijding ontving.
Eerst na het overlijden van de Berghes in 1689 beklom een krachtige figuur de
Mechelse Stoel: Humbert de Précipiano, een doelbewust tegenstander van alles, wat
met Port-Royal en zijn omgeving verwant was. Het werd min of meer Codde's noodlot,
dat zijn ambtstijd samenviel met die van een zo krachtig en doortastend doodsvijand
van alle jansenisme, die reeds als bisschop van Brugge scherp tegen symptomen er
van in zijn diocees was opgetreden207. en die thans als primaat der Nederlanden
bovendien de gezaghebbende autoriteit voor alle Nederlanden was, al strekte zijn
bemoeiing zich rechtens niet over de Zending uit. Hij beschikte echter over een
prestige, dat zijn stem te Rome deed doorklinken. Van een handhaving van de
bedrieglijke rust van de Clementijnse vrede was voor de Précipiano geen sprake en
zijn eerste optreden wekte dan ook door zijn onstuimigheid te Rome zekere
bezorgdheid. Hem komt echter bij de erkenning van zijn fouten, voorbarigheden en
bedenkelijke methoden de eer toe de stoot te hebben gegeven tot de bevrijding van
de Zuidelijke Nederlanden uit de steeds benauwender wordende omstrikking van het
jansenisme in zijn tweede fase van quesnellisme. Nauwelijks als aartsbisschop
gehuldigd, begon hij met de zuivering van de Leuvense theologische faculteit, wat
o.a. aan Johan Opstraet zijn zetel kostte. Toch bleef de antipauselijke stroming in de
theologische faculteit nog sterk genoeg om ondanks de Précipiano's eis de universiteit
te doen weigeren de declaratie van de gallicaanse kerk van 1682 te veroordelen. Op
zich zelf lijkt dit verschijnsel allerminst een symptoom van jansenisme, daar immers
juist toen vele jansenisten, speciaal Arnauld en Gerberon, met Rome één lijn trokken
tegen het
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gallicanisme van Lodewijk XIV, maar vroeger dan de Romeinse curie zag de
Précipiano blijkbaar in, hoe de jansenisten de eersten zouden zijn om het zogenaamde
nationaal-kerkelijke beginsel, dat aan het gallicanisme ten grondslag lag, tot een
stelsel te maken, waarmee zij hun opponeren tegen het pauselijk opperleergezag en
de volstrektheid van de pauselijke rechtsmacht zouden kunnen dekken. De
ontwikkeling van het jansenisme tot het quesnellisme als samensmelting van de
theologische, spiritualistische en juridische stromingen zou hem gelijk geven.
Het formulier van Alexander VII gaf de voortvarende aartsbisschop een niet geheel
onbedenkelijk middel aan de hand tot een soort van ketterjacht onder de clerus, te
meer, daar hij eigenmachtig enige toevoegingen aan het formulier aanbracht. Het is
stellig waar, dat hij door zijn onstuimig opleggen van de ondertekening aan alle
beneficianten conflicten verwekte, die men te Rome allerminst wenselijk achtte.
Verscheiden geestelijken en vooral enige hooglearen van Leuven, voorop Jean
Hennebel, een geestverwant van Quesnel, klaagden de aartsbisschop over zijn
inbreuken op het kerkelijk recht te Rome aan en smaakten aanvankelijk de voldoening,
dat Innocentius XII een aantal van de door de Précipiano getroffen maatregelen
annuleerde. Toch doen de brieven van 1694 en 1696, waarin Innocentius XII alle
Zuidnederlandse bisschoppen de waakzaamheid tegen het jansenisme inscherpte,
duidelijk blijken, dat de heilige stoel in beginsel geheel achter de aartsbisschop
stond208.. Deze had zich ook verzekerd van de steun der Spaanse regering, die de
ondertekening van het formulier oplegde aan allen, die naar enig beneficie stonden.
Eerst na de wederopluiking van de felle controversen in Frankrijk door de
geruchtmakende ‘Cas de conscience’ van 1701 kreeg de Précipiano's politiek de
algehele steun van Rome, waardoor zijn strijd tegen het jansenisme de kracht verwierf,
die zou leiden tot de zegepraal op openlijk en latent verzet. Dat hij daarbij profiteerde
van de nieuwe politieke toestand - de Zuidelijke Nederlanden maakten van 1700 tot
1706209. vrijwel deel uit van Frankrijk, waar Lodewijk XIV het jansenisme scherp
vervolgde -, is duidelijk. Maar ook het daaropvolgende Oostenrijkse bewind gaf de
aartsbisschop, die zich inmiddels omringd wist door van gelijke geest bezielde
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suffraganen, de morele en politieke steun, die hij verlangde. Dat Codde's proces te
Rome juist samenviel met de opleving van de jansenistische controversen rondom
de Franse ‘Cas de conscience’ en de daardoor te Rome verwekte reactie op de te lang
gehandhaafde politiek van de Clementijnse vrede, moet voor het juiste begrip der
betekenis van Codde's weigering om het formulier te ondertekenen goed in het oog
gehouden worden.

8. Tweespalt.
Wie de berichten nagaat, die de Brusselse internuntiatuur reeds in de eerste jaren van
Codde's episcopaat bereikten van de kant van de katholieke gezanten te Den Haag,
kan de indruk niet van zich afzetten, dat vooral de Oostenrijkse gezant Cramprich
en de Poolse zaakgelastigde Mollo, die te Amsterdam een bankiershuis hield, van
het begin af de toeleg hadden de nieuwe, hun onwelkome apostolische vicaris
onmogelijk te maken. Reeds in 1689 begon de stroom van klachten over Codde en
zijn clerus via de internuntius te Rome binnen te komen. Op de genoemde gezanten
volgden enkele seculiere en vele reguliere geestelijken en vooraanstaande leken. Zo
ontving de Propaganda in dit eerste jaar een uitvoerig vertoog, vermoedelijk uit de
kring van de katholieke diplomaten afkomstig, met de strekking, dat de snelle
voortgang van het jansenisme in de Hollandse Zending alleen te stuiten was door
alle priesters te verplichten het formulier van Alexander VII zonder voorbehoud te
ondertekenen210.. Tegelijkertijd werden reeds een zestal in het Nederlands opgestelde
populaire geschriften naar Rome opgezonden, die een jansenistische geest ademden.
Ook werden toen al ernstige klachten geuit over het doen en laten van een aantal
Franse émigrés als Kergré (Gerberon), die de seculiere clerus in zijn neiging tot het
jansenisme stijfden211..
Van de regulieren waren het natuurlijk vooral de Jezuïeten, die zich beijverden
materiaal tegen Codde bijeen te brengen. Het valt zelfs aan te nemen, dat de ijver
van de katholieke gezanten te Den Haag min of meer door hen gestimuleerd werd.
Er zijn
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enige blijken, dat zij sommige gezanten, vooral de Oostenrijkse, aanspoorden om
bepaalde bijzonderheden aan de Brusselse internuntius te berichten. Dit is te minder
te verwonderen, wijl sommige seculieren niet ophielden de missionarissen van de
Sociëteit te Rome zwart te maken op grond van hun lakse zedenleer, hun beginselloze
practijken tegenover gegoede katholieken en hun Pelagiaanse prediking. Natuurlijk
ontbreken de kleine kanten niet. Die zien wij duidelijk in de ophef, waarmee
burengekrakeel of jalousie de métier van bepaalde missionarissen in brieven naar
Rome wordt opgeblazen tot euvels, die hun plaats vinden in het complex, dat Codde
en zijn clergé daar ten laste wordt gelegd. Louter locale botsingen worden aldus
dienstbaar gemaakt aan het grote doel, zonder dat er enige samenhang met de kern
van de tegen Codde gekoesterde bezwaren kan worden aangetoond. Als de seculiere
priester Alardus Blockhoven te Zwolle zich lasterlijk heeft uitgelaten over de in de
buurt arbeidende pater Dujumont S.J. en de apostolische vicaris niet tegen Blockhoven
optreedt, wordt de ordesgeneraal te Rome daarvan in kennis gesteld212.. Zulke gevallen
doen zich meer voor, ook met omgekeerde rollen.
Ook de Franciscanen schijnen deel te hebben gehad aan de stroom van klachten.
Zij moeten het vooral geweest zijn, die de genoemde Poolse zaakgelastigde Franciscus
Mollo aanspoorden tot ijver voor de zaak van de orthodoxie. Deze invloedrijke
bankier was een intrigant, die van zeer veel markten thuis was. Resident van de
koning van Polen bij de Republiek wist hij zijn diplomatieke positie waarschijnlijk
ook ten eigen bate zeer goed uit te buiten: hij verwierf zich grote rijkdom en
buitengewoon aanzien. Hij stond ook in de gunst van stadhouder Willem III, wiens
erkenning als koning van Engeland door de andere mogendheden Mollo althans ten
dele heeft bemiddeld. Hij behoorde blijkens de hem verleende gunsten tot de zeer
vertrouwde instrumenten, waarvan de in zijn personenkeus niet-overkiese
koning-stadhouder zich placht te bedienen. Ofschoon resident van Polen, was hij
hoogstvermoedelijk niet van Poolsen bloede, maar van Spaanse afkomst. Tijdgenoten
noemden hem een Spaanse Jood. Hij was waarschijnlijk een Maraan, doch één, die
- in tegenstelling met zijn meeste rasgenoten in Spanje -
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het katholicisme niet louter uiterlijk aanvaard had. Hij leefde en stierf (1710) als
trouw katholiek en was een bijzondere steun voor de paters van de Mozes- en
Aäronkerk. Pater Aegidius de Glabbais O.F.M., van 1687 tot 1722 als pastoor daaraan
verbonden, stond met hem in nauwe relatie en zal wel niet vreemd geweest zijn aan
de ijver, waarmee Mollo zijn invloed gebruikte om Codde afbreuk te doen213.. Het
moeten wel verwarde tijden en verworden omstandigheden geweest zijn, die een
man van Mollo's stempel zulk een gezag in katholieke kring gaven.
In Mollo herkennen wij de in tijden van crisis vaak optredende ongeroepen en
onbevoegde kampioen voor het engste begrip van orthodoxie, de ketterjager en
verdachtmaker, die voor geen hele of halve onwaarheden terugschrikt. Wekelijks
schrijft hij naar de Propaganda of haar agent en als de congregatie naar bewijsstukken
voor zijn vele beschuldigingen vraagt, beweert hij, dat notariële attestaties onmogelijk
te krijgen zijn, doordat het de notarissen verboden is ten behoeve van katholieke
aangelegenheden op te treden, een onwaarheid, die hij straks zelf zal weerleggen
door het overleggen van een enkele notariële verklaring. De altijd intrigerende en
conspirerende Mollo luistert op diners en partijen, waar de tongen loskomen,
rapporteert los eruit gegooide praatjes of bons mots als serieus en weloverwogen
klachtenmateriaal en daalt voor het goede doel zelfs af tot in de catacomben van zijn
eigen paleis, als hij zijn dienstboden interviewt, wier ervaringen in de biechtstoel en
wier deskundig en betrouwbaar oordeel over ketterse preken als gewichtige punten
in zijn dossier worden opgenomen. Wat in deze, niet boven het peil van
burgermansgeroddel uitkomende, stukken aan sommige Amsterdamse pastoors ten
laste gelegd wordt, is niet zelden zo gezocht en zo kras, dat men zich afvraagt, hoe
iemand het ooit au sérieux heeft kunnen nemen. Vooral wat de fanatieke Maraan
opdist aangaande een onderhoud, dat hij met Codde zelf gehad heeft, draagt het
stempel van de onwaarheid buitenop.
Helaas valt evenzeer te onderstellen, dat waarheidsliefde, voorzichtigheid en
christelijke naastenliefde enigermate in het gedrang zijn gekomen in de vele gepeperde
klachten van malcontente regulieren en seculieren. Niet zelden vormen persoonlijke
grieven
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daarvan min of meer duidelijk de achtergrond: de een heeft de apostolische vicaris
ondanks herhaald aandringen geen socius willen toestaan; de ander heeft hij
hardnekkig de verlangde bevoegdheid tot bineren geweigerd; een derde onthoudt hij
de promotie, waarop deze recht meent te hebben. Zo komen klachten los, die tegen
geen onderzoek bestand zijn, b.v. die omtrent de vooringenomenheid van de
apostolische vicaris tegen de oud-kwekelingen van de Propaganda, die hij ten achter
zou stellen bij de oud-Leuvenaars. Dit berichten met name Theodorus de Cock en
Adriaan van Wijck. De eerste, aan wiens ijver Codde het ambt te danken had, heeft
zich altijd beklaagd over de kilheid, waarmee de vicaris hem daarna bejegende.
Blijkbaar had hij op zekere onderscheidingen gerekend en ten minste verwacht een
plaats te verwerven in dat roemruchte vicariaat, welks tolk hij geweest was. Toen
geen van zijn niet-onbillijke verwachtingen vervuld werd, zocht de teleurgestelde
man de verklaring in onderstelde vooringenomenheid tegen alwat uit Rome kwam.
Zulk een onderstelling aan de Propaganda mee te delen, kon zijn uitwerking niet
missen.
Adriaan van Wijck214. was een wat opgeblazen, ijdel man, een opgewonden
persoonlijkheid met veel van de querulant; in zijn roerigheid zag hij tegen geen vrij
vulgaire middelen op om jansenisten te ontmaskeren, wat wel zijn meest geliefde
bezigheid scheen. Hij was pastoor te Kethel tussen Overschie en Schiedam en placht
de weekmarkten in de omgeving af te lopen om de katholieke boeren uit te horen
over hun pastoor. Dat hij daardoor met al zijn seculiere buren gebrouilleerd raakte,
is niet vreemd. Daarentegen stond hij in drukke vriendschap met de Jezuïeten te Delft
en Schipluiden, die hem vermoedelijk gaarne gebruikten tot het bijeenbrengen van
het overstelpende materiaal, dat zij in een nooit uitgegeven ‘Prolixum Memoriale’
verzamelden om het jansenisme in de Zending en daarmee Codde de genadeslag toe
te brengen. Tot het samenvatten van een deel dezer gegevens in een ‘Breve
Memoriale’ heeft hij ongetwijfeld zekere medewerking verleend, maar hem als de
auteur van het nader te bespreken pamflet te beschouwen, is niet verantwoord. Dit
uittreksel is namelijk eerst in het Frans uitgegeven (Mémorial abrégé 1697), daarna
in het Latijn en in 1705 in het Nederlands.
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Het Prolixum Memoriale, welks bestaan vooral door oud-katholieke auteurs wel in
twijfel getrokken is, maar dat door Gisbert Brom ontdekt werd in de Biblioteca
Vittorio Emmanuele, waar het deel uitmaakt van het Fondo Gesuitico, de door de
Italiaanse staat in 1873 onteigende verzameling boeken en handschriften der Romeinse
Jezuïeten215., bestaat uit 17 bundels stukken van uiteenlopende herkomst en daarvan
zullen er ook wel van Adriaan van Wijck zijn, maar de samenstelling van het uittreksel
is door de paters natuurlijk op eigen atelier vervaardigd; als voornaamste schrijvers
werden genoemd de paters Doucin, Verbiest en Aerts216.. Dat Petrus Codde de
zelfgenoegzame, maar innerlijk onbeduidende en voor zijn omgeving lastige Van
Wijck jaar op jaar in het kleine Kethel liet staan, is even begrijpelijk als dat de pastoor
diep verontwaardigd was over deze miskenning van zijn talenten en ook de schuld
zocht bij Codde's afkeer van oud-Romeinen. Hoe het daarmee gesteld was, leert
Codde's Relatio van 1701. Daarin noemt hij - in overeenstemming met gegevens uit
brieven van Van Wijck - een totaal aantal van 24 bij de Propaganda opgeleide
missionarissen; hij vermeldt van elk de toen door hem beklede functie. Een eenvoudig
nagaan van de lijst is voldoende om de valsheid der betichting vast te stellen217..
Wie dieper ingaat op de uit allerlei koker afkomstige klachten, tot dusver
gepubliceerd, krijgt ten minste deze indruk, dat hij niet al te nieuwsgierig behoeft te
zijn naar wat de talloze ongepubliceerde nog mogen behelzen. Wat bekend is, volstaat
voor de karakteristiek; de klachten zijn sterk verwant aan elkaar en vermoedelijk
niet zelden onderling afhankelijk. Wat Van Wijck opdist in een brief naar Rome,
brieft Mollo (met wie de pastoor van Kethel natuurlijk in relatie heeft weten te komen)
waarschijnlijk weer over aan de Brusselse internuntius, die het doorgeeft naar Rome.
Bovendien kan hetzelfde geval via de Schipluidse Jezuïet Aerts door de kanalen der
Sociëteit weer op een derde manier Rome bereikt hebben. Verder zijn de getuigenissen
ondanks de soms bijgevoegde notariële bevestigingen zelden zo, dat zij een
onafhankelijke rechtbank zouden bevredigen. Onwraakbare bewijzen zijn zij maar
hoogst zelden te noemen. Ook lijden vele aan het euvel van de subjectieve
interpretatie.
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Het is achteraf niet te verwonderen, dat Codde niet op dit materiaal, hoe overstelpend
het was en hoe overtuigend het leek, veroordeeld is, maar op zijn eigen nader te
noemen verweerschriften en in de eerste plaats op zijn weigering het formulier te
tekenen. Had hij dit gedaan, dan hadden paus en Propaganda al het ogenschijnlijk
vernietigende materiaal ter zijde geschoven. Kunnen wij dus aan de mededelingen
zowel om interne als om externe redenen lang niet altijd voldoende bewijskracht
toekennen, dan wil dit niet zeggen, dat zij alle betekenis zouden missen. Zeker geven
zij op zichzelf reeds een onmiskenbare aanwijzing van wat in allerlei kringen aan
ergernis over preken en praktijken van seculiere priesters leefde en bovendien hebben
zij aanleiding gegeven tot een stroom van veelal zeer felle verweerschriften, waarvan
wij de toon achteraf niet kunnen laken, omdat het weerwoord natuurlijk het lood is,
dat het oud ijzer van de aanklacht mag evenaren, maar die door zwart op wit gestelde
belijdenis nu en dan het bewijs brengen, dat in de aanklacht ontbreekt.
Hoe voorzichtig wij zelfs moeten zijn met getuigenissen van schijnbaar geheel
belangeloze buitenstaanders, leert het geval van de door Mozzi en andere auteurs
van katholieke zijde naar voren geschoven verklaring van de apostolische vicaris
van Mongolië: Pietro Paolo de' Duchi di Palma. Deze vertrok in 1697 uit Holland
naar zijn missie en vertoefde, wachtend op vaargelegenheid, enige maanden te
Amsterdam en elders. Zonder het daartoe nodige verlof aan Petrus Codde te vragen,
pontificeerde hij enige malen in Amsterdamse paterskerken. De apostolische vicaris
maakte daarop aanmerking, wat tot heftig ongenoegen aanleiding gaf. Wie nu met
deze kennis het schrijven leest, waarin de vertoornde Pietro Paolo 26 November
1697 via een ongenoemde vriend de Propaganda meedeelt, dat het jansenisme zich
in dit ongelukkige land onder deze apostolische vicaris met schrikwekkende snelheid
voortplant, komt iets minder onder de indruk dan hij zonder die kennis geweest zou
zijn218..
Zozeer was Codde reeds na weinige jaren onder de indruk van de overal om hem
heen waakzame contrôle op woorden en daden van zijn clerus en van de achter hem
om zonder ophouden naar Rome gezonden beschuldigingen, dat de 43-jarige prelaat,
toen
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hij in September 1691 te Delft gevaarlijk ziek kwam te liggen, een verklaring tekende,
waarin hij in het gezicht van de dood ernstig protesteerde tegen de geruchten, die
over de geestelijkheid van de Zending verspreid werden. Hij sprak daarbij de wens
uit, dat paus en kardinalen een aan de clerus welgevallige inboorling van deze landen
tot zijn opvolger zouden benoemen. Aan deze toevoeging valt ongetwijfeld het
aandeel te constateren, dat het vicariaat in de verklaring had. Na zijn herstel heeft
Codde nauwelijks een ogenblik respijt gehad. Heel zijn ambtstijd heeft hij zich moeten
verweren tegen aantijgingen van uiteenlopende aard, maar alle daarin
overeenstemmend, dat hij en zijn clerus in prediking en praktijken het jansenisme
begunstigden. Herhaaldelijk heeft hij zich bij paus en Propaganda daarover beklaagd
en zich zelf en zijn clerus er tegen verdedigd, waarbij hij aandrong op volledige
mededeling van de ingebrachte beschuldigingen. Ook in pamfletten werd de clerus
steeds meer gegispt. Zo verschenen in 1692 en 1693 vooral te Keulen (tenminste
volgens het drukkersadres) een aantal anonieme geschriften, die met grote stelligheid
en op vaak bittere toon de invloed van de jansenistische geest op de practijk van de
zielzorg demonstreerden en veroordeelden.
Naarmate de Zuidnederlandse bisschoppen en de vicaris Martinus Steyaert van
Den Bosch met meer beslistheid het voortwoekeren van het jansenisme trachtten te
stuiten en de ondertekening van het formulier steeds algemener aan hun clerus
oplegden, kwamen meer Zuidnederlandse en reeds vroeger uit Frankrijk geweken
voorstanders van de jansenistische stellingen en praktijken in de Hollandse Zending
een gastvrijheid vragen, die hun door de geestelijkheid gretig verleend werd. Wij
noemden reeds Gerberon en Quesnel; andere zijn de Zuidnederlanders Karel de Bont,
Tilman Backhusius, Jacques Hoffreumont; de grote stroom kwam eerst na Codde's
ontslag. Codde liet enkele van deze émigrés als assistenten of deservitors op de
missie-staties toe. Een en ander werd door de Zuidnederlandse bisschoppen en de
Brusselse internuntius aan de Propaganda gemeld. Het is te begrijpen, dat Codde
met de dag meer verdacht werd in het oog van de bisschoppen in het Zuiden. De
Brusselse internuntius rapporteerde herhaaldelijk aan de hand van gegevens, hem
door
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Mollo of andere particulieren verstrekt, over preken, gesprekken en practijken van
bij name genoemde seculiere priesters. De algen mene indruk van zijn mededelingen
is ten minste, dat sommige te Leuven gevormde priesters de gelovigen met zekere
verachting plachten te spreken over processies, aanroeping van de heiligen, wonderen
en relikwieën en enige van hen ronduit preekten, dat Christus niet voor alle mensen
gestorven was en dat niet aan alle mensen voldoende genade gegeven wordt om zalig
te worden. Daarbij heet het, dat in de Hollandse Zending overmatige gestrengheid
op het stuk van de biecht in zwang is, waardoor de eenvoudigen een afschuw van
het sacrament hebben gekregen219..
Mollo schreef rechtstreeks aan kardinaal Barberini te Rome over bepaalde gevallen,
die hij zelf min of meer had meegemaakt. Twee van zijn eigen bedienden plachten
te biechten te gaan bij pastoor Willem van Abbekerke in de Bullewijk, die hen
vermaande de heiligen niet te veel aan te roepen en die in particulier gesprek volhield,
dat Christus niet voor alle mensen gestorven was. Pastoor Adriaan Smits van
Hilversum heet gewoon te zijn van de kansel stellingen te verkondigen, die meer
calvinistisch dan katholiek zijn, en de apostolische vicaris beschermt hem door
getuigenissen van goede katholieken te laten tegenspreken door andere, maar
bedrieglijke verklaringen. Een zwager van Codde verzekert, dat vele heiligverklaarden
zich in de hel bevinden. Codde zelf had zich tegen Mollo spottend uitgelaten over
de pauselijke onfeilbaarheid. De Amsterdamse pastoor Gabriël Prauwels noemde
het laten lezen van zielmissen geld weggooien; dit had een kennis van Mollo, zekere
Van Lingen, zelf gehoord. Pastoor Arnold Boot te Haarlem had de biecht (althans
de absolutie) van zijn parochianen uitgesteld van Kerstmis tot Pasen en toen weer
van Pasen tot Pinksteren, bewerende, dat de Heilige Geest nog niet over hen was
neergedaald. Alleen door een bevel van de vicaris Cousebant was hij te bewegen om
biecht te horen. Ook de pastoors Willem Fox en Martinus Jansen leerden de dwaling,
dat niet alle mensen voldoende genade krijgen om zalig te worden. Ten slotte raadde
de ijverige diplomaat aan, het Leuvense priestercollege onverwijld op te heffen en
naast Codde een andere apostolische vicaris aan te stellen
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om hem in toom te houden. Men zal toegeven, dat de verklaringen van de heer Mollo
de nodige bewijskracht missen, deels weinig om het lijf hebben en anderdeels niet
zeer geloofwaardig zijn. Aldus dacht ook de internuntius da Via er over, die 1
September 1690 zijn oordeel uitsprak in een brief aan de secretaris van de Propaganda.
Hij betreurt daarin de weinige bezadigdheid van de berichten en noemt de klachten
veelal duister en ongeloofwaardig. Toch is ook hij overtuigd, dat Codde aan
warhoofden, die door de colleges van professor Huyghens te Leuven min of meer
op hol geslagen zijn, te veel vrijheid laat.
Meermalen door Codde gesommeerd om de klachten, die hij over verschillende
missionarissen naar Brussel of Rome opzond, aan de apostolische vicaris mee te
delen en waar te maken, verklaarde Mollo daartoe niet bereid te zijn. Inmiddels ging
hij vlijtig voort met het verzamelen en verzenden van klachten, soms door de
handtekening van een zegsman, een enkele maal bovendien door die van een notaris
bekrachtigd. Behalve de reeds genoemde priesters werden ook Balthasar van
Wevelinckhoven, Neercassels neef en secretaris, thans pastoor te Gorkum, Theodorus
Romijn, Alardus Hofland en Cornelius Steenoven min of meer van onrechtzinnige
preken beticht. Dat de aldus beschuldigden niet zwegen en zowel schriftelijk als
mondeling hun verweer indienden bij de internuntius, soms ook rechtstreeks bij de
Propaganda, is alleszins verklaarbaar. Ook Codde protesteerde in 1690-1691
herhaaldelijk te Rome tegen al deze aantijgingen, die hij - het zij geconstateerd: in
meest zeer algemene betuigingen - als laster afwees220..
Van enig belang zijn verder een zestal brieven, die de Kethelse pastoor Adriaan
van Wijck tussen 1691 en 1693 aan kardinaal Barberini richtte221.. Ook deze brieven
zijn niet als geheel onwraakbaar bewijsmateriaal te beschouwen, zelfs al let men niet
eenzijdig op de eigenaardige figuur, die ze opstelde. Hij is vooral zeer verontwaardigd
over de algemeenheid, waarmee de door hem als jansenisten getekende priesters aan
alle leken zonder onderscheid het lezen van de heilige schrift in de landstaal aanraden.
De merkwaardigste inhoud heeft de brief van 10 Januari 1692. Daarin geeft hij
verslag van een persoonlijke ervaring te Rotter-
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dam. In de Paradijskerk op de Slikvaart aldaar bestond een soort van congregatie,
die met goedvinden van pastoor Petrus van Cuyck elke Zondagmiddag bijeenkwam.
Zij bestond uit leken en werd geleid door kapelaan Gerardus Sluyter. Vernomen
hebbende, dat deze kapelaan de bijeenkomsten gebruikte om ‘nieuwe en onkatholieke
leerstellingen’ aan de leden in te prenten, had pastoor Van Wijck zich in gezelschap
van een te Rotterdam werkzame Jezuïet, die zich zelf noemt ‘Octavius de Bartout,
dictus d'Hollande, sacerdos’, maar gewoonlijk Octavius d'Hollander genoemd wordt,
op de derde Zondag van de Advent 1691 naar de Paradijskerk begeven. Hij had daar
kapelaan Sluyter een conferentie horen houden over de zondeval en de verlossing in
geheel calvinistische geest. Na afloop daarvan had hij de spreker verzocht zijn
bezwaren te mogen uiteenzetten, maar de kapelaan had geantwoord, dat de pastoor
dit verboden had. Van Wijck had daarop met luider stemme in de vergadering gezegd,
dat de kapelaan calvinistische dwalingen had verkondigd. Ook de pater had het woord
gevraagd, maar was eveneens afgewezen. Vervolgens had de kapelaan de beide
priesters door een jongeling uitgeleide laten doen. De nogal pathetische uiteenzetting
van het gebeurde wordt door een verklaring van pater de Bartout bekrachtigd.
Duidelijk schuilt onder deze klacht enige gekwetste eigenliefde van de militante
pastoor. Alle brieven maken trouwens de hinderlijke indruk van een te koop lopen
met eigen blanke ijver.
Voor het minst moeten wij aannemen, dat de volharding, waarmee men van alle
kanten Rome bleef bestoken met min of meer sensationele onthullingen omtrent in
de Zending heersende wantoestanden, enig aandeel heeft gehad aan de plannen, die
daar spoedig geopperd werden om de gehele clerus te verplichten tot het tekenen
van het formulier. In hoofdzaak zal het echter wel de invloed van de Precipiano en
de andere Zuidnederlandse bisschoppen zijn, die hierin tot uiting komt. Gelijk te
verwachten was, betrachtte de heilige stoel op dit punt een matiging, die de
voortvarende aartsbisschop van Mechelen weinig kon appreciëren. Dat zelfs iemand
als Quesnel paus Innocentius XII ‘un véritable ange de paix’ noemde, is volstrekt
niet onbegrijpelijk voor wie de Quesnelliaanse tactiek en taal kent, - juist met het
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oog op deze passage onverbeterlijk door Sainte-Beuve getekend in een geestige
koppeling aan Tartuffe -, maar bovendien als karakteristiek van de paus zuiver. Uit
deze gesteltenis zal het verklaard moeten worden, dat het overwogen voorschrift niet
werd uitgevaardigd. Codde's krachtig betoog van 12 Mei 1693, waarin de paus op
het hart gedrukt werd, zulk een plicht niet op te leggen, ten eerste omdat het onnodig
was, en ten tweede omdat het een verkeerde indruk zou maken, behoeft de doorslag
niet gegeven te hebben.
Verder ging de Propaganda, als steeds, met grote bedachtzaamheid te werk. Wel
verre van alle berichten van ongeroepen getuigen voor betrouwbaar te houden, wist
zij bij ondervinding uit allerlei missies beter dan welke andere instantie, hoe kwistig
sommige clerici met verdachtmakingen aangaande de orthodoxie waren, vooral als
de tegenstelling verscherpt werd door de naijver van regulieren en seculieren of door
zekere school-animositeit als die van Rome contra Leuven. Vooral de niet overhandige
stokebrand uit Kethel, die als een ridder zonder vrees en blaam voortging de
theologische problemen, waaromtrent stilzwijgen gelast was, in populaire brochures
te behandelen, die dan merendeels op de index terechtkwamen, zal deze laatste reserve
bij de kardinalen van de Propaganda versterkt hebben, toen hij hun consciëntieus
kwam voorrekenen, welke invloed de opleiding op de vatbaarheid voor het jansenisme
had. Hij zond daartoe een lijst van 258 seculiere priesters, die omstreeks 1695 in de
Zending werkten, naar de Propaganda op. Daarvan kwamen er volgens hem 21 uit
het college van de Propaganda; 24 hadden te Keulen of Douai gestudeerd; de overigen,
dus 213, waren in Leuven gevormd. Verder waren er dan nog de regulieren: Jezuïeten,
Minderbroeders, Predikbroeders, Augustijnen, Carmelieten en Norbertijnen. Deze
laatsten waren vooral onder Codde, die een duidelijk zwak voor hen had en met
Zuidnederlandse Witheren in druk contact stond, zeer gezocht als tijdelijke
waarnemers van vacante staties. Van de paters waren volgens Van Wijck alleen de
Norbertijnen suspect op het punt van de leer. Van de 21 oud-Romeinen onder de
seculieren waren er 16 betrouwbaar; 5 hielden het met Codde's richting. De 213
oud-Leuvenaars vormden de zwarte schande van de Zending: 175 waren geheel
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jansenist, 13 waren rechtzinnig, 25 waren omtrent de strijdvragen onverschillig of
onwetend. Van de 24, die van Keulen of elders kwamen, waren 21 rechtzinnig en 3
jansenist222.. Het staat wel vast, dat deze subjectieve catalogisatie, merendeels priesters
betreffend, die Van Wijck persoonlijk onbekend geweest moeten zijn, ook in het oog
van de Propaganda geen exacte waarde kan gehad hebben. Veeleer moet het exposé
door zijn oppervlakkigheid en zijn lichtvaardig generaliseren een verdachte indruk
gemaakt hebben.
Meer waarde zal te Rome toegekend zijn aan een rapport, dat Theodorus de Cock
21 Mei 1694 indiende. Het was een uitvoerige memorie, opgesteld op verlangen van
de prefect der Propaganda en vertrouwelijk bedoeld223.. Reeds in October 1692 had
de secretaris van de congregatie Theodorus de Cock om inlichtingen geschreven.
Het verdient opmerking, dat de keus van de informant een gunstig getuigenis is voor
de onpartijdigheid van de congregatie. Immers De Cock was in 1688 de grote
verdediger van dezelfde apostolische vicaris geweest, over wie thans zoveel
beschuldigingen binnenkwamen. De Propaganda kon verwachten, dat De Cock zich
aan zijn verleden verplicht zou achten deze beschuldigingen, zolang het enigszins
mogelijk was, af te wijzen. Lichtvaardige adhesie was zeker van hem niet te
verwachten. Die kwam dan ook niet: 14 November 1692 antwoordde De Cock in
enigszins ontwijkende geest. Daartoe zal misschien het feit bijgedragen hebben, dat
de brief van de secretaris der Propaganda abusievelijk in handen van de apostolische
vicaris gesteld was. Deze zond hem door met het verzoek in het antwoord ‘de
waarheid en de onschuld te verdedigen’ en daardoor de lagen van zijn vijanden te
doen mislukken224..
Dat de Propaganda weinige jaren later bij dezelfde De Cock op de zaak terugkwam,
was zeer waarschijnlijk het gevolg van eigenaardige, zeer ernstige beschuldigingen,
die in de loop van 1693 binnenliepen. Daarin werd beweerd, dat Codde ten aanzien
van het biechtgeheim de ook bij Zuidnederlandse jansenisten gesignaleerde en
veroordeelde opvatting huldigde, volgens welke het een priester geoorloofd zou zijn
de medeplichtige te noemen aan een zonde, die hij door de biecht te weten kwam.
Het heette nu, dat Codde deze opvatting bij zijn priesters niet alleen duldde,
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maar zelfs in de hand werkte, omdat hij er een middel in zag tot het uitoefenen van
zekere censuur op de clerus. Deze aanklacht droeg een zo ernstig karakter, dat paus
Innocentius XII zelf de Propaganda opdroeg een grondig onderzoek in te stellen. De
congregatie schreef er over naar de vroegere internuntius Tanara, inmiddels nuntius
te Keulen geworden, naar de Brusselse internuntius da Via en naar Theodorus de
Cock. De eerste, die nog voor Codde's ambtsaanvaarding de Brusselse post verlaten
had, antwoordde met een betuiging van onwetendheid; de tweede verklaarde hetzelfde
gerucht te hebben vernomen uit de mond van een reguliere priester, die echter
misschien niet geheel objectief was. Het antwoord van De Cock werd 21 Mei 1694
verzonden. Het was mede-ondertekend door zeven andere seculiere priesters: Willem
Ploech te Voorschoten, Johan Pesser te Krommenie, Gerard Tucker te Castricum,
Petrus van Beest te Voorburg, Willem Fox te Amsterdam, Alard van Haeften te
Maasland en Rudolf van Beest te Wateringen. Deze reeks van mede-ondertekenaars,
die de voor Codde zeer bezwarende mededelingen als conform de waarheid
bevestigen, is hoogst interessant. Zoals men kan zien, werden sommigen van hen
door andere aanbrengers ook van onrechtzinnige uitingen of practijken beticht;
bovendien komt er onder hen ten minste één voor, die later hardnekkig de zijde van
Codde zou houden, ook na diens ontslag, n.l. Alard van Haeften. Niet minder aardig
is het, dat onder de ondertekenaars niet voorkomt de beproefde kampioen voor de
zuivere leer: Adriaan van Wijck. Met deze ijveraar, over wie De Cock zich in zijn
Ablegatio zeer ongunstig had uitgelaten, had hij thans dus nog geen contact gevonden.
De memorie van 21 Mei 1694225. bevat zeer bezwarende mededelingen naast andere,
die in hun gelijkenis op vele vage klachten van andere zijde minder indruk maken.
Uitvoerig gaat de opsteller Codde's optreden in deze kwestie van het biechtgeheim
na. Hij stelt vast, dat Codde, in zijn zucht om zich van sommige missionarissen te
ontdoen, door middel van het biechtgeheim inlichtingen trachtte te verkrijgen over
hun zedelijk leven. De Amsterdamse pastoor Willem de Prater had een met name
genoemde weduwe in de biecht en later nog herhaaldelijk in haar huis, zulks op bevel
van de apostolische vicaris, willen dwingen
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de naam te noemen van een priester, die als medeplichtige in haar biecht was
voorgekomen. Ook van enige andere priesters worden zulke pogingen verhaald.
Verder worden van een aantal missionarissen de stereotiepe mededelingen gedaan
omtrent preken in jansenistische geest. Vooral de Rotterdamse kapelaan Andreas
van der Schuer, die in stoutmoedigheid en luidruchtigheid blijkens allerlei berichten
altijd vooraanstond, moet het ontgelden wegens onrechtzinnige preken en wegens
zijn kort te voren verschenen pamflet ‘Waermont ende Rechthart’. Als een zeer
ernstig verzuim wordt Codde ook ten laste gelegd, dat hij in strijd met de
uitdrukkelijke voorschriften het decreet van 7 December 1690, waarbij Alexander
VIII een getal van 31 deels gallicaanse, deels jansenistische stellingen had
veroordeeld226., niet had laten aflezen in de kerken.
Het laat zich verstaan, dat deze memorie van De Cock op sommige leden van de
congregatie een diepe indruk maakte. Het gerucht er van verspreidde zich spoedig
in de Romeinse kringen en kwam ook aan Codde's agent du Vaucel ter ore, die het
prompt aan zijn meester overbriefde. Daarmee was de breuk volkomen: voortaan
beschouwden Codde en zijn omgeving - de leden van het vicariaat, dat gedurende
Codde's bestuur een overheersende positie in de Zending bleef innemen, zozeer zelfs,
dat de apostolische vicaris zijn lasthebbende leek - De Cock als hun gevaarlijkste
vijand. Dat was hij dan ook. Ondanks alles maakte zijn houding een niet-sympathieke
indruk. Van vurig verdediger vinnig bestrijder geworden, liet hij vervolgens geen
gelegenheid voorbijgaan om Codde aan te brengen. Zeker sprak persoonlijke
teleurstelling daarin mee; misschien had ook de eerzucht er deel aan: het moet hem
gestreeld hebben geheim adviseur te zijn van kardinalen en zijn gunst bij de
Propaganda zal hem voor de toekomst goede verwachtingen gesuggereerd hebben,
indien ooit tot afzetting van Codde besloten mocht worden. Zulke vermoedens laten
zich bij het nagaan van De Cocks wegen moeilijk onderdrukken.
Toch houde men billijkheidshalve in het oog, dat het eindoordeel over zijn doen
en laten - voorzover het een mens mogelijk is zulk een oordeel uit te spreken - niet
op deze gronden kan worden gebaseerd. Zijn evolutie van medestander tot bestrijder
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van Codde is psychologisch verklaarbaar als een vrij algemeen en zeer natuurlijk
verschijnsel bij mensen van goede wil. Wij kunnen het een goede trek noemen van
de gesteltenis, die men pleegt aan te duiden als sensus catholicus, dat iemand van
nature geneigd is de eigen wettige overheid, zo lang het kan, te verdedigen en te
volgen. Op dit gezond hiërarchisch besef, dat eigen inzicht, zo nodig, weet ten offer
te brengen, berust voor een groot deel de orde in de katholieke samenleving. Er moet
een zeer ernstige en op vaste grond steunende overweging in het spel zijn, vóór een
katholiek priester tegen zijn bisschop in verzet komt. Zo gezien, staat De Cock boven
een querulant als Van Wijck, die van de aanvang af al het zijne gedaan heeft om de
hem onwelkome apostolische vicaris onmogelijk te maken. Het doet sympathieker
aan te zien, dat de overgrote meerderheid van de missionarissen tot het eind toe groot
bezwaar had, zich tegen Codde te verklaren; daarin valt een gezond verschijnsel te
zien, even eervol als het voor diezelfde meerderheid is, dat zij hem prijsgaf, toen
Rome gesproken had. Om De Cock billijk te beoordelen, bedenke men, dat enige
honderden andere priesters in de Hollandse Zending met of kort na hem dezelfde
tweestrijd en dezelfde koersverandering hebben doorgemaakt.
In de loop van 1695 zond de Propaganda, nadat Codde bij herhaling, het laatst 20
Augustus 1694227., er om verzocht had, hem een samenvatting in vijf punten van de
beschuldigingen, die tegen hem waren ingebracht. Zij behelsden het volgende: 1. De
priesters dringen bij hun penitenten aan op het noemen van medeplichtigen aan hun
zonden en velen huldigen de stelling, dat een biechtvader de medeplichtige aan een
zonde, hem door de biecht bekend geworden, mag openbaar maken. 2. De 31 door
paus Alexander VIII veroordeelde proposities zijn niet gepubliceerd op de wijze, die
onder Neercassel voor zulke publicaties in gebruik was. 3. De apostolische vicaris
heeft nagelaten het decreet, waarin Neercassels Amor poenitens donec corrigatur
veroordeeld was, te publiceren en zelfs toegelaten, dat dit decreet openlijk aangevallen
werd. 4. de oud-leerlingen van Leuven worden stelselmatig begunstigd boven die
van het Collegium Urbanum, zelfs als dezen wegens hun verdiensten of hun leeftijd
de voorrang behoren te hebben. 5. Verscheiden priesters ver-
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bieden de gelovigen te biechten bij anderen dan hun eigen pastoors, weigeren hun,
die dit toch gedaan hebben, zelfs in stervensgevaar de heilige sacramenten en
verklaren hun biechten ongeldig.
Het verweer, dat Codde inzond, werd overeenkomstig zijn verzoek in handen
gesteld van een speciaal daartoe benoemde commissie, gevormd door de kardinalen
Altieri, Barberini, Carpineto, Casanata, Nerli, Colloredo en Albani; de laatste, door
du Vaucel om zijn welwillendheid en onpartijdigheid bij her haling geprezen, trad
als rapporteur op. Dit rapport werd behandeld in een voltallige vergadering van de
Propaganda, waarin paus Innocentius XII zelf voorzat. De conclusie, vervat in een
decreet der congregatie van 15 Januari 1695, werd aan Codde meegedeeld. Zij luidt
in het algemeen niet ongunstig en getuigt stellig, dat het verweer van de apostolische
vicaris met grote welwillendheid en in een geest van vertrouwen behandeld was.
Van enig vooroordeel is geen spoor te ontdekken. Des te meer nadruk moet er op
gelegd worden, dat het decreet niet, zoals Codde het in zijn ‘Denunciatio’ later zou
voorstellen, de verklaring bevatte, dat de apostolische vicaris ‘in alles onschuldig
bevonden wierd’228. - wat door de auteurs uit de kring van de oud-bisschoppelijke
clerezie en hun oudere en jongere supporters klakkeloos nageschreven is -, maar de
zaak op een zeer gewichtig punt onbeslist liet en op de andere punten een oordeel
uitsprak, dat door behoedzaam-aangebracht gradueel verschil zekere reserve in acht
neemt. Het eerste punt - over de biechtstoelpraktijken - blijft onbeslist; Codde's
verweer zal in handen gesteld worden van de Congregatie van het Heilig Officie.
Aangaande het tweede punt - de publicatie van het decreet van Alexander VIII wordt geconstateerd, dat Codde zich ‘voldoende gerechtvaardigd’ heeft. Van het
derde punt echter, rakende de Amor poenitens, wordt gezegd, dat hij zich beter
behoorde te rechtvaardigen. Omtrent het vierde punt - de bevoorrechting van de
oud-Leuvenaars - wordt hij volkomen vrijgesproken, daar de bijgebrachte bewijzen
overtuigend zijn. Het verweer op het vijfde punt komt, naar het decreet het voorzichtig
formuleert, de congregatie voldoende voor229..
Hoe de congregatie van het Heilig Officie oordeelde over Codde's
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verdediging op het zeer tere punt van de biechtstoel-practijk, is bij mijn weten niet
bekend geworden, maar de overige antwoorden werden in ieder geval door de
Propaganda geruststellend genoeg bevonden om Codde ongestoord in zijn ambt te
handhaven. Intussen nam echter de spanning binnen de Zending gestadig toe; op
sommige plaatsen vielen zelfs onlusten voor. Deze waren vooral het gevolg van de
rigoristische praktijken, die sommige missionarissen in de biecht toepasten. Bij de
internuntius te Brussel bleef het klachten regenen over deze netelige materie. Het
heette, dat de toelating tot de heilige sacramenten op verscheidene staties zeer
zeldzaam werd, dat de gelovigen er soms jaren achtereen beroofd bleven van de
heilige communie en zelfs niet tot de Paascommunie werden toegelaten, eenvoudig,
wijl hun geen absolutie verleend werd. Sommige priesters gingen zelfs zover, dat zij
hardnekkig bleven weigeren de absolutie in articulo mortis te geven en de
ongelukkigen op het sterfbed de heilige Teerspijs en het heilig Oliesel onthielden230..
Daarbij kwamen nog klachten over het gebruik van de landstaal bij de toediening
van het doopsel, het heilig Oliesel en het sluiten van huwelijken. Ook daarvan waren
de gelovigen lang niet altijd gediend en het was bovendien een inbreuk op de
kerkelijke voorschriften231.. Aldus ontstond bij sommigen twijfel aan de geldigheid
van de toegediende sacramenten.
Een ander veel-gelaakt euvel was de ijver, waarmee de eenvoudigste leken ingewijd
werden in de neteligste problemen van de theologie, wat tot een algemeen gebeunhaas
van ongeletterden en een geest van critiek leidde en een gestadige bron van debatten
en twisten in de huisgezinnen was232.. Legio zijn het aantal populaire vlug- en vaak
schotschriften, waarmee scribenten van het slag van Andreas van der Schuer en
Adriaan van Wijck begonnen de publieke opinie te bewerken. Bedenkelijk was ook
het verschijnsel, dat de katechismussen, waaruit de jeugd de gronden van het geloof
moest leren, steeds duidelijker de trekken van de jansenistische denkwijze vertoonden,
gelijk dit het geval was met sommige populaire devotieboeken233.. Om de invloed
van het jansenisme op de katechismussen te demonstreren werd een parallel in twee
kolommen opgesteld, waarin de tekst van de middelsoort-katechismus, die in 1633
op last van Rovenius
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door het Haarlemse kapittel was opgesteld en uitgegeven, vergeleken werd met de
druk, die daarvan in 1690 op Codde's gezag was uitgegeven. Deze parallel, tot dusver
niet gepubliceerd, werd aan de Propaganda toegezonden, vermoedelijk door de zorgen
van Theodorus de Cock of van de Jezuïeten in de Hollandse Zending234..

9. Breve Memoriale.
De grote aanval op Codde's leiding werd ten slotte ingezet door de verschijning van
het reeds genoemde ‘Breve Memoriale’. Dit behandelt in een zestal paragrafen
achtereenvolgens: 1. De voornaamste dwalingen van het jansenisme. 2. De oorsprong
van het jansenisme in Holland. 3. Preken, in de laatste jaren door priesters in de
Hollandse Zending gehouden. 4. Boeken, door priesters in de Hollandse Zending
geschreven en onder de leken verspreid. 5. Praktijken van priesters in de Hollandse
Zending. 6. Onlusten door dit alles op verscheiden plaatsen ontstaan.
In de tweede paragraaf wordt de invasie van het jansenisme gekoppeld aan het
binnenkomen van Antoine Arnauld in de Hollandse Zending in 1684. Te Delft, zo
wordt betoogd, instrueerde Arnauld een aantal priesters van de Hollandse Zending
in zijn verderfelijke leerstellingen. Als bijzonder onder zijn invloed geraakt worden
genoemd: Petrus Codde, Hugo van Heussen, Joannes Christianus van Erckel, Nicolaas
van Erckel en Joannes Roos. In de derde paragraaf wordt Rotterdam het toneel
genoemd, waarop zich het eerste bedrijf van het drama heeft afgespeeld. De regisseur
was de befaamde kapelaan Andreas van der Schuer. Onder grote toeloop van volk
placht hij in de Paradijskerk de leerstukken van voorbeschikking, rechtvaardigmaking
en genade te behandelen. Onder de door hem verkondigde stellingen worden speciaal
naar voren gebracht: dat Jezus Christus Zijn bloed niet voor alle mensen vergoten
heeft, dat niet aan alle mensen genoegzame genade gegeven wordt om zalig te worden
en dat Christus alleen gestorven is tot zaligmaking van de gepredestineerden. Aan
deze mededeling wordt toegevoegd, dat Van der Schuers preken de aandacht van de
Rotter-
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damse calvinisten trokken, die zich openlijk verheugd toonden over het ware licht,
dat thans voor de katholieken ontstoken werd. Het voorbeeld van Van der Schuer
werd vervolgens voor andere priesters in de Zending aanleiding om overeenkomstige
plannen ten uitvoer te brengen. Spoedig werd in dezelfde geest gepreekt te
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Delft, Dordrecht, Utrecht, Amersfoort, Kuilenburg,
Vianen, Montfoort en Gouda. Vervolgens worden bijzonderheden meegedeeld omtrent
preken van sommige priesters, ten dele identiek met berichten, daaromtrent door
Mollo, Van Wijck, De Cock of anderen naar Brussel of Rome gezonden. Zo wordt
vermeld, dat meer dan dertig onverdachte oorgetuigen voor een notaris zeer
bezwarende verklaringen hebben afgelegd omtrent preken van pastoor Adrianus
Smits te Hilversum. Verder worden ook Cornelis Prins te Amersfoort, Jacob Cats te
Utrecht, Karel de Bont, J.C. van Erckel en Matthias Oosterlingh te Delft en Ignatius
Walvis te Gouda om onrechtzinnige preken genoemd.
De vierde paragraaf bespreekt geschriften van Karel de Bont, in 1684 volgens de
titel te Yperen, maar in werkelijkheid te Amsterdam verschenen onder de naam: ‘De
catholyke overwinnende waerheid, gestelt tegen de triomph ofte Grooten Catechismus
van C. Hazart S.J.’, van Ignatius Eykenboom: ‘Algemeen afbeeldsel van den triomph
ofte Grooten Cathechismus van C. Hazart S.J. Keulen 1684’, van Karel de Bont:
‘Regtmatige onderscheidinge des catholyken geloofs. Keulen 1684’, een anoniem
werkje, waarvan de titel, in het Latijn vertaald, wordt weergegeven als: ‘Defensio
Ecclesiae Romanae’ en nog enige andere, meest anonieme geschriften, waaruit soms
sprekende passages worden geciteerd. Verder worden in deze paragraaf ook een
aantal antwoorden aangehaald en veroordeeld uit de door Codde goedgekeurde
katechismus. Ten slotte wordt gesproken over de propaganda voor het lezen van de
bijbel in de landstaal, die vooral gedreven wordt door de genoemde Van der Schuer
en door de uitgeweken Vlaamse jansenist Aegidius de Witte, beiden omstreeks deze
tijd ijverig bezig met het vertalen van de heilige schrift.
Omtrent de praktijken van sommige missionarissen doet de vijfde paragraaf enige
onthullingen. Er zijn, zo heet het, seculieren, die
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de absolutie van een reguliere priester, zelfs als deze jurisdictie heeft, ongeldig
noemen. Velen stellen hun biechtelingen de onbescheidenste en onvoorzichtigste
vragen, vooral ‘in materia carnis’. Verder huldigen sommigen de mening, dat een
biechtvader van hetgeen hem door de biecht bekend geworden is, gebruik mag maken
ten nadele van de penitent. Arme lieden worden soms een heel jaar van de
communiebank geweerd, omdat zij de gewoonte van zekere dagelijkse zonden hebben,
terwijl rijkeren, die veel zondiger gewoonten hebben, licht worden toegelaten. Volgens
het beginsel, dat alleen zij, die de zuiverste en geheel onvermengde liefde tot God
bezitten, mogen communiceren, door Arnauld gepropageerd en door Alexander VII
veroordeeld, worden velen niet tot de heilige tafel toegelaten. Met de eenvoudige
verklaring, dat hun berouw niet volmaakt is, worden biechtelingen zonder absolutie
weggezonden. De penitenties, die de biechtelingen worden opgelegd, zijn vaak
onverantwoordelijk zwaar. Er zijn priesters, die jongelieden van twintig of meer
jaren niet tot de heilige communie toelaten, omdat dezen volgens hun inzicht nog
niet voldoende daartoe voorbereid zijn. Tegen medepriesters, die andere praktijken
huldigen, gaan zulke nieuwlichters op de preekstoel heftig te keer; vooral te Delft is
dit zeer gewoon. Verscheiden missionarissen, vooral te Rotterdam, Delft en Den
Haag vervangen het Latijn bij het toedienen van doopsel, oliesel en huwelijkszegen
door het Nederlands. In toespraken en schotschriften trekken sommigen te velde
tegen wat zij overdadige versiering van de kerkgebouwen noemen. Op het stuk van
aflaten, vooral aangaande de toepasselijkheid op de gelovige zielen in het vagevuur,
worden soms bedenkelijke uitspraken gedaan; verscheidenen kondigen de aflaten,
die de heilige stoel verleent, zelfs niet af. Sommigen ontraden alle aanroeping van
de heiligen. In het Weesgegroet vervangen zij de vanouds gebruikelijke wending
‘gebenedijd zijt gij boven alle vrouwen’ door ‘gebenedijd zijt gij onder de vrouwen’;
soms laten zij de hele slotbede ‘H. Maria, Moeder van God, bid voor ons enz.’ weg.
In de twaalf artikelen van het geloof heette het vanouds in de Nederlandse
vragenboeken: ‘geboren uit de reine maagd Maria’; de nieuwlichters vervangen dit
door: ‘geboren uit de maagd Maria’. Er zijn pastoors, die
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niet willen meewerken tot huwelijkssluiting op dezelfde dag, waarop het bruidspaar
gebiecht en gecommuniceerd heeft, omdat zij het niet geoorloofd achten drie
sacramenten op één dag te ontvangen. Tenslotte spreken sommige priesters
minachtend over het vagevuur, over relikwieën en afbeeldingen van heiligen, over
rozenkrans, scapulieren, koordjes en andere godvruchtige gebruiken, ook over
congregaties en bedevaarten.
De laatste paragraaf is maar kort; zij gewaagt in het algemeen van onlusten, die
sommige priesters door hun preken verwekt hadden, en in het bijzonder van het
verzet van de gelovigen tegen jansenistische praktijken van nieuw-benoemde pastoors,
soms zo algemeen en zo krachtig, dat Codde zich genoodzaakt had gezien de gedane
benoeming in te trekken. Te Rotterdam was het Andreas van der Schuer, die beroering
onder de gelovigen teweegbracht, te Hilversum Andreas Smits, te Vlaardingen Karel
de Bont, te Gorkum Balthasar van Wevelinckhoven, te Dordrecht N. van Gessel, te
Gouda Ignatius Walvis, te Kuilenburg en te Vianen Andreas van der Schuer, te
Nieuwkoop N. Schuirmans, te Delft J.C. van Erckel, te Zevenhoven eerst N. van
Heuningen, daarna Karel de Bont.
Zoals uit dit overzicht blijkt, behelst het Breve Memoriale aanklachten van
uiteenlopend gehalte. De vierde paragraaf is de belangrijkste, omdat de daarin
bijeengezette gegevens te controleren zijn aan de hand van de boeken zelf. Dit zal
te Rome dan ook niet nagelaten zijn. De andere klachten zijn niet gemakkelijk op
hun geloofwaardigheid te taxeren, daar het gesproken woord zelfs niet door
notarieel-gestaafde verklaringen van toehoorders volkomen objectief te reconstrueren
is. Daarbij komt dan nog, dat de betrokken passages niet buiten het verband van de
gehele preek beoordeeld mogen worden. Naast zeer ernstige bevat het pamflet ook
vrij onbeduidende aanklachten; die over de veranderingen in het Wees-gegroet en
in de Twaalf artikelen lijken thans zelfs wat belachelijk.
Codde was over het geschrift zeer verontwaardigd en zond 24 Januari 1698 een
Latijns exemplaar naar Rome met verzoek om onderzoek en uitspraak. In 1699 zond
hij te Rome zijn ‘Responsio ad Breve Memoriale’ in, die ter drukkerij van de
Apostolische Kamer gedrukt werd. Ook andere verweerschriften
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verschenen; zo schreef Quesnel onder het pseudoniem Dubois de brochure ‘La foy
et l'innocence du clergé de Hollande défendues’ (Delft 1700). Te Rome vond men
alle reden aanwezig om aan Codde's verzoek te voldoen. Paus Innocentius XII,
vermoedelijk eer geneigd Codde zelf dan zijn beschuldigers te geloven, moet in deze
tijd ook ernstig verontrust zijn door de verschijning van een aan hem opgedragen
geschrift van de Zuidnederlandse Minderbroeder Louis Hennepin. Deze zeer
ondernemende priester, gunstig bekend gebleven als ontdekkingsreiziger van.
Noord-Amerika, waarover hij verschillende werken schreef, was een aartsvijand en
een zeer vinnig bestrijder van het jansenisme. Hij had zich in 1696 te Utrecht
gevestigd ten huize van een weduwe en op eigen hand, dus zonder enige jurisdictie
verworven te hebben, de zielzorg onder Franse en Waalse émigrés ter hand genomen.
De Utrechtse provicaris Jacob Cats verbood hem dit; ook Codde zelf deed hem een
bevel toekomen het preken voor de betrokken émigrés te staken, maar de stoutmoedige
pater legde deze bevelen naast zich neer, legde een tweetal Franse werken over zijn
ontdekkingsreizen ter perse en zette zich daarna tot het samenstellen van een zeer
scherp geredigeerd geschrift, dat onder de titel ‘La morale pratique du jansénisme’
in 1698 verscheen met een opdracht aan de paus.
Dit werk van een toen reeds internationale figuur van naam was wel geschikt om
indruk te maken, vooral op wie de subjectieve grieven van de pater tegen de
apostolische vicaris niet kende. Op zichzelf behelst het blijkbaar zo goed als geen
andere klachten dan die, welke wij reeds uit brieven van Mollo en Van Wijck en
vooral uit het Breve Memoriale kennen. Ook hier vinden wij de mededeling, dat vele
priesters met Codde's medeweten en goedvinden de gelovigen terughouden van de
heilige communie, zelfs van de Paascommunie; de dagelijkse communie, zo heet
het, noemen zij profanatie. Zij achten zich niet gerechtigd een zieke op het sterfbed
de heilige communie te geven, als deze niet bij hen zelf gebiecht heeft. De meeste
priesters laten tussen de belijdenis en de absolutie geruime tijd, soms weken, verlopen.
Pastoor Smits te Hilversum preekt, dat Christus niet voor alle mensen gestorven is
en dat een moord niet de moordenaar, maar God moet worden aangerekend. De
klopjes in de Zending
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propageren het jansenistische rigorisme door hun onderwijs aan de kinderen, wie zij
o.a. leren, dat God dikwijls genade weigert. De priesters verkondigen in het algemeen
de opinie, dat de paus niet meer is dan de primus inter pares onder de bisschoppen.
De apostolische vicaris vervolgt overal de Jezuïeten en de Franciscanen; alleen
jansenistisch-gezinde kloosterlingen vinden genade in zijn ogen, o.a. sommige
Norbertijnen en Cisterciënsers. Dit met de naam van de schrijver uitgegeven geschrift
kwam op het kritieke moment de situatie voor Codde nog ongunstiger maken. De
vicaris moet dit zelf begrepen hebben: hij zond onmiddellijk een verweerschrift aan
de paus, dat echter niet veel indruk gemaakt kan, hebben. Het schijnt geheel dezelfde
geest te ademen als zijn nader te bespreken andere verweerschriften: in hoge mate
subjectief, glijdt het blijkbaar over de punten van beschuldiging heen om te volstaan
met lof aan Jacob Cats en blaam voor de pater. Vermoedelijk heeft men te Rome
hoge ernst met Hennepins klachten gemaakt. Dat de schrijver in 1701, dus tijdens
het onderzoek van de zaak-Codde, te Rome vertoefde, zal wel geen toeval zijn:
waarschijnlijk was hij daarheen ontboden235..
Het Breve Memoriale en waarschijnlijk ook het werk van de vermaarde Franciscaan
deden paus Innocentius er toe overgaan nog in de loop van 1698 een commissie van
tien kardinalen te benoemen, speciaal belast met het onderzoek van het steeds
aangegroeide en thans overstelpende klachtenmateriaal en van de ingeleverde
verweerschriften. Oorspronkelijk telde de commissie acht leden, vier uit de
Propaganda, vier uit de Inquisitie236., maar op verzoek van Codde's agent te Rome,
Louis Paul du Vaucel (Walloni) was zij uitgebreid met twee bepaalde kardinalen;
een van dezen was de reeds met Neercassel zeer bevriende Casanata, die blijkbaar
door Codde's geestverwanten als een medestander beschouwd werd237.. De commissie
werd gepresideerd door kardinaal Albani, over wie du Vaucel en Codde zich zeer
gunstig plachten uit te laten.
Deze commissie besloot de 25ste September 1699 Codde naar Rome te ontbieden
en de Brusselse internuntius te gelasten in overleg met Codde de missionaris
Theodorus de Cock tot provicaris tijdens de absentie te benoemen. Bij brieven van
25 Septem-
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ber 1699, 10 Januari en 30 Januari 1700 nodigde de commissie Codde uit naar Rome
te komen. Hij zelf en zijn raadslieden zagen ten zeerste tegen deze reis op. Uit de
briefwisseling van Codde en du Vaucel blijkt, dat de apostolische vicaris voorzag,
te Rome voor de onontkoombare eis te worden gesteld het formulier van Alexander
VII zonder restrictie te tekenen. Het vicariaat en het kapittel van Haarlem mishaagde
vooral de instructie aangaande de benoeming van Theodorus de Cock. Ten eerste
was hun diens persoon, sedert hij zich tegenover Codde geplaatst had, zeer
onaangenaam; men beschouwde hem als een afvallige. Vervolgens bleek uit het
verlangen van de congregatie zeer duidelijk de opzet om de invloed van de twee
corporaties uit te sluiten. Het was wel niets nieuws, dat de Propaganda blijk gaf deze
lichamen niet als wettige kapittels te beschouwen, maar ze had in de jaren 1686-1688
ten minste aan een tweetal van hun leden het gezag doen delegeren; daarin hadden
de corporaties - overigens geheel ten onrechte - waarschijnlijk zekere sanctie van
hun bestaan gezien.
Codde heeft al het mogelijke gedaan om zich aan de reis te onttrekken en de
Brusselse internuntius J.B. de Bussi vergeefs verzocht daartoe mee te werken. In
Mei 1700 kwam hij zelf naar Brussel, maar zag zijn bezwaar van in de missie niet
voor zo lange tijd gemist te kunnen worden, beantwoord met een krachtige aansporing
tot vertrekken. De Bussi schreef vervolgens 25 en 26 Mei het vicariaat en het kapittel
aan, dat zij Codde tot de reis moesten aansporen. Ten slotte moet het vooral de
aansporing van Quesnel geweest zijn, die de vicaris tot de reis deed besluiten. Quesnel
schijnt van de onvermijdelijkheid daarvan door du Vaucel overtuigd te zijn. Daarbij
moet de agent verklaard hebben, dat hij het stellen van de eis aangaande het formulier
van Alexander VII wel zou weten te verhoeden. Hoezeer Codde in kloekmoedigheid
beneden zijn grote voorganger bleef, is ook aan dit geval weer te zien. Welke prelaat,
welke man van eer zou niet met beide handen de gelegenheid aangegrepen hebben,
zo hij ze zelf al niet gezocht had, om zich persoonlijk te verdedigen tegen zo ernstige
klachten, over hem ingediend? Een aanklacht tegen zijn rechtzinnigheid was
voldoende om de bisschop van Castorië naar Rome te doen vertrekken om zich te
rechtvaar-
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digen, maar Codde verschuilt zich angstvallig achter allerlei uitvluchten en toont
kennelijk weerzin, zo geen angst, om zich te verantwoorden. Het zijn ten slotte
anderen, die hem moeten overreden tot gaan en die hem dan moed inspreken.
Neercassel had noch zulke aansporingen noch zulke steun nodig gehad. Maar
Neercassel was een persoonlijkheid, die zich bewust was van de indruk, die hij zou
maken, en Codde was een zwakke, altijd weifelende, besluiteloze figuur, die niets
buiten de steun van anderen kon ondernemen of volhouden.
In strijd met de instructie van de Propaganda, hem nogmaals door de internuntius
ingescherpt, benoemde de vicaris niet Theodorus de Cock, maar de vicariaatsleden
Hugo Franciscus van Heussen en Jacob Cats en de Haarlemse kanunniken Martinus
de Swaen, die Codde's neef was, en Theodorus Groenhout tot provicarissen tijdens
zijn absentie. Deze benoemingen bewijzen, hoe volkomen Codde onder de plak van
de twee colleges zat. Nooit heeft hij zich anders gedragen dan als hun lasthebbende
en al moet hij voorzien hebben, dat deze overtreding van een zo duidelijk voorschrift
van de Propaganda hem te Rome zeer kwalijk genomen zou worden, het heeft hem
blijkbaar aan moed ontbroken, de wil van de corporaties te weerstreven.

10. Codde te Rome
Zo vertrok Codde eindelijk in September 1700 over Brussel en Keulen naar Rome,
vergezeld van zijn secretaris Theodorus Doncker, de Haarlemse kanunnik Franciscus
Groenhout, het vicariaatslid Cornelius Steenoven, de jonge priester Jacobus Ignatius
Krijs, later bekend geworden door de rol, die hij zou spelen bij de bisschopswijding
van Cornelius Steenoven in 1724, de jonge schilder Gerrit Rademaker en de
‘devotissa’ Adriana Westphalen, die te Keulen achterbleef en daar in April 1702
overleed238.. Hij kwam 11 December 1700 te Rome aan, waar sedert 23 November
1700 kardinaal Albani, de voorzitter der commissie van tien, als paus Clemens XI
regeerde. Codde werd te Rome behandeld met de onderscheidingen, die hem krachtens
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zijn aartsbisschoppelijke rang toekwamen. Het in geschriften van oud-katholieke
schrijvers altijd weer terugkerende verwijt, dat hierin huichelarij te zien valt, is
onbegrijpelijk: er zou meer reden zijn de curie van partijdigheid te beschuldigen, als
zij de aartsbisschop van Sebaste de aan zijn rang verschuldigde eerbewijzen had
onthouden. De paus ontving Codde en zijn agent du Vaucel 28 December 1700 in
audiëntie en droeg hem op een uitvoerig verslag over de toestand van de Hollandse
Zending op te stellen. Dit deed Codde met zijn in Maart 1701 ingeleverde ‘Status
missionis in Foederato Belgio ineunte saeculo XVIII’, een voortreffelijk stuk werk,
dat een gunstig getuigenis is voor de administratieve kwaliteiten van deze laatste
vicaris der zeventiende eeuw. Nauwkeuriger dan enige andere relatio, geeft het een
helder statistisch overzicht van de eindtoestand van het zeventiende-eeuwse
missieproces.
In de loop van 1701 werden Codde en du Vaucel nog ten minste zesmaal door de
paus ontvangen, steeds, naar du Vaucel rapporteert, met de grootste welwillendheid.
Na het inleveren van zijn Status missionis werd Codde uitgenodigd tot besprekingen
met de door Clemens daartoe aangewezen kardinalen Marescotti, Ferrari, Tanara,
eertijds internuntius te Brussel, en Fabroni, secretaris van de Propaganda. In Maart
en April hadden ten minste vier urenlange en voor Codde vermoeiende besprekingen
plaats, waarbij de vicaris weer door du Vaucel vergezeld werd. Codde, wie het
blijkbaar niet gemakkelijk viel voor de vuist in een vreemde taal te antwoorden op
de vele uiteenlopende vragen en vooral slecht slaagde in zijn pogingen om te
motiveren, waarom hij niet De Cock tot zijn plaatsvervanger had aangesteld, behield
van deze besprekingen een onaangename herinnering en greep blijkbaar gaarne de
hem aangeboden gelegenheid aan om zich schriftelijk te rechtvaardigen. Zo ontstonden
de apologieën, door Codde en Theodorus Doncker opgesteld en op de Apostolische
Kamer gedrukt: de ‘Declaratio’ van Juli 1701 en de ‘Responsiones’ van November
1701. Voor de laatste schijnt ook Quesnel geraadpleegd te zijn.
De Declaratio bestaat uit elf paragrafen, die achtereenvolgens de voornaamste
punten behandelen, welke de kardinalen mondeling ter sprake gebracht hadden. De
lezing van deze paragrafen
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laat geen aangename indruk na. Het verweer is nergens krachtig; integendeel maken
de overtalrijke betuigingen van onwetendheid omtrent zaken, die toch tot de
competentie van een apostolische vicaris behoorden, de indruk van slapheid en gemis
van positieve leiding. Hinderlijk is vooral ook de hebbelijkheid van te beginnen met
een algemene, stellig klinkende verzekering, om deze dan in de loop van het betoog
te verzwakken en te verwateren door reserves en betuigingen van onzijdigheid of
onkunde omtrent de ten dezen heersende meningen. Dit is niet het verweer van een
theoloog, maar evenmin dat van een welbewust leider, zelfs niet dat van een
vastberaden man. Enige voorbeelden mogen dit toelichten. Codde is ten laste gelegd,
dat hij een oude katechismus zou hebben verboden, die op de eerste bladzijde reeds
leerde, dat God aan alle mensen voldoende genade geeft om zalig te worden. De
apostolische vicaris antwoordt daarop, dat hij nooit enig voorschrift of verbod over
de katechismus heeft uitgevaardigd. Hij laat ieder volkomen vrij in het gebruik van
de katechismus, die hij verkiest, mits deze elders wettig goedgekeurd is. Hij eindigt
echter met te zeggen: als misschien enige missionarissen de bedoelde katechismus
afgeschaft hebben, zal het zijn, wijl zij vreesden, dat de vooropgeplaatste stelling
sommige priesters aanleiding zou geven tot overtollige en voor de vrede nadelige
twisten. Men ziet, dat het niet mogelijk is uit deze uiteenzetting op te maken, hoe
Codde zelf over de stelling denkt, en men zal zich afvragen, of het openlaten van
allerlei opinies er over een bewijs van rechtzinnigheid is, dat de kardinalen zou
kunnen bevredigen.
Even weinig houvast biedt zijn uiteenzetting over verdachte boeken, in de Zending
gedrukt. Hij betuigt zich onwetend, verklaart liever te zien, dat de priesters helemaal
geen boeken schrijven, zelf te veel werk op de hals te hebben om alles na te gaan,
wat er verschijnt, en maakt dan van de gelegenheid gebruik om zijn ontstemming
over Adriaan van Wijck te luchten. Naast hem noemt hij alleen Andreas van der
Schuer, van wie hij vaststelt, dat Rome nooit een geschrift veroordeeld heeft. Daaraan
voegt hij, karakteristiek voor zijn altijd ontwijkende manier van repliceren, toe, dat
hij daarmee niet wil zeggen, al Van der Schuers geschriften goed te keuren. Hij heeft
‘weleens ver-
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nomen’, dat er bezwaren geopperd zijn tegen Van der Schuers vertaling van de kleine
getijden der heilige Maagd, maar zich met deze zaak niet bemoeid. Ook met de
vertaling van het Nieuwe Testament door dezelfde priester heeft de vicaris zich niet
ingelaten. Precies eender staat hij tegenover de uitgave van Van der Schuers brieven,
onlangs door deze zelf ondernomen. Codde was er tegen, omdat hij tweespalt vreesde;
staat er iets berispelijks in, dan wast hij dus zijn handen in onschuld. Zeer vaag heet
het vervolgens, dat onlangs een stelling uit die brieven aan hem werd voorgelegd,
die op de dood van Christus sloeg. Men vroeg de vicaris toen, of hij die goedkeurde.
Codde had de stelling maar half begrepen en geantwoord, dat hij zulke moeilijke
schoolvragen niet kon oplossen. Weer treft ons in zulk een verweer de zucht om kool
en geit te sparen.
Niet anders is de paragraaf, waarin Codde zijn standpunt in zake het lezen van de
bijbel uiteenzet. De hem ten laste gelegde gevoelens, volgens welke iedereen de
bijbel in de landstaal mag en zelfs moet lezen, noemt hij ergerlijk; hij werpt ze ver
van zich, maar zijn enig verweer is dan de mededeling, dat zijn aanklagers - hij
bedoelt waarschijnlijk de Jezuïeten in de missie - nog veel krasser dingen doen: zij
vormen clubjes van leken, disputanten-colleges genoemd, die zich oefenen in het
redetwisten over het geloof, ook met niet-katholieken, en laten deze leken niet alleen
de bijbel, maar tal van op de index geplaatste boeken lezen.
Een ware opeenstapeling van vaag- en halfheden bieden de paragrafen, waarin
Codde zijn gevoelens uiteenzet over de vragen, of Christus voor alle mensen gestorven
is, of onbekendheid met de natuurwet vrijwaart van zonde en of een mens verplicht
is al zijn werken aan God op te dragen. Men kan van al zijn antwoorden zeggen, dat
zij tegelijk ja en neen zijn. Hij begint met de zeer positieve verklaring, te belijden,
dat Christus voor alle mensen gestorven is, maar dan volgt een reeks reserves,
waarmee hij voor alle ‘schoolgeschillen’ vrije baan laat, zodat de lezer aan het slot
niets meer weet omtrent de gevoelens van de schrijver. Uit deze paragrafen blijkt,
dat Codde evenals Neercassel de gewoonte had veel als predikant op te treden, ook
in paterskerken. In de laatste jaren had hij juist vaak gepreekt
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in kerken in Delft en omstreken, waarmee hij zich dan wel in het hol van de leeuw
had gewaagd, want in deze buurt zaten zijn ergste vijanden: de Delftse en Schipluidse
Jezuïeten en de pastoor van Kethel. Het waren zelfs preken, in 1698 in de kerk van
de Delftse Jezuïeten gehouden, welke tot aanklachten geleid hadden. De laatste
paragraaf is gewijd aan de biechtstoelpraktijken. Het verwijt van overmatige
gestrengheid pareert hij met het opschrijven van enige door Jezuïeten verdedigde
stellingen omtrent de staat, waarin iemand mag verkeren om nog ter communie te
mogen gaan; hij zegt nochtans niet, dat hij deze stellingen verwerpt, maar alleen, dat
men ‘zou kunnen zeggen’, dat zij voor de zielen nadelig zijn.
Heel deze apologie munt uit door halfheid en angstvallige zucht om positieve
uitingen te vermijden. Ten hoogste zou zij met de veelvuldige betuigingen van
onwetendheid en onzijdigheid als de zelfverdediging van een dorpspastoor kunnen
gelden, maar als die van de verantwoordelijke leider van een missie is ze verbijsterend
oppervlakkig.
De Responsiones werden samengesteld als beantwoording van een aan Codde
door de commissie van kardinalen na het inleveren van zijn Declaratio ter hand
gesteld geschrift, waarin met grote uitvoerigheid een aantal beschuldigingen tegen
hem en de onder hem werkende priesters werden opgesomd. Dit geschrift bestond
blijkbaar uit 26 afdelingen. De apostolische vicaris gaat in zijn antwoorden naar
dezelfde indeling te werk en volgt de tekst, voorzover dit te beoordelen is, op de
voet. Hij formuleert zijn antwoorden met grote uitvoerigheid en met meer
temperament dan men in een geschrift aan kardinalen verwacht. Gezien de
omstandigheden, is hem de bittere en af en toe bepaald schampere toon niet bijzonder
kwalijk te nemen; hij kan er echter alleen een onaangename indruk mee gemaakt
hebben. Het vermoeiende en uiteraard zeer verbrokkelde betoog is geen eenheid op
zich zelf en verliest zich voor het overgrote deel in een bespreking van wat tal van
zijn priesters als predikanten of als schrijvers ten laste gelegd is.
Onbevooroordeelde lezing kan bepaalde delen van het betoog, waar het gaat om
de rectificatie van allerlei détails, niet dan geslaagd noemen. Vooral waar hij de
lichtvaardigheid aantoont
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van het afgaan op berichten van Adriaan van Wijck, van wie Rome verscheiden
geschriften veroordeeld heeft239., is Codde op zijn best. Het is ten minste een zonderling
verwijt aan de Hollandse priesters, te zeggen, dat zij in gebreke gebleven zijn aan te
tonen, in hoeverre hun lering van die van Jansenius afwijkt, indien blijkt, dat geen
enkele officiële instantie, maar alleen de ongeroepen ketterjager uit Kethel hen daartoe
had uitgenodigd. Maar al zouden wij op grond van deze antwoorden van Codde.
kunnen zeggen, dat de vele klachten over gevoelens en praktijken van de met name
genoemde priesters grotendeels tendentieus verscherpt en zelfs door arglist en
wantrouwen verwrongen zijn voorgesteld, dan blijft het nog zeer moeilijk een helder
antwoord te vinden op de meest wezenlijke vragen, die het geschrift van de kardinalen
gesteld had. Ook hier treft weer de vaagheid, het ontwijkend karakter van wat Codde
repliceert op alwat over de rigoristische sympathieën van hemzelf en zoveel leidende
figuren in de Zending wordt ingebracht.
Het is steeds weer als in de Declaratio: elke uiteenzetting over theologische opinies
begint met een algemene, absoluut klinkende verwerping van elke dwaling van
jansenistische strekking, maar stapelt daarna de ene reserve op de andere, zodat de
lezer zich, na heel het betoog te hebben doorgewerkt, moet afvragen, wat nu eigenlijk
van de vooropgestelde algemene verwerping nog gehandhaafd is. Zo verklaart Codde,
dat de Hollandse missionarissen geen bezwaar hebben plechtig alles te aanvaarden,
wat de heilige stoel van hen eist, ook het formulier van Alexander VII, maar enige
bladzijden verder blijkt, dat hij het bekende onderscheid tussen de quaestio facti en
de quaestio iuris wenst te handhaven. Evenals in de Declaratio wemelt het in de
Responsiones van zulke reserves, maar duidelijker schemert in dit laatste geschrift
ten opzichte van de brandende problemen, vooral dat van de dood van Christus voor
alle mensen, de gezindheid door om de engste opvatting te huldigen, die in de gegeven
omstandigheden aanvaardbaar te maken is. Elke stellige belijdenis zonder reserve
wordt ontweken onder betuigingen van onkunde en van afkeer van schoolgeschillen
of onder een beroep op de vrijheid van denken. Van de twee verweerschriften moet
dan ook het laatste de minst gunstige indruk hebben gemaakt.
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Merkwaardig moet het heten, dat Quesnel dit veelszins tactloze geschrift te gematigd
en te onderdanig schijnt te hebben genoemd. Du Vaucel was van een ander oordeel:
hij verklaarde, dat men ter juiste beoordeling van dit stuk niet uit het oog moest
verliezen, dat een apostolisch vicaris tegenover de heilige stoel in een veel meer
afhankelijk positie stond dan een diocesane bisschop240.. In het licht van deze
treffend-juiste verklaring moet het ons alleen verwonderen, dat du Vaucel de tekst
als geschikt heeft beschouwd. Indien het zijn hoofdtaak was te voorkomen, dat aan
Codde de ongereserveerde ondertekening van het formulier zou worden opgelegd,
schoot zijn scherpzinnigheid zeer te kort. Zo er ooit enige kans bestaan heeft, dat
Codde aan deze eis zou ontkomen, dan staat het wel vast, dat de Responsiones de
commissie de noodzaak van deze eis hebben doen vaststellen. Alwat in dit geschrift
vaag, halfslachtig en verdacht scheen, vergde de klaarheid van een positief démenti,
alleen door Codde zelf te geven.
Intussen hadden Codde's tegenstanders in het vaderland zich niet onbetuigd gelaten.
De 16de Februari 1701 werd uit de Hollandse Zending een adres naar Rome gezonden,
waarin het onverlet voortbestaan van jansenistische prediking en praktijken nogmaals
werd bevestigd en als de beste remedie werd aanbevolen alle geestelijken te
verplichten het formulier van Alexander VII zonder restrictie te tekenen. Dit adres
is vermoedelijk door Theodorus de Cock ontworpen en werd getekend door 23
missionarissen van de Hollandse Zending241.. Het werd voor de kopstukken van de
clerus aanleiding tot een massale betoging ten gunste van de apostolische vicaris.
Zij stelden een suppliek te zijnen gunste op, waarin zij het bestaan van jansenistische
stromingen in de clerus ontkenden. Deze suppliek ging klaarblijkelijk uit van het
Utrechtse vicariaat en het Haarlemse kapittel en verwierf 303 handtekeningen, nl.
van 289 seculieren en 14 regulieren: 4 Norbertijnen, 3 Kruisheren, 3 Benedictijnen,
2 Oratorianen, 1 Augustijn en 1 Franciscaan. Zowel de massale bijval van de
seculieren als de zeer partiele van de regulieren verdienen de aandacht. Alle leidende
figuren van de seculieren tekenden: alle Haarlemse kanunniken, alle leden van het
vicariaat en alle aartspriesters242.. Het geheel kreeg daardoor het karakter
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van een bijna ambtelijke petitie. Dit vermindert enigszins de intrinsieke waarde. De
zin van de ondertekening wordt daardoor voor zeer velen waarschijnlijk teruggebracht
tot een partijkiezen voor het wettig hoofd van de Zending, een uiting van hiërarchisch
besef samen met de betuiging, dat in de dreigende afzetting van de apostolische
vicaris een onheil voor de Zending werd gezien. Later zou maar al te duidelijk blijken,
dat de ondertekening voor de overgrote meerderheid niet een betuiging van
ongelimiteerde volgzaamheid aan Codde en zijn medestanders betekende, noch ook
een verklaring van instemming met de beginselen, die dezen huldigden.
Van de regulieren kan men zeggen, dat ongeveer alle in de missie werkzame
Norbertijnen, Kruisheren en Benedictijnen meetekenden. Dit kan als zekere betuiging
van geestelijke verwantschap verklaard worden, al behoeft het deze zin niet per se
te hebben. De orden, waartoe deze ondertekenaars behoorden, stonden echter in het
algemeen omstreeks deze tijd niet afwerend tegen het rigorisme, dat Codde geacht
werd te vertegenwoordigen: onder hen had het jansenisme, vooral vóór het Utrechtse
schisma, vrij veel aanhangers. De ondertekening door slechts twee Oratiorianen is
opvallend gering. Veel waarde kan het getal echter niet hebben, daar niet alle
seculieren, die tot het Oratorium behoorden, dit vermeld zullen hebben. Zoals wij al
aantoonden, is er geen sprake van, dat de Oratorianen in de Zending in het algemeen
sterker dan de meeste seculieren met jansenistische gevoelens behept waren, Onder
de 23 ondertekenaars van het andere adres was tenminste ook één Oratoriaan. De
eenlingen uit de Franciscanen en de Augustijnen waren vermoedelijk min of meer
in de war gebracht of zij waren malcontenten in eigen kring.
Codde's verweerschriften werden door de commissie van tien aan een nauwgezet
onderzoek onderworpen en herhaalde besprekingen werden er aan gewijd. Ook na
kennisneming van de twee adressen uit de Hollandse Zending kon de commissie niet
tot eenstemmigheid geraken. Ofschoon zij blijkbaar de verdediging van de
apostolische vicaris ontoereikend vond, achtte zij de vele klachten waarschijnlijk
nog steeds niet genoegzaam gefundeerd; de ervaring met aanklachten uit andere
missies had de
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Propaganda over voorzichtig gemaakt met zulk materiaal, waarin zo gemakkelijk
persoonlijke en groepsbelangen hun funeste invloed deden gelden. De helft van de
leden was van oordeel, dat aan de twijfels, die na de kennisneming van Codde's
verweerschriften bleven bestaan ten opzichte van zijn eigen theologisch standpunt,
een eind gemaakt kon worden door de vicaris zelf, indien hij zich op ondubbelzinnige
wijze uitsprak over zijn gevoelens ten aanzien van de veroordeelde stellingen uit de
‘Augustinus’ en van het vraagstuk van de pauselijke onfeilbaarheid. Tot het eerste
was geen beter middel beschikbaar dan de uitnodiging het bekende formulier zonder
restrictie te tekenen. Paus Clemens XI sloot zich bij deze zienswijze aan. Hij had
van Codde zelf blijkbaar geen ongunstige indruk gekregen en was misschien zelfs
enigermate met de prelaat begaan, die zich bij de ondervragingen door de commissie
allesbehalve op zijn gemak getoond had en die, deels waarschijnlijk onder de invloed
van de inspanning, die zijn zelfverdediging hem kostte, ook lichamelijk verzwakt
was. Met goedvinden van de paus werd Codde de 6de Mei 1702 de vraag
overgebracht, of hij bereid was het formulier te tekenen en zich uit te spreken over
het vraagstuk van de pauselijke onfeilbaarheid.
Codde had deze uitnodiging lang zien aankomen en met verscheiden raadgevers
overleg gepleegd over het te geven antwoord. Dit blijkt uit de correspondentie van
du Vaucel en Quesnel. Het schijnt, dat zelfs één of meer van Codde's reisgezellen
van mening waren, dat hij de verlangde ondertekening zonder restrictie kon geven.
Hoe weifelmoedig hij in het algemeen was, hijzelf heeft echter geen neiging tot
transigeren getoond: Quesnel, aan wiens leiding hij zich geheel had overgegeven,
oordeelde, dat hij niet zonder restrictie kon tekenen; dat was hem genoeg. Dus
antwoordde hij bereid te zijn de vijf stellingen te veroordelen in sensu obvio met
handhaving van de bekende restrictie ten aanzien van de vraag, of Jansenius ze
geleerd had. Ook jegens de vraag omtrent de pauselijke onfeilbaarheid verklaarde
hij niet verder te kunnen gaan dan de belofte van een eerbiedig stilzwijgen en van
dulding, dat anderen deze door hem persoonlijk niet aanvaarde onfeilbaarheid van
de kansel leerden. Dit antwoord voldeed niet aan de eis van ondubbelzinnigheid.
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Deze ondubbelzinnigheid zou alleen in staat geweest zijn de Propaganda en met haar
de heilige stoel te doen besluiten tot terzijdeschuiving van al het klachtenmateriaal
en de ontoereikende apologieën van de vicaris zelf. Codde's antwoord leidde prompt
tot het besluit, dat de congregatie de volgende dag in haar pleno-zitting nam: de
apostolische vicaris Codde te schorsen in de uitoefening van zijn ambt en Theodorus
de Cock aan te stellen tot tijdelijk waarnemer van zijn functie onder de titel van
provicaris. Dit schorsingsbesluit, dat Clemens XI had willen voorkomen door de
vicaris de enige uitweg te wijzen, werd 13 Mei in een pauselijke breve bekrachtigd
en aan de Brusselse internuntius doorgegeven.
Twee vragen rijzen naar aanleiding van de gevolgde procedure. De eerste is:
waarom schorsing en geen onmiddellijk ontslag? Daarop kan een verwijzing naar
de gewoonte van de curie antwoorden: het schorsingsbesluit gaf aan de betrokkene
de gelegenheid tot een eervolle terugtocht: onderwerping zou tot intrekking kunen
leiden. Een verwijzing naar het geval van Jacob Boonen, de Mechelse aartsbisschop,
in 1651 wijst dit uit. De andere vraag is: hoe en wanneer is dit besluit aan Codde
meegedeeld? Nog altijd is deze vraag niet met voldoende zekerheid te beantwoorden,
maar het staat genoegzaam vast, dat het decreet eer aan De Cock dan aan Codde
bekend was. Men moet dus aannemen, dat Codde er met opzet aanvankelijk onkundig
van gehouden is.
Het valt te onderstellen, dat de Propaganda aldus heeft willen voorkomen, dat de
geschorste vicaris in overleg zou treden met de door hem aangestelde provicarissen,
waardoor dezen in de gelegenheid gesteld zouden worden middelen te beramen om
de clerus in een georganiseerd verzet samen te brengen tegen de aangestelde
provicaris243.. Ook heeft men vermoedelijk de bedoeling gehad Codde nog enige tijd
te Rome te doen vertoeven, opdat De Cock middelerwijl zijn maatregelen tot
overname van de leiding zou kunnen nemen. Een onverwijld vertrek naar Holland
zou Codde wellicht in staat stellen zich tegen de nieuwe provicaris te handhaven.
De Propaganda kende de pretenties van de twee corporaties van Haarlem en Utrecht
en vreesde blijkbaar, dat dezen daarop het recht zouden baseren op wat dan een
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wettig bestuur sede vacante zou kunnen schijnen. Zulk een voornemen uit te voeren
stond gelijk met het ontketenen van een schisma. Deze overwegingen moeten de
Propaganda hebben doen besluiten de schorsing voor de betrokkene zelf nog enige
tijd geheim te houden. Deze verheimelijking doet pijnlijk aan en de verontwaardiging
van de ongelukkige vicaris, toen hij de noodlottige tijding van de buiten hem om
voltrokken schorsing en vervanging uit brieven van zijn vier provicarissen moest
vernemen, is zeer wel te begrijpen. Natuurlijk tast zij noch de rechtmatigheid van
het besluit noch zijn geldigheid aan; zij is alleen de uiting van een al te politieke
mentaliteit en moet jegens de geschorste prelaat een tekort aan égards en aan
oprechtheid genoemd worden.
Onmiddellijk na het vernemen van de berichten uit het vaderland verzocht Codde
een audiëntie bij paus Clemens XI, die hem terstond verleend werd; zij had 6 Juli
1702 plaats. Op zijn vraag naar de juistheid van de ontvangen tijding kreeg hij ten
antwoord, dat inderdaad een decreet van schorsing was uitgevaardigd en dat de paus
de volle verantwoordelijkheid er voor aanvaardde. Clemens XI voegde er aan toe,
dat hij van Codde zelf en de gehele clerus van de Zending volstrekte onderwerping
verwachtte. De door Van Heussen gelanceerde en door velen nageprate bewering244.,
dat Codde eerst tijdens zijn terugreis te Leipzig de tijding van zijn schorsing vernam,
is zeker onjuist. Niettemin blijft de indruk, dat in de mededeling van het besluit
tegenover Codde niet de geëiste billijkheid betracht is. Dat Codde eerst in October
1702 uit naam van de paus een exemplaar van de over hem uitgesproken veroordeling
werd overhandigd, is echter zeer wel te verklaren uit de opzet hem de gelegenheid
te bieden tot de verlangde onderwerping. Het is aan geen redelijke twijfel onderhevig,
of deze zou, mits zij vergezeld was gegaan van de ondertekening van het formulier
in de zin van de heilige stoel, geleid hebben tot intrekking van de schorsing en van
de aanstelling van De Cock. De tijd tussen de audiëntie van Juli en deze uitreiking
in October was daartoe ruim voldoende geweest. Maar in plaats van de verhoopte
ondubbelzinnige verwerping verschenen van Codde's hand slechts nieuwe protesten
en verweerschriften. Een ‘Declaratio’ en een ‘Memo-
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riale’, beide van 26 Juli 1702, waarin de apostolische vicaris in hoofdzaak zijn
standpunt tegenover het formulier van Alexander VII verdedigde, konden natuurlijk
geen verandering brengen in de genoemde besluiten; integendeel deden zij alle hoop
op een bekering van de vicaris teniet. Toch werd op hem geen enkele censuur
toegepast.
De pauselijke breve van 13 Mei werd omstreeks 10 Juni 1702 door de secretaris
van de Brusselse internuntiatuur aan Theodorus de Cock te Leiden afgegeven. Deze
gaf er 11 Juni 1702 mondeling kennis van aan Hugo Franciscus van Heussen, opdat
deze de andere drie provicarissen van Codde, het vicariaat en het kapittel van Haarlem
zou inlichten. De eerstvolgende dagen hielden de beide lichamen twee vergaderingen,
waarin zij overeenkwamen Theodorus de Cock niet te erkennen. In dit besluit
volhardden zij, toen de internuntius de Bussi hun bij schrijven van 21 Juni officieel
gelastte De Cock te erkennen. Hier vertoont zich het eerste begin van een schisma.
Ziende, dat de benoemde provicaris ernst maakte met de hem verstrekte opdracht en
o.a. zeven aartspriesters aanstelde in de plaats van hen, die zijn gezag niet erkenden,
riepen Van Heussen c.s. de hulp van de Nederlandse regering in, opdat deze De Cock
zou beletten het hem door de paus opgedragen bewind uit te oefenen. Zij bewerkten
daartoe de resident van de Republiek te Brussel, J. Hulft, die 13 Juli 1702 de griffier
Fagel aanschreef over hetgeen geschied was en het gebeurde kwalificeerde als
intrigues van ‘vreemde missionaire munniken’. De raadpensionaris Heinsius bracht
Hulfts brief in de vergadering van de Staten van Holland, waar Codde's zaak
verdedigers vond in de gedeputeerden van Amsterdam, in welke stad enkele leden
van de regering nauw aan de geschorste apostolische vicaris verwant waren245..
De verwikkelingen binnen de Zending na de schorsing van Codde en de
bemoeiingen van de regering in deze aangelegenheid vallen buiten het kader van dit
hoofdstuk en zelfs buiten dat van dit boek, maar zullen hier geresumeerd worden om
de biografie van Codde af te ronden. De 17de Augustus 1702 verboden de Staten
van Holland aan De Cock het ambt van provicaris uit te oefenen en aan alle priesters
hem in dit ambt te erkennen. Hiermee begonnen zij een interventie-politiek van
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rechtstreekse inbreuken op de gewetensvrijheid, culminerend in de prijs, die bij
plakkaat van 8 Augustus 1703 op De Cocks hoofd gesteld werd, maar daarmee
allerminst ten einde. De Staten van Utrecht namen de Hollandse plakkaten alle over,
maar de Staten-Generaal schijnen van de aanvang af naar onzijdigheid gestreefd te
hebben. De Pyrrhus-overwinningen van de Hollandse staten brachten dit college
overigens slechts ongenoegen: heftige troebelen op tal van staties en steeds groeiende
minachting van zijn decreten door de geleidelijke consolidatie van een overgrote
meerderheid, die Rome's besluiten or danks alle aanvankelijke bezwaren
gehoorzaamde.
Daarbij kwamen dan de beslommeringen van de juist ontbrande Spaanse
successie-oorlog én de diplomatieke stappen, door de Oostenrijkse bondgenoot
herhaaldelijk ten behoeve van de aan Rome getrouwe katholieken gedaan. In dit licht
valt de reserve van de Staten-Generaal voorlopig beter te begrijpen dan de
hardnekkigheid, waarmee de Staten van Holland in de interventiepolitiek volhardden.
Niet onverklaarbaar zijn dan ook de spoedig circulerende insinuaties, dat de
tegenstanders van De Cock, voorop het vicariaat van Utrecht, verscheiden leden van
de Staten hebben weten om te kopen; er bestaat zelfs een notariële verklaring, volgens
welke daartoe duizenden guldens besteed werden. De invloed van Codde's
Amsterdamse verwanten en relaties moet al een sterke drijfveer geweest zijn om de
staten voor de geschorste prelaat te doen opkomen. Daartoe waren trouwens met
Codde's medeweten onmiddellijk stappen gedaan. Codde's jonge reisgenoot, de
schilder Rademaker, was na het vernemen van de tijding der schorsing naar het
vaderland vertrokken en had daar overleg gepleegd met de naaste bloedverwanten
van de vicaris. Het heet, dat daarop diens zuster, Maria Bloemaert-Codde, haar neef
Dirk de Bas, burgemeester van Amsterdam, te hulp geroepen had. Zelfs zou de
zestigjarige vrouw in burgemeesterskamer op de knieën gevallen zijn en de heren
bezworen hebben, dat haar broer te Rome werd vastgehouden en gevaar liep door
de inquisitie veroordeeld en verbrand te worden. Dit is ten minste zeker:
burgemeesters hebben zich met de Staten van Holland in verbinding gesteld. Het
gevolg daarvan was, dat de raadpensionaris Heinsius 24 Februari
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1703 dezelfde Maria en haar man, Frederik Bloemaert, voor Gecommitteerde Raden
deed verschijnen en hun in naam van de Staten gelastte de aartsbisschop van Sebaste
aan te schrijven, dat hij binnen drie maanden in het vaderland terug moest zijn. Het
bevel is nogal zonderling, te meer, daar Codde zich metterwoon te Utrecht placht op
te houden. Tegelijk gelastten Gecommitteerde Raden de provicaris Theodorus de
Cock te Rome zijn invloed aan te wenden, opdat men daar Codde een paspoort voor
het vertrek zou verschaffen. Bij schrijven van 1 Maart 1703 deelde De Cock de paus
mee, wat hem gelast was; hij voegde er bij, dat de Staten gedreigd hadden alle kerken
te sluiten, als Codde niet binnen drie maanden terug was.
Het is althans formeel niet aannemelijk, dat Codde Rome niet mocht verlaten. Zijn
heengaan zou hoogstwaarschijnlijk niet belet zijn. Na het ontvangen van De Cock's
brief gelastte paus Clemens XI de geschorste vicaris de lste April 1703 onverwijld
naar Holland terug te keren. Tussen 7 en 10 of 12 April ontving hij Codde in
afscheidsaudiëntie. Bij deze gelegenheid verklaarde de paus, dat van een herstel in
het ambt geen sprake meer kon zijn: blijkbaar had Codde de welaangename tijd doen
voorbijgaan en hadden zijn jongste verweerschriften de maat doen overlopen. De
paus beval hem nadrukkelijk zich van alle bemoeiing met het bestuur te onthouden
en zijn vroegere getrouwen op te wekken tot onderwerping aan Theodorus de Cock.

11. Impasse
De 10de of 12de April 1703 verliet Codde met zijn gezellen de Kerkelijke Staat. Dat
de reizigers niet de kortste weg naar de Nederlanden volgden - zij vertoefden o.a.
enige tijd te Leipzig -, zal uit de oorlogstoestand in Europa verklaard moeten worden.
De 26ste Juni 1703 kwam Codde te Utrecht aan. Daar was inmiddels de pauselijke
breve van 7 April 1703 bekend geworden, waarbij Clemens XI aan beide ‘gewaande
kapittels’ alle jurisdictie ontzegde. Vrijwel onmiddellijk richtte Codde zich tot de
Propaganda met een beschrijving van de verwarring, die in de missie heerste. Daarop
werd hem 25 Augustus 1703 geant-
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woord, dat hij slechts aan het herstel van de orde kon meewerken door de clerus te
raden zich te onderwerpen aan het gezag van de door de heilige stoel aangestelde
provicaris246.. Uitdrukkelijk schreef kardinaal Paulucci aan Codde, dat het uitoefenen
van enige juridictie hem de excommunicatie zou berokkenen. Codde gehoorzaamde
door onthouding en stelde daarmee zijn getrouwen, vooral de vier provicarissen, diep
te leur. Deze provicarissen hadden met zijn terugkeer alle pretentie op gezag verloren.
Zolang Codde afwezig was, konden zij zich in het oog van velen handhaven met een
beroep op hun wettige aanstelling door hem, maar nu hij terug was en afzag van elke
bemoeiing met het bestuur, was er geen instantie, die enig gezag kon pretenderen
tegenover dat van De Ćock en - sedert diens verbanning - dat van de Brusselse
internuntius.
Om uit deze impasse te geraken begon het vicariaat van Utrecht, voorgelicht door
Quesnel en de Leuvense canonist Z.B. van Espen, de actie om een titel te vindiceren,
waarop zich zulk een gezag liet construeren247.. Hier zien wij het zogenaamde
juridische jansenisme op de spits gedreven worden en de weg inslaan naar de
Utrechtse schijntriomf, die tevens de zelfmoord van zijn katholieke pretenties zou
worden en het te midden van de talrijke geestverwanten in alle landen van
West-Europa zou isoleren. Het vicariaat appelleert vergeefs van de pauselijke
beslissing op de beter-ingelichte paus en zoekt daarna het heil in de eigen pretentie
van wettig metropolitaankapittel te zijn. Het vormt dan het plan Codde te benoemen
tot vicarius-capitularis, waardoor hij de oude positie onder nieuwe naam terugkrijgen
zou. Als de geruchten daarvan te Rome komen, is men daar met het hernieuwd
onderzoek van Codde's verweerschriften, ter hand genomen op zijn eigen verzoek,
gereedgekomen. Bij breve van 3 April 1704 werden zijn Declaratio en de
Responsiones veroordeeld en hijzelf definitief uit het ambt van apostolisch vicaris
ontslagen. Bij schrijven van de 12de October 1704 bracht kardinaal Paulucci Codde
met nadruk in herinnering, dat aan de ‘gewaande kapittels’ alle ontzag ontzegd was
en hun op straffe van excommunicatie verboden was zich dat aan te matigen. Aan
dit verbod had het Haarlemse kapittel gehoorzaamd; het opperde het plan de paus te
verzoeken een nieuwe apostolische vicaris te be-
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noemen. Met deze consequentie verenigde zich schoorvoetend ook het vicariaat,
maar Codde verzette er zich tegen. Deze en andere inconsequenties in Codde's houding
hebben het vicariaat grote last berokkend en hem ook van de historici der
oudbisschoppelijke clerezie de blaam van zwakheid en weifelmoedigheid bezorgd.
Al onthield hij zich angstvallig van elke bestuursdaad, ook van het uitoefenen der
pontificalia (vormen, wijden) en, merkwaardig genoeg, zelfs van het opdragen van
de heilige Mis, wat hem geenszins verboden was, hij gehoorzaamde niet aan 's pausen
bevel, zijn vroegere onderhorigen tot gehoorzaamheid aan te sporen en nam hun elke
poging tot oplossing van het geschil kwalijk, zodra hij er zelf door zou worden
uitgeschakeld.
Ook deed hij nog herhaaldelijk een beroep op de publieke opinie. De 19de Maart
1704 had hij gepubliceerd: ‘Brief door den aartsbisschop van Sebaste... aen de
katholijke ingezetenen van het Vereenigde Nederland’ (Utrecht, 1704) en de 20ste
Augustus een ‘Tweede brief van...’ (Utrecht, 1704)248.. In deze brieven zette hij de
gang van zijn proces uiteen, natuurlijk op zeer subjectieve wijze; hij hield een pleidooi
voor de eigen orthodoxie en die van de clerus en protesteerde tegen de schorsing en
het recente ontslag. Aldus maakte hij zich zelf bij alle feitelijke berusting tot een
centrum van verzet. Het is alles weer kenmerkend voor een zwak man, wiens ja en
neen nooit afdoende zijn, doordat hij de moed of de zelfverloochening mist om de
consequenties ervan te aanvaarden. Verder richtte hij 29 December 1704, 5 Mei
1705, 7 Augustus 1705 aan Clemens XI, 27 Augustus 1705 aan kardinaal Paulucci
en ook 27 Augustus 1705 aan de internuntius de Bussi brieven met brede
uiteenzettingen van zijn onschuld. Al deze brieven bleven onbeantwoord.
Een verzoening scheen op komst, toen Gerhard Potcamp op 14 November 1705
tot apostolisch vicaris benoemd werd. Het vicariaat beschouwde deze benoeming
niet ten onrechte als een triomf en Codde berichtte 27 November aan de paus, dat
hij van harte het einde van de verdeeldheid van deze benoeming verhoopte249.. Namens
de paus antwoordde kardinaal Paulucci hem 29 December 1705, dat zijn instemming
met ingenomenheid begroet werd. De benoemde was echter reeds 16 December over-
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leden en het vicariaat hulde zich weer in reserve ten aanzien van de aanstaande
benoeming. Het zag zeer logisch in, dat zijn onderwerping aan Potcamp, al was deze
dan ook een candidaat naar zijn hart, in wezen een capitulatie was: ze impliceerde
erkenning van Codde's ontslag en van het pauselijk recht tot het benoemen van een
nieuwe vicaris. De consequentie was, dat nu ook de opvolger van Potcamp aanvaard
moest worden. Daartoe was het vicariaat echter niet bereid, zolang het omtrent diens
persoon en denkwijze geen zekerheid had. Vandaar de plotselinge terugkeer tot de
politiek van het protest. Codde maakte deze draai consequent mee en schreef 2 Mei
1706 aan kardinaal Paulucci, dat de betuigde instemming zich niet had uitgestrekt
tot goedkeuring van het hem gegeven ontslag en erkenning van de wettigheid van
Potcamps benoeming. Door deze kronkelredenering trachtte hij zich een rechtsgrond
te verschaffen om een nieuw-benoemde zo nodig, te kunnen afwijzen. Het is maar
al te begrijpelijk, dat op deze brief geen antwoord kwam. Hier eindigt het contact
van Codde met Rome, dat eerst op zijn sterfbed met negatief resultaat zou worden
hervat.
Hij publiceerde het volgende jaar nog: ‘Denuntiatio apologetica Petri Coddaei...
(Utr. 1706)’, waarin alwat hij sedert zijn terugkeer geschreven had, verzameld is.
Vervolgens trok hij zich terug. 's Zomers verbleef hij op zijn eenvoudig buitenverblijf
te 's-Graveland en 's winters meestal te Utrecht, ten huize van Jacobus Cats, een van
de vier provicarissen gedurende het tijdvak 1700-1702, die reeds 18 Maart 1703
geëxcommuniceerd was wegens aanmatiging van kerkelijk gezag. Daar werd hij in
het najaar van 1710 ernstig ziek. De pauselijke nuntius te Keulen, J.B. de Bussi,
dezelfde, die van 1698 tot 1706 internuntius te Brussel geweest was, in deze functie
heel het proces-Codde en de verwikkelingen daarna had meegemaakt en met de
apostolische vicaris herhaaldelijk mondeling en schriftelijk overleg had gepleegd en
die sedert 11 Augustus 1709 in feite het alleenbestuur over de Hollandse Zending
voerde, zond op de tijding van het stervensgevaar zijn auditor Alexander Borgia naar
Utrecht. Deze bezocht Codde tweemaal, het laatst 28 November 1710, en poogde
hem te bewegen zich met de kerk te verzoenen. De zieke weigerde en ondertekende
11 December een 13 December gepubliceerde
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verklaring aan de Nederlandse katholieken, waarin hij zijn protesten hernieuwde. In
deze gevoelens overleed hij 18 December 1710 te Utrecht. Op een vraag van de
Keulse nuntius, op wie dit tragisch einde van een prelaat, in wie hij ongetwijfeld ook
het een en ander had gewaardeerd, blijkbaar diepe indruk gemaakt had, verklaarde
de Inquisitie 30 December 1710, dat Codde de kerkelijke begrafenis geweigerd moest
worden. Inmiddels was hij reeds plechtig in de kerk van Warmond begraven.
Uit zijn eigen geschriften, uit de rapporten van Theodorus de Cock en anderen, uit
de honderden pamfletten pro en contra Codde's zaak verschenen, zelfs uit de werken
over de voorgeschiedenis en de geschiedenis van de oud-bisschoppelijke clerezie,
door voorstanders als W. Kemp, N. Broedersen, J.C. van Erckel, H.F. van Heussen,
G. Dupac de Bellegarde en tegenstanders als C.P. Hoynck van Papendrecht, T.
Backhusius, L. Mozzi geschreven, is de mens Codde niet dan nevelachtig te
abstraheren. In al deze pamfletten en werken verduistert de zaak de persoon. De zaak
is het centrum en Codde's gekwetste waardigheid is de spil, maar de betogen pro en
contra gaan meest over de daden en woorden van anderen. Ook in de punten van
beschuldiging is Codde zelf nauwelijks anders betrokken dan om dulding en
bescherming van wat anderen deden. Hij is noch voor noch na zijn afzetting leider
van enige agitatie geweest; veeleer wordt hij gestuwd door de heftige actie van hen,
die zijn zaak tot de hunne schenen te maken, maar die hem in werkelijkheid van zijn
eerste optreden af voor hun wagen gespannen hadden.
Het is niet onaannemelijk, dat Codde, als hij niet te allen tijde door deze agressieve
adviseurs omringd was geweest, tot berusting en onderwerping gekomen zou zijn.
Hij verzekert dit zelf bijna in zijn ‘Denuntiatio’250. en verdient in dit opzicht geen
wantrouwen; zo was zijn karakter. Zijn sterven buiten de kerkelijke gemeenschap
valt dan ook voor een goed deel aan zijn onverzoenlijke en hardnekkige omgeving
te wijten. Codde was nu eenmaal geen persoonlijkheid, geen leider der geesten, maar
een creatie van de zogenaamde kapittels en hun mondstuk. Straks is hij het veeleer,
die het zogenaamde kapittel van Utrecht ver-
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dedigt, dan dat het kapittel het hem doet. Niet Codde's bevoegdheid, zelfs niet zijn
ambt, maar plaats en bevoegdheid van het vicariaat werden spoedig de spil van de
pretenties. In aangelegenheden van bestuur of openbare actie waren het vooral de
kopstukken van het vicariaat, die hem beïnvloedden, zoals Jacob Cats - die tot hem
ongeveer in dezelfde verhouding schijnt te hebben gestaan als Van Heussen tot
Neercassel, al was de verhouding der leeftijden eer andersom -, Van Heussen en J.C.
van Erckel, maar de leider van zijn geweten, aan wie hij zich naar het getuigenis van
geestverwante tijdgenoten blindelings placht over te geven, was Quesnel. Over
Arnaulds persoonlijke invloed op hem is misschien wat te veel ophef gemaakt;
herhaaldelijk heeft Codde in zijn ápologieën verzekerd Antoine Arnauld maar enkele
keren te hebben bezocht. Des te inniger en te gevaarlijker was zijn slaafse verering
voor Quesnel. Met Gerberon was hij aanvankelijk ook zeer ingenomen, maar deze
vriendschap heeft blijkbaar geen stand kunnen houden. Hechter waren daarentegen
de banden met de intrigant du Vaucel, die hij van Neercassel had overgenomen en
tegen wiens ongetwijfeld niet-geringe diplomatieke gaven hij hoog opzag.
Zoals wij al herhaaldelijk uiteenzetten, getuigen Codde's geschriften, ook zijn
brieven - voorzover zij bekend zijn - van eenzelfde halfslachtigheid; zij tonen
opvallend de neiging van door subtiele distincties en restricties positieve antwoorden
te ontzeilen; ook in dit opzicht toont hij zich ‘issu de Quesnel’. Typisch voor zijn
altijd ontwijkende manier van repliceren is de volgende zin uit een brief van Codde
aan een Gelders edelman, die een bepaalde seculiere priester een jansenist had
genoemd en hem op die grond de toegang tot zijn huiskapel had ontzegd: ‘Heer de
Ray is geen jansenist, ten minste niet in de zin, waarin u dit schijnt te bedoelen’251..
Zulke wendingen vindt men terug op bijna elke bladzijde van zijn publicaties; vandaar
de onbevredigende wrevel-wekkende indruk, die de lezing achterlaat, ook bij hem,
die geenszins geneigd is hem a priori te veroordelen. Doordat deze geschriften echter
vrijwel alle in intieme samenwerking met du Vaucel, Quesnel en Th. Doncker
geschreven zijn, valt Codde's eigen aandeel niet te bepalen. De gesignaleerde trek is
immers kenmerkend voor
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het jansenisme in de tweede fase, dus onder de overheersing van Quesnel.
Veel minder dan bij Neercassel ligt bij Codde, voorzover dit kon blijken, het
zwaartepunt in de spiritualiteit; dit voor het minst is de indruk, die zijn apologieën
wekken. Het is echter waar, dat hij in dezen gebonden was aan een te weerleggen
tekst en weinig van zich zelf kon geven. Er zijn enige getuigenissen van tijdgenoten,
die recht geven ook hem tot de school van Port-Royal te rekenen met de brandende
godsvrucht en het terughuiveren voor de sacramenten. Het moet trouwens de
rechtstreekse invloed van Neercassel zijn, die in hem levendig gewerkt heeft.
Symptomen van de geestelijke overspanning, in en om Port-Royal soms gekomen
tot aan de grens van ziekelijke dweepzucht, bij voorkeur geconcentreerd om een als
heilige of wonderdoener gevenereerde prelaat, hebben zich ook in Codde's omgeving
voorgedaan. Het is weer treffend, dat van zulke excessen rondom de persoon van
Neercassel geen blijken zijn; ook hier weer blijkt diens evenwichtigheid, die een
stempel zette op heel zijn omgeving, maar Codde domineerde ook zijn bewonderaars
en bewonderaarsters niet in die mate om hun sentimentaliteit in toom te houden. Het
decadente verschijnsel, dat ook nog heden ten dage zo vaak het sectarisme vergezelt,
trad eerst na Codde's afzetting sterker op de voorgrond. Ook hier is trouwens de
wisselwerking te zien tussen de jansenistische kringen van Frankrijk en die van de
Hollandse Zending. De cultus van wonderbaarlijkheden, aangewend als vroom
sensatiemiddel van zelden-falende propagandistische kracht, kenmerkte het jansenisme
in de dagen van zijn verval, toen de illusies van een wereldwijde
zedelijk-godsdienstige invloed verijlden en daarmee de greep op de massa verslapte.
Men denke aan de vermeende mirakuleuze genezingen op het Sint-Medarduskerkhof
te Parijs bij het gebeente van de diaken François de Paris, de besmettelijkwerkende
aanvallen van religieuze extase en heel het convulsionarisme van omstreeks 1730 in
Frankrijk, waarvan vooral jonge dweepsters het slachtoffer werden252. en, wat ons
land aangaat, aan de befaamde geschiedenis van Aagje Stouthandel, een Amsterdamse
volksvrouw, die in 1725 van een kwaal genas door het aanraken van het gewaad van
de oud-katholieke aartsbisschop
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Barchman Wuytiers253.. Reeds onder Codde doen zich hier en daar in de Hollandse
Zending bescheiden symptomen van deze op hol geslagen gevoelsreligie voor.
Onder de bevorderaars van deze culte de merveilles nam Codde's goede vriend
Cornelius Steenoven, pastoor te Amersfoort, later de eerste aartsbisschop van de
oud-katholieke kerk, een vooraanstaande plaats in. Deze priester maakt in zijn doen
en laten een wat naïeve, soms zelfs bepaald onnozele indruk. Hij zag hoog tegen
Codde op en vervatte diens lof blijkbaar gaaarne in zalvende verhalen omtrent
wonderbaarlijke gebedsverhoringen en volslagen mirakelen, op zijn gebed reeds
tijdens zijn leven tot stand gebracht254.. Codde gold blijkbaar voor sommige
eenvoudigen als wonderdoener; ook na zijn dood placht Steenoven zijn lof als zodanig
op de preekstoel te verkondigen. Andere uitingen van overspannen godsvrucht moeten
in zijn onmiddellijke omgeving eveneens zijn voorgekomen; wij wezen reeds op het
enigszins tekenende geval van de vrome Adriana Westphalen, een geëxalteerd meisje
van deftigen huize, dat bij niemand anders dan bij Codde zelf kon biechten en
dagelijks uit zijn handen communiceerde. Ongetwijfeld was Codde persoonlijk een
vroom man en naar algemeen getuigenis van tijdgenoten beschikte hij ook over een
indrukwekkende kanselwelsprekendheid.
Ofschoon in enkele adviezen voor zijn benoeming geprezen om zijn geleerdheid,
evenaart Codde toch daarin zeker zijn grote voorganger niet. Hij heeft als student
noch later zich ooit onderscheiden als theoloog. Dat hij Bossuet's ‘Exposition de la
doctrine catholique’ vertaalde en uitgaf, betekent weinig en zijn verdere geschriften,
die trouwens louter apologieën zijn, bewijzen niets, zolang het aandeel van anderen
niet bepaald is. Zij zullen overigens nooit kunnen bewijzen, dat hij een groot
godgeleerde was. Van Heussen prijst Codde's oprechtheid en vergevensgezindheid,
ook zijn scherp doorzicht in de meest verwarde zaken. Daarvan heeft hij echter in
de jaren 1702-1706 allerminst blijk gegeven. Toch is het niet zonder betekenis, dat
ook zijn tegenstanders vrij gunstig over hem zelf plachten te oordelen. Hoynck van
Papendrecht, die zeer ongunstig spreekt over de kopstukken van het vicariaat, spaart
Codde zelf opvallend en zegt zelfs, dat hij een voortreffelijk bestuurder van de missie
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geweest zou zijn, indien hij zich van zijn omgeving had weten los te maken255.. Dit
volgt ook wel uit de omstandigheid, dat over Codde zelf weinig geklaagd wordt. Het
gaat altijd om dulden of niet-bestraffen van wat leden van de clergé zich
permitteerden. Zijn persoonlijk optreden tegen de reguliere clerus gaf zelden of nooit
aanstoot. Gelijk wij al gezien hebben, preekte en pontificeerde hij ook geregeld in
hun kerken. De Cocks mededeling, dat de om zijn volgzaamheid door zijn vrienden
uitverkoren Codde door zijn strijdbare omgeving meegesleept werd, heeft alle
waarschijnlijkheid.
Codde was een bisschop, die in minder bewogen dagen uitmuntend zou hebben
voldaan: hij was een man van gestadige arbeid, die zich vol toewijding aan al zijn
plichten gaf, een keurig administrator vol goede zorg voor zijn archief. Heel zijn
episcopaat doorkruiste hij al vormende de Zending. Hij was het, die eindelijk deze
door geen van zijn voorgangers voltooide rondgang door de missie afrondde met een
bezoek aan Friesland en Groningen. In Friesland, waar na Cunerus Petri in 1570-1574
nooit het heilig vormsel was toegediend, kwam hij in 1690. Hij trok alle staties af,
bezocht ook Ameland en diende overal het vormsel toe aan alle gelovigen, de kleinste
kinderen inbegrepen. Ook het afgelegen Lingen, dat nog steeds ten gevolge van de
onverdraagzaamheid van Willem III voor katholieke priesters ontoegankelijk was,
vergat hij niet. Op het voorbeeld van zijn voorganger getroostte ook hij zich
vernederende ontberingen door aan de grenzen van het landje rond te sluipen en er
het sacrament toe te dienen in de schuurkerken in Munsterland of in de open lucht.
Wat dan helaas ten nadele van deze laatste zeventiende-eeuwse apostolische vicaris
moet worden vastgesteld, hij was een waarlijk apostolisch bisschop en de onvermoeide
arbeid aan zijn naaste taak, waarmee hij al de twaalf jaren van zijn ambtsvervulling
de heiligste ernst maakte, doet hem hoog uitrijzen boven al te veel bisschoppen van
zijn tijd. Deze toewijding strekt hem tot eer en verdient in de voor hem in het
algemeen zo bezwarende karakteristiek met nadruk naar voren te worden gebracht.
Het is dan hier de plaats de vraag te stellen, in hoeverre Rome's bejegening van
deze ernstige zielzorger te laken zou zijn. Vast
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staat, dat tot aan de bittere ontknoping van zijn schorsing toe vele vooraanstaande
Romeinse prelaten voor Codde's persoon en zijn werk grote achting toonden. Het
moet ook wel dit gevoel geweest zijn, dat paus Clemens XI bezielde, toen hij er zijn
sanctie aan gaf, dat al het bezwarende materiaal over Codde's bestuur ter zijde zou
worden geschoven, mits de bisschop zich openlijk en zonder reserve tegen het
jansenisme verklaarde. Gezien de tijdsomstandigheden, is dit milde besluit een uiterste
van tegemoetkoming geweest. Juist immers was in Frankrijk het ondergronds
voortwoekerende jansenisme weer het middelpunt van een ernstige crisis geworden
door de zogenaamde Cas de conscience. Als biechtvader van een stervende priester
legde een jansenist in 1701 aan de Sorbonne een zevental scherp-gestelde vragen
voor, waarvan de voornaamste was, of een geestelijke, die het formulier van Alexander
VII met de bekende restrictie ten aanzien van het feit getekend had, de absolutie
mocht worden gegeven. Veertig doctoren van de Sorbonne, onder wie Ellies du Pin,
Petitpied en Natalis Alexander, antwoordden, dat het vraagstuk nieuw noch ongewoon
was en de absolutie niet geweigerd mocht worden. Aanvankelijk geheim gehouden,
drong dit advies van de veertig toch spoedig tot Rome door. Bovendien werd het in
Juni 1702 in een Leuvense krant gepubliceerd256..
Het was in dezelfde dagen, dat Clemens XII Petrus Codde persoonlijk mededeling
deed van zijn schorsing. Wie alle zeven vragen van de Parijse biechtvader naleest
en o.a. let op de ontwijkende reserve, waarmee de biechteling zich geuit had over de
praedestinatie, over contritionisme en attritionisme, over de onbevlekte ontvangenis,
over het lezen van de heilige schrift in de volkstaal en op de stichting, waarmee hij
verklaarde, geschriften als ‘La fréquente communion’ van Arnauld te hebben gelezen,
zal inzien, dat alle verklaringen van de stervende door Codde hadden kunnen worden
afgelegd. Zij typeren hem geheel en zijn dan ook, zij het in verbrokkelde betogen
vol herhalingen en reserves, terug te vinden in zijn verweerschriften. De kardinalen
moeten in de Cas de conscience het geval-Codde gaaf teruggevonden hebben. Zo
kreeg Codde's weigering een zeer algemene betekenis, die een principiële beslissing
onvermijdelijk maakte. Dat deze ongunstig voor de vicaris moest uitvallen,
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spreekt vanzelf. Zijn beloofd eerbiedig stilzwijgen - gesteld al, dat het hem mogelijk
was ook zijn clerus tot de stipte inachtneming daarvan te verplichten, waarvan zijn
verweerschriften allesbehalve de indruk geven - kon de heilige stoel in het stadium,
waarin de zaak nu kwam, zeker niet meer bevredigen: hij moest een positieve
onderwerping eisen.
Is er dus in het vonnis zelf, hoe zwaar het neerkwam op een prelaat van grote
persoonlijke verdiensten, geen reden om Rome van hardheid, laat staan van
onrechtvaardigheid te betichten, dan blijft nog de vraag, of vóór en na het proces
alles vermeden is, wat Codde kon kwetsen of de indruk van voorbarig partijkiezen
kon wekken. Deze vraag kan niet volstrekt ontkennend beantwoord worden. Vooral
doet het zeer vreemd aan, dat de Propaganda voor Codde's vertrek van hem eiste,
dat hij Theodorus de Cock als provicaris zou aanstellen. Deze eis was tegenover
Codde, wiens scherpste aanklager De Cock was, onkies en tegenover de clerus van
de Zending ontactisch. Er valt ook gemakkelijk een bewijs van voorbarig partij-kiezen
in te zien. Geen enkele aanstelling was in elk geval zo geschikt om verzet te
ontketenen als juist deze. Dat het na Codde's schorsing toch weer dezelfde De Cock
was, aan wie het bestuur werd opgedragen, is achteraf min of meer verbijsterend, zo
wij rekening houden met de algemene neiging van Rome om conflicten te voorkomen.
Hier werden conflicten uitgelokt. De toekomst heeft het ook uitgewezen. Op de
ondoordachte en in hoge mate onkiese benoeming van De Cock is na weinig tijds
een terugtocht gevolgd, waarbij de Propaganda in haar overleg met de kopstukken
van het verzet tegen De Cock een allesbehalve fraaie houding aannam en met de
aanvaarding van de dubieuze Potcamp een bedenkelijke uitweg vond, te meer te
laken, nu aan deze ten aanzien van het formulier van Alexander VII blijkbaar geen
enkele eis gesteld werd.
Het is dan ook niet alleen Codde's houding, die tot de tragische breuk in de
geschiedenis van de Hollandse Zending geleid heeft; de fouten van de Propaganda
hebben het conflict toegespitst. Van Codde zelf moet in ieder geval getuigd worden,
dat hij doof is gebleven voor de jaar in, jaar uit op hem geoefende aandrang om het
pauselijk vonnis te negeren. Zijn onthouding van
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elke bestuursdaad heeft de raddraaiers van het verzet zeer gehinderd. Nog leggen de
geschiedschrijvers van de oudbisschoppelijke clerezie hem deze lijdzaamheid min
of meer openlijk ten laste als een gebrek. Wat de ontwikkeling van het schisma
betreft, valt aan te nemen, dat ook een andere houding van Codde de omvang daarvan
niet veel vergroot zou hebben, maar wel mogen wij onderstellen, dat een benoeming
van minder uitdagend karakter in 1702 een en ander voorkomen had. Begrip, laat
staan waardering, van wat in de seculiere clerus van de Zending omstreeks het eind
van de zeventiende eeuw als communis opinio heerste, was bij de Propaganda al te
zeer afwezig. Het is moeilijk de vraag los te maken van wat de verdere geschiedenis
gebracht heeft, maar wie dit poogt te doen, tracht ten minste een onbevooroordeeld
antwoord te krijgen op de vraag: was het een bedenkelijk verschijnsel, dat de seculiere
clerus in hechte verstandhouding met de apostolische vicaris het hiërarchisch
bewustzijn van de kerk van 1559 zo levendig bezwaard had? Was het oneervol, zo
in hem het besef leefde, dat de Hollandse katholieken geen kinderen van gisteren
waren, maar de voortzetters van een ononderbroken traditie? Het komt immers bij
niemand op in getuigenissen uit Noord-Brabant, dat net bisdom Den Bosch als
apostolisch vicariaat in stand bleef, iets onrechtzinnigs of recalcitrants te laken.
Zolang de clerus van de Zending zich er van bewust bleef, dat de apostolische vicaris
niet naar canoniek recht de aartsbisschop van Utrecht was, moet het gezond en
verheugend genoemd worden, dat deze missiebisschop het voor het gevoel van
priesters en leken metterdaad was. De oud-katholieke traditie - konden wij de term
oudkatholiek toch losmaken van de sectarische zin, die hij helaas heeft! -, die in de
missiekerk van de apostolische vicarissen met bijna fanatieke verkleefdheid de
identieke continuatie zag van Sint Willibrords instituut, is niets, waarvoor onze
vaderen zich hadden te schamen, integendeel. Het rampzalig deraillement, dat de
Noordelijke Nederlanden zou maken tot het enige land, waar het jansenisme een
schisma voortbracht, heeft de katholieken hier te lande lang de ogen doen sluiten
voor de deugd van deze vaderlands-katholieke traditie, geworden in dagen van
benauwenis en ondanks hoon en verdrukking bewaard als het
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besef van een wel bestreden, maar in het eigen midden nooit betwijfeld nationaal
eerstgeboorterecht. Het erfdeel van de vaderen te handhaven, is geen leus, die de
ultramontanen uit de school van Le Sage zouden ontdekt hebben; ze is niets dan een
revival van wat heel de zeventiende eeuw geleefd heeft in leiders en clerus van de
Hollandse missiekerk.
Monumentaal is deze overtuiging belichaamd in het werk van de man, die wij als
Neercassels Timotheus en als diens gemankeerde opvolger reeds herhaaldelijk ontmoet
hebben. De gerechtvaardigde bezwaren, die Rome beletten pastoor Van Heussen tot
bisschop te benoemen, kunnen zijn verdiensten als geschiedschrijver van de Utrechtse
kerk niet aantasten. Het is bekend, dat de vaderlandse humanisten hun karakteristiek
van het Bataafs verleden plachten te baseren op het vooroordeel van de
onoverbrugbare klove tussen het verbasterde middeleeuwse christendom en het
gezuiverde evangelie, dat de protestantisering de natie hergeven had. Zo kon dan
ook Willem Moll zijn onvolprezen werk over de middeleeuwse kerk beginnen met
het scherp exposé van wat hem scheidde van de gereformeerde vaderen der
zeventiende eeuw, in wier oog de kerkgeschiedenis van ons vaderland, ‘voordat het
bestraald werd door het licht des vernieuwden evangelies, nauwelijks enige aandacht
waard’ geweest was. Zo zij er toe kwamen er van te gewagen, toonden zij er niet
meer in te zien ‘dan een gering deel van de geschiedenis der ontaarding van de
christelijke godsdienst tijdens de heerschappij van den anti-hrist’; haar voornaamste
vrucht was wel daarin gelegen, dat zij de protestanten van wapenen voorzag om ‘de
erreuren der roomsgezinden neer te slaan’. Zo strekten dan de werken van Boxhorn,
Baselius en Arnold Montanus volgens Moll hoofdzakelijk om de haat voedsel te
geven door ‘de schandalen van Babels hoer’ tot stichting van de goede getrouwen
‘zamen te lezen’257..
‘Onze blinde voorouderen’ heetten bij de verlichte Simon van Leeuwen de
middeleeuwse Nederlanders, die in het katholicisme leefden. Met weinig meer dan
door deernis getemperde minachting zagen de zeventiende eeuwse Hollandse historici
neer op de middeleeuwse verkondigers van het christendom hier te lande en de galerij
van Utrechtse bisschoppen was in hun voorstelling
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een reeks van dwepers en wreedaards. Als het ons thans licht valt deze bekrompenheid
van zelfverzekerde zeventiende-eeuwse anti-papisten met vergevensgezinde ogen
aan te zien, danken wij dit voor een niet-gering deel aan de omstandigheid, dat van
Leeuwens ‘Batavia illustrata’258. reeds na enkele decaden een tegenhanger vond in
de beroemde ‘Batavia sacra’, waarmee Neercassels Timotheus het katholiek
vaderlands verleden en de heldengestalten, die het vulden, wreekte op de in
controversen verwrongen karakteristieken van de officiële auteurs der zeventiende
eeuw. Als de titel van Van Heussens levenswerk een protest wilde zijn, dan bleef de
auteur gelukkig niet steken in het negatieve van een onvruchtbare polemiek. Hij gaf
zijn protest de positieve inhoud van een rijk en overtuigend exposé en - wat tot de
karakteristiek van zijn generatie alles zegt - toonde het katholicisme van de
wederopluiking als een natuurlijke continuatie, een regelrecht en identiek vervolg
van dat van de middeleeuwse kerk van Utrecht. Deze communis opinio vorm te
hebben gegeven in een monumentaal werk, dat de eeuwen getrotseerd heeft, meer
en beter dan welk ander geschiedwerk van zijn tijd, blijft Van Heussens grote
verdienste voor het vaderlandse katholicisme. Hij is met zijn knap exposé de
hekkensluiter van een eeuw van vervolging, achteruitzetting en verpaupering, als hij
onbeschroomd en gedocumenteerd komt getuigen van het nationale karakter der
ongebroken voortgezette katholieke kerkelijke organisatie.
Dat de missiebisschoppen van de Hollandse Zending in kerkrechtelijke zin geen
aartsbisschoppen van Utrecht waren - Neercassel was niet eens aartsbisschop - hebben
zij tot en met Codde allen geweten en willen weten. Geen van hen heeft zich ooit de
titel aangematigd, ook Codde niet, die nog na zijn schorsing de pretentie, als zou
ooit een van de apostolische vicarissen metterdaad aartsbisschop van Utrecht geweest
zijn, in een brief aan zijn vertrouweling J.C. van Erckel een ‘aanmatiging’ noemde259..
Uit deze brief valt reeds te zien, dat het latere schisma voor zijn pretenties bij Codde
geen steun gevonden zou hebben en dat hij voor deze toepassing van het juridisch
jansenisme tot zijn dood toe een sta-in-de-weg is gebleven. Maar dit neemt niet weg,
dat clerus en gelovigen in de apostolische
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vicarissen de nationale kerkvoogden, de opvolgers van Sint Willibrord, zagen. Het
is de vraag, of deze kerkvoogden hun minder na stonden dan ons een huidige
aartsbisschop van Utrecht of bisschop van Haarlem.
Denken wij het jansenisme en vooral het schisma weg, dan staat helder in een
aantrekkelijk licht, wat de allerminst laakbare droom van de zeventiende-eeuwse
Hollandse katholieken was: de missiekerk ook officieel erkend te zien als de
voortzetting van de oude hiërarchie. Aan het eind van de eeuw was de missie
genoegzaam geconsolideerd; na de bitter vervolgde vicarissen Sasbout, Rovenius en
de la Torre had de imposante Neercassel de staatsrechtelijke positie van de katholieken
stilzwijgend aanmerkelijk verbeterd; ook had hij zijn gezag over de reguliere
missionarissen op vaste basis weten te bevestigen. Niets ontbrak hem sedert om
aartsbisschop van Utrecht te zijn dan de officiële benoeming door de heilige stoel.
Ze bleef hem ontzegd, maar was het een onkatholiek, een onnatuurlijk verlangen van
de clerus, te hopen, dat ze zijn opvolger te beurt zou vallen als de kroon op het
geslaagde en gezegende herstelwerk van een eeuw missie? Het is ongerijmd noch
ongezond, dat de clerus aan het eind van de zeventiende eeuw de overtuiging koesterde
van een keerpunt te naderen, waarop de consolidatie bezegeld en de missie
geëmancipeerd zou worden. De apostolische vicaris zou zijn titel in partibus op
Rome's last ruilen voor die van aartsbisschop van Utrecht en - ziedaar een plausibel
en vergeeflijk stuk eigenbelang van de kopstukken der geestelijkheid - het vicariaat
zou erkend worden als metropolitaan kapittel. Of dit een rekening was, die buiten
de waard, d.i. buiten de de wereldomvattende congregatie van de Propaganda, werd
opgemaakt, kunnen wij daarlaten; wij behoeven geenszins het geloof in het welslagen
te delen om de hoop eervol en gezond te noemen.
Zo gezien, is het geen wonder, wanneer de geschiedschrijver Van Heussen in het
oog van de clerus de geroepene was om de voltrekking van dit proces in zijn persoon
te beleven. Deze droom werd niet verwezenlijkt; Van Heussen kon geen genade
vinden in de ogen van de Propaganda, maar het was niet om zijn historische pretenties
of wensen. Zo kon de hoop ook aan de zwakke Codde verankerd worden. Kwam
onder hem het onzalig
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proces van smalle kerktorentendensen op een dood punt, waarachter ontreddering
en versplintering wachtten, dan mag het ons niet beletten deze droom van de Hollandse
clerus - ook de droom van zijn apostolische vicarissen zelf - in hetzelfde licht te zien
als de onder gelukkiger gesternte tot realiteit geworden wens van de
negentiende-eeuwse ultramontanen, die 1853 voorbereidden en beleefden. Ook wie
niet gelooft in de mogelijkheid van een herstel der hiërarchie in de achttiende eeuw,
kan open oog hebben voor de historische betekenis van een ononderbroken
gecontinueerd missie-episcopaat, dat vroeg of laat zonder schokken in dit herstel zou
zijn uitgemond. Nu heeft de nasleep van Codde's schorsing de onzalige scheur
getrokken in dit proces van geleidelijkheid. Daarin schuilt Codde's schuld in de
geschiedenis van de Utrechtse kerk. Zijn houding van dulden en verbloemen op een
tijdstip, dat het Franse en het Zuidnederlandse episcopaat straf optraden tegen het
jansenisme, heeft veroorzaakt, dat hij zijn kerk in een impasse leidde. Hem zelf kostte
dit het met zoveel trouwe toewijding beklede ambt en het bracht een crisis in de
missie, waardoor een malcontente groep op den duur buiten de eenheid in Rome trad
en de Nederlandse katholieke kerk in haar voorspoedige en veelbelovende
ontwikkeling werd achteruitgezet, ook doordat overheid en publieke opinie
onverzoenlijk tegen haar in het harnas werden gejaagd.
Door zijn halfslachtigheid heeft Codde naar beide kanten teleurstelling gebracht:
aan Rome en zijn getrouwen door persoonlijke hardnekkigheid en lijdelijk verzet,
aan het vicariaat en zijn supporters door feitelijke onderwerping aan het pauselijk
vonnis. Was hij niet halverwegen op de weg van onderwerping en zelfverloochening
blijven staan of had hij, als zijn wijzere voorganger, het bekende formulier ten slotte
zonder restrictie getekend, dan zou de Hollandse kerk naar alle waarschijnlijkheid
haar nationale overste behouden hebben en vroeger, althans vlotter dan thans, uit de
missiestaat tot het herstel van de hiërarchie gekomen zijn. Aldus draagt Codde een
dubbele historische verantwoording: voor het Hollandse schisma en voor de breuk
in de natuurlijke ontwikkeling van de katholieke kerk der wederopluiking. En deze
verantwoording is tragischer, naarmate zijn persoonlijkheid zwakker was.
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XI. Locale ontwikkelingsgang van de missie in de zeventiende eeuw
I. Begrenzing van de Hollandse Zending
LANGS TWEE LIJNEN HEEFT DE EXPANSIE VAN de georganiseerde missie
zich over de Utrechtse kerkprovincie bewogen. Holland is haar geboorteland; de
steden Delft en Haarlem zijn haar uitgangspunten geweest. Van Delft, waar Sasbout
Vosmeer in 1583 zijn persoonlijk apostelwerk begon, gaat een lijn naar het westen;
van Haarlem, waar tussen de oude orde en de missie geen gaping is ontstaan, gaat
een andere naar het noorden. In het begin van de zeventiende eeuw waren geleidelijk
het vasteland van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in het missie-verband
opgenomen. Kort daarop begon als een geheel nieuw initiatief de katholieke restauratie
van Twente en Lingen (1606) benevens een klein deel van de Gelderse Achterhoek.
Nog enige jaren later zette Sasbout de eerste missieposten uit in Friesland en
Groningen. Bij zijn dood in 1614 was echter buiten de gewesten Holland en Utrecht
van geen georganiseerde missie sprake; het bleef bij enkele posten, door hem uitgezet,
en bij de werkzaamheid van enige priesters der oude bedeling, die met de apostolische
vicaris niet of zo goed als niet in betrekking stonden, en van een aantal regulieren,
van wie hetzelfde geldt. Dezen waren trouwens merendeels minder gevestigde
missionarissen dan vaganten, die hele streken aftrokken om occasionele hulp te
bieden.
Het zou niet ongerijmd geweest zijn, als de Hollandse Zending zich op den duur
ook over de zogenaamde Generaliteitslanden had uitgebreid. Krachtens het beginsel,
dat de Hollandse Zending het gedeelte der Nederlanden bevatte, dat in de macht der
ketters was - zoals de term met meer of minder gelukkige modulaties heel de duur
van de tachtigjarige oorlog en zelfs

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

350
nog wel daarna, speciaal in missieverslagen van reguliere oversten, bleef luiden -,
zou het logisch geweest zijn, zo de apostolische vicaris van dit gebied na de
geleidelijke verovering van de zuidelijke gewesten onder Frederik Hendrik zijn
rechtsmacht ook over de Generaliteitslanden had uitgestrekt. Het verbreken van de
staatkundige band met wat sedert de Spaanse Nederlanden heettet leidde echter niet
tot de consequentie van een kerkelijke regeling, die alle in de Republiek verenigde
gewesten ook in één kerkelijk verband bracht. Het zou enige eeuwen duren, voor
men te Rome deze consequentie realiseerde: eerst 1853 bracht de voormalige
Generaliteitslanden binnen de kerkprovincie Utrecht.
Vermoedelijk zouden de Generaliteitslanden inderdaad op geheel natuurlijke wijze
bij de Hollandse Zending ondergebracht zijn, als zij niet eerst veel later dan de zeven
provinciën definitief bij de Republiek gevoegd waren. Dan was waarschijnlijk ook
hun religieuze ontwikkeling geheel anders gegaan en zou er niet, zoals thans tot hun
geluk, gesproken kunnen worden van een ononderbroken voortbestaan van de
kerkelijke hiërarchie. Dit geldt volstrekt voor de bisdommen Roermond en Antwerpen
en met zekere reserve ook voor het bisdom Den Bosch, dat zonder onderbreking
overging in de staat van een apostolisch vicariaat, waarover de Congregatie van de
Propaganda wel dezelfde bevoegdheid kreeg als ze over de Hollandse Zending bezat,
maar dat de oude parochiele indeling bleef behouden en in zijn structuur maar weinig
van een gewoon bisdom verschilde. In de Generaliteitslanden, ook in
Zeeuws-Vlaanderen, heeft zich niet het vacuum voorgedaan, nooit de grote afval en
massale uitwijking van de dienstdoende clerus. Evenmin is er sprake van een ook
maar noemenswaard aantal pastoors, die zich lieten gelijkschakelen in het hervormde
kerkverband. De bisschoppen van Roermond en Antwerpen resideerden buiten de
Republiek en handhaafden in de aan de Staten-Generaal onderworpen delen van hun
diocees de door hen aangestelde priesters; het zou ongerijmd geweest zijn, zo men
te Rome besloten had de betrokken delen aan hun rechtsmacht te onttrekken.
Meer reden zou er geweest zijn het zo goed als geheel binnen het rechtsgebied
van de Staten-Generaal gelegen vicariaat van
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Den Bosch onder de apostolische vicaris van de Hollandse Zending te plaatsen.
Speciaal geldt dit voor die delen ervan, welke staatkundig tot Holland (land van
Altena en Heusden) en tot Gelderland (Bommelerwaard) behoorden. Reeds vóór het
bisdom Den Bosch tot de staat der missie overging, was er tussen de bisschop van
Den Bosch en de apostolische vicaris Rovenius dan ook zeker meningsverschil
ontstaan over de grens van het gebied der Hollandse Zending. Rovenius bleek niet
ongeneigd de staatkundige grenzen over te nemen en pretendeerde zekere rechtsmacht
over de betrokken delen, waarbij hij waarschijnlijk ook Nijmegen en omgeving
voegde, dat tot Roermond behoorde, maar staatkundig tot Gelderland. Misschien
had deze pretentie van Rovenius, die af en toe tot wrijving met de betrokken
bisschoppen aanleiding gaf, tot consequenties kunnen leiden, indien niet het
schromelijk priestergebrek, waarmee de Hollandse Zending te kampen had, de
toepassing daarvan belet had.
Een blik op de kaarten der religieuze verhoudingen leert, dat tussen de intensief
bewerkte missie-centra van de provincie Utrecht en van de westelijke helft van het
Zuidhollandse vasteland het niemandsland der schaars-bewoonde venen en waarden
lag: de oostelijk van de Rotte gelegen streek der tegenwoordige droogmakerijen als
de Zuidplas- en Prins-Alexander-polder, vervolgens tussen Hollandse IJsel en Lek
de Krimpenerwaard en tussen Lek en Merwede de Alblasserwaard en de
Vijfherenlanden. Samen maken deze streken thans een merkwaardige strook van
bijna volstrekt geprotestantiseerd gebied uit, dat aansluit bij de even radicaal
ontroomste Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden. Deze aaneensluitende brede strook,
die zich boogsgewijs eerst zuid-noord en dan west-oost uitstrekt, scheidt op de kaart
zeer opvallend de matig-geprotestantiseerde gebieden van Zuid-Holland en Utrecht
van de bijna volkomen katholiek gebleven Generaliteitslanden. De Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden en daarbij aansluitend de genoemde strook van waarden en
venen vormden een blijkbaar niet te overbruggen kloof tussen twee gebieden van
intensieve katholieke zielzorg. Het land van Heusden en Altena sluit zich daarbij
aan. Heel dit gebied is, op enkele steden na - die dan meestal door regulieren bediend
werden -, weerloos aan de protestantisering ten offer gevallen,
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noodgedwongen prijsgegeven door Sasbout en Rovenius: zij hadden er geen priesters
voor. Aan pretenties op het land van Heusden en Altena kon Rovenius dan ook geen
kracht bijzetten; het gebied bleef nominaal tot Den Bosch behoren, zonder dat daarmee
zijn noodlot werd afgewend: bij gebrek aan zielzorg ging het als heel de genoemde
strook goeddeels verloren.
Dat later een apostolisch vicaris der Hollandse Zending, Jacobus de la Torre, korte
tijd althans in naam het bestuur over het vicariaat Den Bosch heeft gevoerd, bewijst
misschien, dat ook de Romeinse autoriteiten wel wat gevoeld hebben voor de
opvatting, volgens welke al het in de macht van de Staten-Generaal geraakte gebied
aan één autoriteit moest worden toevertrouwd. Lang heeft dit inzicht zich echter niet
gehandhaafd; er waren te grote verschillen tussen de betrokken delen om ze over één
kam te scheren. Na de la Torre heeft niemand de functies gecombineerd. De
natuurlijke tegenstelling tussen de Hollandse Zending, waar de katholieken in de
diaspora leefden, en de Meierij, waar de bevolking unaniem katholiek bleef en de
pastoors aanbleven, heeft met het verklaarbaar verlangen van de Bossche clerus
meegewerkt om de combinatie niet te bestendigen. Zo heeft de Hollandse Zending
nooit meer dan de Utrechtse kerkprovincie omvat en eigenlijk minder dan deze, want,
gelijk ons bij Gelderland en Overijsel zal blijken, werden sommige parochies op den
duur bij het bisdom Munster ondergebracht.
In aansluiting op wat zoeven reeds opgemerkt werd over het kaartbeeld van de
religieuze verhoudingen, kunnen wij een globale beschouwing tot inleiding van dit
hoofdstuk inlassen. Boven een zuiderrand van bijna volstrekte homogeniteit in het
katholicisme vertoont de confessiekaart van het huidige koninkrijk der Nederlanden
een beeld vol contrasten als de littekens van een hardnekkige, rampzalige strijd tussen
katholicisme en protestantisme of, juister gezegd, van het van boven af opgelegde
protestantisme tegen een tot weerloosheid gedoemd katholicisme. Een oppervlakkige
beschouwing suggereert zeer sterk deze, in zijn wezen juiste indruk: alleen voor
Holland (zonder de eilanden) en Utrecht is de missie er in geslaagd de
protestantisering met belangrijk succes het hoofd te bieden; verder is het alleen
Twente, dat een nederlaag van de protestantisering toont. Locale uit-
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zonderingen en de kleur van sommige grensgebieden daarlatend, leert de kaart ons
dan ook onmiskenbaar, wat het hierachter volgende historisch overzicht bevestigen
zal: de missie van Sasbout is niet verder gekomen dan het vasteland van Holland en
Utrecht. Alleen Twente is geheel afzonderlijk onder Spaanse bescherming in
exploitatie genomen. De rest van de kaart grijnst ons duidelijk het ‘te laat’ toe: toen
de missie onder Rovenius eindelijk de krachten beschikbaar kreeg voor de exploitatie
van dit grote gebied, was het lot al voltrokken, d.i. de protestantisering geslaagd. De
ambulante missie, die een handvol regulieren in deze streken in de tussenliggende
decaden had uitgeoefend, heeft de voltrekking van dit noodlot niet kunnen
verhinderen: zij heeft op de kaart maar vage sporen achtergelaten.
Dit objectief-blijkende feit doet ons inzien, hoeveel wijsheid er school in het
beginsel, dat sinds Sasbout de politiek van de apostolische vicarissen beheerst heeft:
vaste staties en geen ambulante missie. Het waren, zoals voorafgaande hoofdstukken
reeds deden blijken, vooral de Jezuïeten, die zich op de laatste toelegden, maar een
boeiend geschrift als het verhaal van Willibrord van der Heyden met zijn opsomming
van daden van moed en zelfverloochening is daar om te bewijzen, hoe negatief de
historische betekenis van al deze toewijding en ontbering is. Het beginsel van
kernvorming om een vaste priester is dat van Sasbout: Holland en Utrecht bewijzen
het succes er van. Dit verschil van methode heeft tot de wrijving tussen de regulieren
en de apostolische vicarissen bijgedragen: zozeer als de paters de ambulante missie
de voorkeur gaven, zo scherp wezen de apostolische vicarissen ze af. Zodra Neercassel
zijn rechtsmacht over de regulieren voldoende uitgebreid had, dwong hij de Groningse
regulieren vaste staties te kiezen. Men kan de vraag stellen, of de confessiekaart van
dit gedecatholiseerde land niet een enigszins gunstiger beeld zou vertonen, indien
deze methode vroeger gezegevierd had.
Ook laat de kaart zeer duidelijk zien, dat de georganiseerde missie, d.i. die van de
seculieren, het in algemene historische betekenis ver wint van die der regulieren.
Menige enclave in geprotestantiseerd land is het resultaat van regulierenijver en ook
aan het beeld van Holland-Utrecht is hun aandeel niet
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vreemd, maar overweging der getalsverhoudingen leert terstond, dat niet de
individuele toewijding, maar de organisatie van bepaalde centra uit de religieuze
kleur van de streken bepaald heeft. Wij zagen in voorafgaande hoofdstukken, dat de
clerus in meerderheid uitgeweken was. Hierdoor ontstond een hiaat in de katholieke
zielzorg, op tal van plaatsen zo langdurig, dat de protestantisering het moest winnen
bij gebrek aan positieve tegenstanders. Een occasioneel bezoek van een zwervende
missionaris kon dit proces van triomferende protestantisering niet voldoende remmen,
maar stichting van een vaste missiepost meestal wel, mits ze vroeg genoeg gebeurde,
d.i. nog tijdens het leven van de eerste generatie, aan wie de protestantisering werd
opgedrongen.
Van twee centra uit is de missie begonnen: Haarlem en Delft. Delft was de
woonplaats en de actiebasis van Sasbout Vosmeer. Haarlem was de zetel van het
Haarlemse kapittel, het enige van alle kapittels der Noordnederlandse kerkprovincie,
dat de stormen trotseerde en noch voor de protestantisering noch voor de verlokking
van het geld bezweek. Zijn leden lieten zich in meerderheid de prebenden ontnemen,
maar hielden hun organisatie in stand en bleven in de stad resideren: het behoud van
het katholicisme was hun meer waard dan de eigen materiële positie. Er zijn in de
gehele westerse kerk van de zestiende eeuw maar weinig kapittels geweest, van wie
dit vaststaat. Sede vacante bleef het Haarlemse kapittel de zielzorg leiden. Een breuk
tussen de oude orde en de missiestaat is dan hier ook niet aan te wijzen, het begin
van de missie niet te bepalen.
Deze missie, zo leert de kaart, mag alleen geslaagd heten in het samenhangende
complex Noord-Holland - vasteland van Zuid-Holland - Utrecht; voor de gehele
verdere rest is zij, met uitzondering van Twente, zekere grensgebieden van Gelderland
en enige verspreide enclaves, als in numerieke zin grotendeels mislukt te beschouwen.
Dit is het gevolg van priestergebrek, niet van de vervolging en allerminst van groter
voorkeur van de bevolking voor het protestantisme, want, zoals wij reeds bij de
behandeling van de protestantisering zagen, is dit proces in tal van thans
radicaal-protestante streken uiterst langzaam gevorderd door de hardnekkigheid,
waarmee de bevolking aan het katholi-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

355
cisme vasthield; men denke aan de Zeeuwse eilanden, aan Drente en Friesland.
Ondanks het decennia lang uitblijven van behoorlijke katholieke zielzorg heeft zelfs
de tweede generatie nog maar zeer traag het opgedrongen nieuwe geloof aanvaard.
Had Sasbout Vosmeer in 1583 een honderdtal gelijkgezinde medehelpers gehad en
dezen kunnen verdelen over de thans prijsgegeven gewesten, dan zou de gehele kaart
er nu tenminste uitzien als het omschreven complex Holland-Utrecht. Nu is de kaart
een illustratie van de waarheid van het triviale volksgezegde: ‘Wie het dichtst bij het
vuur zit, warmt zich het best’, d.i.: de gewesten, die het dichtst bij Haarlem en Delft
lagen, zijn het eerst en het best verzorgd. Op de kleur van Utrecht is, gelijk wij bij
de behandeling van de protestantisering reeds deden blijken, een andere factor van
invloed geweest: de slappe protestantiseringspolitiek in dit gewest.
Het grote euvel van de katholieke kerk van vóór 1559 is geweest haar verzuim te
zorgen voor de recrutering van priesters. Daardoor ontstond het noodlottig hiaat, dat
in de kritieke dagen van keuze tussen katholicisme en protestantisme in zo grote
stukken van ons land het oude geloof uitschakelde. Helaas missen wij exacte getallen,
die ons een klaar beeld geven van de gebrekkige verdeling van de missionarissen
over het gebied van de Hollandse Zending en dus ook van de betekenis der genoemde
zendingscentra. De globale opgaven bewijzen echter al genoeg. Sasbout beschikte
omstreeks 1600 over een zeventigtal missionarissen, waarbij die van het Haarlemse
kapittel inbegrepen waren. Dit had er ten minste ongeveer 30. De resterende 40
bedienden dus geheel de rest van het gebied. Rovenius gaf in 1614 een getal van 177
missionarissen op. Dit is het totaalgetal: hij rekende ook mee de katholiek-gebleven
kanunniken van Leeuwarden, Groningen, Oldenzaal en Utrecht en een aantal zeer
bejaarde priesters van goede wil, wier werk voor de zielzorg niet veel meer kan
hebben betekend. Daarentegen schijnt hij het aantal regulieren wat te onderschatten.
Er is dus reden het getal 177 te aanvaarden. Uit zijn locale opgaven volgt nu echter,
dat van deze 177 stellig een grote 50 in de provincie Utrecht stonden, dat in het oude
bisdom Haarlem ook ruim 50 priesters werkten, dat het aantal priesters op het
vasteland van Zuid-Holland toen al boven
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de 20 kwam en dat tenslotte het in de macht van Spanje verkerende Twente alsmede
Lingen samen eveneens over ruim 20 priesters beschikten. Zeker bleven er voor de
gehele rest van het gebied maar ten hoogste een 30-tal missionarissen beschikbaar.
In 1622 is het aantal missionarissen sterk toegenomen: het bedraagt omstreeks 230.
Uit de locale détails is op te maken, dat daarvan in het bisdom Haarlem ongeveer 90
stonden, in de provincie Utrecht zeker 50 en op het vasteland van Zuid-Holland ten
minste 30. Nog altijd zijn Twente en Lingen samen ten minste 20 missionarissen
rijk. Voor de hele rest van de Zending zijn dus in 1622 ten hoogste 40 priesters
beschikbaar, d.i. voor Zeeland, de Zuidhollandse eilanden en waarden, Gelderland,
Overijsel (met uitzondering van Twente), Drente, Groningen, Friesland en de
Waddeneilanden (uitgezonderd Tessel).

2. Haarlem
Daar hier de hiërarchie zonder onderbreking in de zendingsstaat overging, moet het
oude bisdom Haarlem beschouwd worden als het geboorteland van de missie in de
Utrechtse kerkprovincie. Daarom gaat dit gebied chronologisch voorop. Hier vloeien
katholieke reformatie en wederopluiking ineen. Hier alleen wordt de missie
georganiseerd door de hiërarchische instellingen van de oude bedeling; het kapittel
nam de leiding en behield deze. De clerus werkte op zijn aanstelling en krachtens
zijn jurisdictie. Ook was zijn toezicht meer dan een naam: het behield tot de dagen
van Zacharias de Metz een zeer concrete zin. Zonder twijfel is er geen deel van de
Hollandse Zending zo vroeg en zo systematisch georganiseerd als het oude bisdom
Haarlem en van alle delen der gehele Zending heeft dit gebied het minst van een
missie.
Helaas ontbreken de gegevens om het begin van de gezegende werkzaamheid van
het verdienstelijke kapittel als missie-centrale uiteen te zetten. De voorhanden acta,
die volledig, zij het op zeer onpractische wijze, uitgegeven zijn, beginnen pas in
1617. Uit de tijd, waarop het aankomt, zijn slechts wat losse aantekeningen
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over van de jaren 1580-1583. Over het beslissende tijdvak, dat tussen 1583 en 1617
ligt, zijn dus geen gegevens voorhanden, al kunnen wij nog niet-onbelangrijke
aanvullingen verwachten van een volledige publicatie der zeer uitgebreide
correspondentie van Sasbout Vosmeer, die in het archief der oud-bisschoppelijke
clerezie berust. Wat daaruit door gedeeltelijke publicaties aan het licht gekomen is,
geeft enig houvast voor de laatste jaren van de zestiende eeuw, toen Sasbout Vosmeer
door zijn vertrouwensman Albert Eggius een sterke, zij het niet altijd op prijs gestelde
invloed op het kapittel kon uitoefenen. Het was Eggius, die in overeenstemming met
de wens van Sasbout ten minste sedert 1594 enige malen per jaar het hele bisdom
doortrok en visitatie hield. Vaak werd hij op deze tochten vergezeld door Sijbrand
Sixtius, die hem later als vicaris en leider van het missiewerk in het oude bisdom
zou opvolgen. Het verdient opmerking, dat reeds de personen van de
achtereenvolgende vicarissen tot het midden der zeventiende eeuw waarborgen zijn
voor de degelijkheid van de missie, die zij leidden. Willem Coopal, Albert Eggius,
Sijbrand Sixtius en Leonard Marius waren alle vier priesters van meer dan gewone
talenten.
Uit de correspondentie van Eggius en Sasbout1. weten wij, dat de eerste in
gezelschap van Sixtius in of omstreeks 1594 o.a. Tessel bezocht, waar zij een viertal
gedegenereerde priesters aantroffen, maar een bevolking, die in grote meerderheid
onwillig was het opgedrongen protestantisme te aanvaarden. Te Helder-Huisduinen
stond een onwaardig priester, maar het volk bleek even sterk aan het geloof gehecht;
in één nacht doopte Eggius er veertig kinderen. Ook over de geloofsijver van de
bevolking van Alkmaar is Eggius zeer te spreken. Door zijn toedoen vestigden zich
kort daarna twee seculiere priesters in deze stad. Droevige toestanden vonden de
visitators in West-Friesland. Het gehalte der priesters was ook hier laag. Dit is zeer
begrijpelijk, als wij zien, wat een toevallig overgebleven gegeven van het Haarlemse
kapittel in 1583 vaststelde2.. Eggius en Sixtius vonden hier priesters, die zedeloos
leefden, anderen, die hun herderlijk werk bij voorkeur met waarzeggerij en koophandel
combineerden, en verder vele onwetenden. Een van dezen kende zelfs de formule
van de absolutie ternauwernood; een ander had zich, ofschoon
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afkerig van het protestantisme, enige veranderingen in de toediening der heilige
sacramenten veroorloofd en de biecht vervangen door een collectieve schuldbelijdenis.
Te Medemblik woonde een priester Christophorus, die zich vermoedelijk door Coopals
invloed van vroegere fouten gebeterd had; het was echter zeer bezwaarlijk, dat in
dezelfde stad een natuurlijke dochter van hem woonde. Zelf wilde de man daarom
liever vertrekken, maar Eggius, die hem om zijn rechtzinnigheid en zijn goedheid
waardeerde, zag blijkbaar geen kans hem vooreerst te vervangen.
Later blijkt ook te Hoorn nog niet alles in orde; zo stond er in 1601 een priester,
Martinus geheten, orthodox in de leer, maar samenwonend met vrouw en kinderen
en ongeneigd die te verlaten. Zulke volstrekt niet zeldzame gevallen bewijzen ten
minste twee dingen: ten eerste de onjuistheid van de gangbare opinie, dat
celibaatsschennis natuurlijk samenging met heterodoxie, en ten tweede, hoe weinig
zelfs frequente celibaatsschennis door geestelijken de protestantisering bevorderd
heeft. In het hele bisdom Haarlem is geen streek, die meer zedelijke verwording van
de clerus te zien gaf dan de oude proostdij West-Friesland, maar de huidige
confessiekaart leert, hoe het katholicisme er zich massaal heeft weten te handhaven,
dank zij de tijdige organisatie der missie door het kapittel.
Andere priesters, die wij uit de tot dusver gepubliceerde brieffragmenten van
Eggius kennen, zijn Rijckius, die omstreeks 1594 in de buurt van Hoorn werkte,
Gozewinus, die te Edam stand hield ondanks scherpe vervolging, Bolderman en
Simon Justus, overste der Amsterdamse begijnen. Uit de levens van de Maagden in
den Hoek kennen wij nog andere priesters uit Haarlem, Waterland en West-Friesland,
vooral de ijverige Nicolaas Wiggerszoon Cousebant (Vigerius). In de bescheiden,
die Sasbout in 1598 aan pater Sedulius ter hand stelde3., wordt zeer gunstig over de
stand van de missie in West-Friesland gesproken, wat opnieuw bevestigt, hoe onjuist
het is, uit corruptie onder de clerus te besluiten tot groter vatbaarheid der menigte
voor de protestantisering. Ook Rovenius sprak later met ingenomenheid over de
trouw der Westfriezen; het resultaat van de wederopluiking is de bevestiging van
deze gunstige berichten. Sinds 1598 moet
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dit gebied vrijwel doorlopend vaste priesters gehad hebben en reeds vóór die tijd
moeten de bezoeken frequent en langdurig geweest zijn.
Meer vaste grond krijgen wij in 1602 onder de voeten. In Sasbouts Insinuatio van
dat jaar wordt de hele clerus van het bisdom Haarlem warm geprezen. Vooral de
bladzijden, die Sasbout aan de getrouwe Coopal wijdt, getuigen van grote eerbied.
Omstandig wordt gesproken van diens omzwerven bij nacht en ontij, nu eens als
koopman, dan als visser of boer vermomd. In duizendtallen zijn de Noordhollandse
landbewoners hem spoedig tegemoetgekomen. Op sommige plaatsen verschafte de
menigte zich zelfs toegang tot de aan het katholicisme onttrokken kerk, waar Coopal
dan de heiligé Mis opdroeg. Dikwijls geschiedde dit echter in de open lucht. Eenmaal
werd een omgekeerde schuit tot altaar geïmproviseerd. Dit alles en nog veel meer
stichtelijks deelt Sasbout mee in bewoordingen, die naar de taal der heiligenlegende
zwemen en zelfs reminiscenties aan het evangelie wekken. Vermoedelijk heeft de
vervoering de vrome Sasbout enigszins tot overdrijving geleid ten aanzien van de
getallen; wij zullen goed doen de duizendtallen, die Coopal tegemoetkwamen, tot
honderdtallen te reduceren, maar dat de heldhaftige kapittel-vicaris, die in October
1599 op een van zijn missie-tochten verdronk, een groot persoonlijk aandeel heeft
gehad in het behoud van het geloof in zo grote delen van Noord-Holland, staat
genoegzaam vast.
De Insinuatio blijft voor ons gevoelen wat te veel bij de stichtelijke lyriek en biedt
te weinig concrete, statistische gegevens. Ze vormt een zeer hoopvol gekleurd exposé,
maar geeft zo goed als geen namen en getallen; de nog te weinig gestabiliseerde
toestand en de niet overvlotte verhoudingen tussen Sasbout en het kapittel verklaren
dit wel. Het staat echter vast, dat juist in deze tijd van Coopal, Eggius en hun
medewerkers, onder wie, behalve de reeds genoemden, ook vermelding verdient de
uitgeweken pastoor van Kuinre, Cornelis Hendrikszoon, die van 1580 tot 1610 met
grote toewijding in en om Alkmaar werkte, de religieuze kleur van het Noordhollandse
platteland bepaald is. Dit handjevol priesters heeft het protestantiseringsproces van
hele streken doen mislukken. Een schoon resultaat van dit moeizame, onder veel
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ontbering en vervolging verrichte werk toont vooral ook de Streek, zo katholiek
gebleven, dat de zogenaamde ‘stede Grootebroek’ eerst halverwegen de 17de eeuw
met moeite een protestant regeringscollege kon vormen en dat burgemeesteren er
nog in 1661 op verlangen van de hervormde synode moesten optreden tegen kruisen
op de kerkhoven, heiligenbeelden aan de gevels der huizen, knielen op de graven en
andere in het publiek gehandhaafde katholieke gebruiken4..
Ongetwijfeld heeft het bestuur van het kapittel aan zedelijke kracht en intensiteit
gewonnen door de overeenkomst van gedeeld bestuur, die het met Sasbouts opvolger
Rovenius sloot. Kort daarop verzekerde het door de stichting van Pulcheria de
toekomstige priestervoorziening en kon het ook de verweesde bisdommen Leeuwarden
en Groningen zoveel mogelijk verzorgen. Rovenius deelt in zijn verslag van 1616
mee, dat in de stad Haarlem behalve de 9 kanunniken nog een groot aantal goede en
ijverige priesters werken en dat er een sterke gemeenschap van godgewijde maagden
bestaat. Ook staat er een Jezuïet te Haarlem. In Amsterdam staan twee pastoors:
Sijbrand Sixtius en Steven Crachtius, benevens nog vele andere seculieren, 2
Minderbroeders en 1 Jezuïet. Edam en Purmerend hebben elk één seculier, Alkmaar
twee seculieren en één Jezuïet, Enkhuizen één seculier, de Streek vier seculieren,
die ook Tessel en Wieringen bedienen, Medemblik één seculier. Deze opgave is
echter lang niet volledig. Dit blijkt afdoende bij de afwikkeling van het reeds vermelde
tragi-komische incident rondom de chevalier d' industrie Trognesius, waarin Sixtius
en Rovenius bijna de gehele clerus van het bisdom aan hun zijde vonden. Een rekwest,
dat deze in November 1617 bij de Brusselse nuntius indiende, draagt 54
handtekeningen, die van 9 kanunniken en 45 missionarissen. De totale dienstdoende
staf kwam dus - zo wij de enkele niet-rekwestrerenden meetellen - op ongeveer 60.
Vollediger blijkt Rovenius ingelicht in 1622. Dan geeft hij voor Haarlem 18 à 19
seculieren, 1 Jezuïet, 1 Franciscaan en 1 Dominicaan op; voor Amsterdam - waar
het oudste en deftigste deel der burgerij nog steeds katholiek is - noemt hij ongeveer
22 seculieren, 1 Jezuïet, 3 Franciscanen en 1 Dominicaan. Alkmaar heeft 2 seculieren,
1 Jezuïet en 1 Dominicaan; Medemblik
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1 seculier; Hoorn 3 seculieren en 1 Jezuïet; Monnikendam, Edam, Purmerend en
Enkhuizen elk één seculier; eveneens staat er telkens één seculier te Bovenkarspel,
Grootebroek, Schagen, Wognum, Spanbroek, Spierdijk, Grosthuizen, Blokkert,
Oude-Niedorp, Schoorl, Uitgeest, Krommeniedijk, Hem, Akersloot en Assendelft.
Bovendien worden nog enige priesters zonder duidelijk aangegeven standplaats
genoemd. Het totaal aantal komt tussen de 80 en 90. In de gehele Zending werkten
toen 230 priesters. Uit deze verhouding valt te zien, hoe bevoorrecht dit oude bisdom
was.
Zeer sprekend materiaal bieden een paar visitatieverslagen van 1631-16345.. Zij
leren ons in de eerste plaats, dat het kapittelbestuur geen wassen neus was. Het kapittel
benoemt en houdt toezicht, het verkent met leken-notabelen en buurtpastoors
persoonlijk de terreinen en de afstanden, om de noodzakelijkheid van een nieuwe
kerkschuur hier, de wenselijkheid van een vaste statie daar te beoordelen en pleegt
met allerlei instanties overleg over de situatie in verband met min of meer geldgierige
officieren, onverdraagzame predikanten en soms welgezinde, soms slechts door geld
te winnen ambachtsheren. Tot het kapittel komen de leken met hun klachten, hun
wensen, hun beloften van geregelde contributiën en het doet, als solied beheerder,
geen stappen, alvorens de belanghebbenden door geldelijke bijdragen een vaste basis
voor het ondernomene gelegd hebben.
De verslagen leren ons, dat het bisdom juist kort te voren verdeeld was in vier
aartspriesterschappen: Amsterdam (onder Leonardus Marius als aartspriester),
Haarlem (onder Judocus Cats), Alkmaar (onder Quirinus Coster) en Enkhuizen (onder
Augustinus de Wolf). De visitaties werden gehouden door de aartspriesters, elk
vergezeld van een medeskanunnik. De verslagen werden in de kapittelvergadering
behandeld. Zij geven de indruk van een voortreffelijke organisatie. Voor de meeste
dorpen staat vast, welke pastoor er zich mee te belasten heeft; er is vrijwel geen
sprake van onverzorgde katholieken in het bisdom.
In het verslag, dat de la Torre in 1638 namens Rovenius te Rome aanbood, wordt
het bisdom in deze zelfde vier aartspriesterschappen verdeeld. In het aartspriesterschap
Haarlem is
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de missie nog niet volkomen gestabiliseerd, want behalve in de stad Haarlem, te
Sassenheim en te Noordwijk hebben de missionarissen nog geen vaste standplaatsen,
ofschoon het in de dorpen in de omtrek wemelt van katholieken. In Haarlem zelf
werken 18 priesters: 12 seculieren, 2 Jezuïeten, 2 Dominicanen en 2 Franciscanen.
Van de 12 seculieren bedienen echter 6 de naburige dorpen. In het aartspriesterschap
Amsterdam is de stabilisatie verder gevorderd. De stad Amsterdam heeft 13 seculieren,
3 Minderbroeders, 2 Dominicanen, 2 Jezuïeten, 2 Capucijnen en twee Augustijnen,
van wie verscheidenen ook de omgeving verzorgen. Verder zijn seculiere
missionarissen gevestigd te Diemen (2), Ouderkerk, Amstelveen, Sloten, Aalsmeer,
Nes, Kudelstaart, Assendelft, De Rijp, Wormer, Krommeniedijk en Jisp. Het
aartspriesterschap Alkmaar heeft te Alkmaar 3 seculieren, 1 Jezuïet, 1 Minderbroeder
en 1 Dominicaan en verder seculiere priesters te Egmond, Akersloot,
Limmen-Castricum, Uitgeest-Heemskerk, Velzen (2) en bovendien een seculiere
priester op het adellijk huis te Assendelft. Het aartspriesterschap Enkhuizen heeft de
volgende staties: Purmerend (2 seculieren), Avenhorn (1 seculier en 1 Dominicaan),
Monnikendam (1 Dominicaan), Edam (2 seculieren), Hoorn (4 seculieren, 2 Jezuïeten
en 2 Minderbroeders voor 4000 katholieken!), Spierdijk (1 seculier),
Spanbroek-Zuidermeer (bijgenaamd het ‘papennest’; hier staan de vier gebroeders
De Meer, Oratorianen, die met steun van het kapittel een klein-seminarie houden),
Hoogwoud (1 seculier), Obdam (1 seculier), Wognum (1 seculier), Nibbixwoude,
Bangerden, Hem-Venhuizen (elk 1 seculier), Enkhuizen (1 seculier en 1 Jezuïet),
Westend-bij-Enkhuizen (1 seculier), Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek,
Hoogkarspel, Wervershoef, Medemblik, Wieringen, Tessel, Oude- en
Nieuwe-Niedorp, Schagen, Enigenburg (elk met 1 seculier). Het totaal-aantal priesters
is blijkens deze opgaaf tot omstreeks 110 gestegen (tegenover 480 priesters voor de
gehele Zending).
De uitvoerige Relatio van de la Torre van 1656 put zich ook voor dit bisdom uit in
historische anecdoten: zij spaart de heilige Vader evenmin de uitvinding van de
boekdrukkunst door een Haarlemmer als de beroemde Damiaatjes, evenmin de daden
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van Gijsbrecht van Aemstel als het familiezwak van de Medemblikse koning Radboud,
die liever met zijn vaderen in de hel dan zonder hen in de hemel wilde wonen. Omtrent
de zielzorg verschaft het de volgende gegevens.
A a r t s p r i e s t e r s c h a p K e n n e m e r l a n d (aartspriester Cornelis Cats) met
27 of 28 seculiere priesters en 6 reguliere. Haarlem heeft 5 seculieren voor de stad
zelf en 3 of 4 voor de omgeving, verder 2 Jezuïeten, 2 Minderbroeders (de 2
Dominicanen worden vergeten). Verder zijn er de volgende staties, elk bediend door
één seculier: Noordwijk, Sassenheim, Zilk-Vogelenzang, Velzen, Beverwijk,
Heemskerk-Castricum, Uitgeest, Limmen-Heilo, Akers sloot, Assendelft, Krommenie,
Krommeniedijk, Wormer, Zaandam, Osdorp, Kudelstaart, Spaarnwoude, Jisp, 't Kalf.
A a r t s p r i e s t e r s c h a p A m s t e l l a n d (aartspriester Andreas van der Cruyssen)
met 36 seculiere en 12 reguliere priesters. Amsterdam heeft 29 seculieren, van wie
velen ook de omliggende dorpen bedienen, 3 Jezuïeten, 2 Dominicanen, 2
Franciscanen, 2 Augustijnen en 1 Carmeliet. Overdiemen, Outewaal, Abcoude (dat
eigenlijk tot het aartsbisdom behoort), Duivendrecht, Nesen- Zwaluwebuurt, Kwakel,
Bovenkerk-Amstelveen hebben elk 1 seculier; Ouderkerk en Buitenveldert worden
elk door 1 Augustijn bediend.
A a r t s p r i e s t e r s c h a p We s t - F r i e s l a n d (aartspriester Willem Coopal Jr.)
met 29 seculieren en 6 regulieren. Hoorn heeft voor zijn thans op 3000 geschatte
katholieken 7 priesters: 3 seculieren, 2 Jezuïeten en 2 Dominicanen; Enkhuizen toont
nog erger oververzadigdheid met 2 seculieren en 1 Jezuïet voor 800 katholieken.
Beemster heeft 1 Dominicaan, Zuidermeer-Spanbroek wordt nog door de vier
gebroeders De Meer bediend. Verder staat telkens één seculier te Monnikendam,
Edam, Purmerend, Ilpendam, Grosthuizen, Spierdijk, Obdam, Hoogwoud,
Lambertschagen, Wognum, Nibbixwoude, Westerblokker-Schellingwoude, Hem,
Westend bij Enkhuizen, Bovenkarspel, Lutjebroek, Hoogkarspel, Grootebroek,
Wervershoef en Medemblik.
A a r t s p r i e s t e r s c h a p A l k m a a r met 15 seculieren en 4 regulieren. Alkmaar
telt 4800 katholieken, (welk getal zeer overdreven schijnt), die bediend worden door
3 seculieren, 1 Jezuïet, 1 Dominicaan en 1 Minderbroeder. Bij de heer Van Schagen,
wiens
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vrouw en dochter katholiek zijn, woont een Minderbroeder in. Verder staat telkens
1 seculier te Egmond, Bergen, Warmenhuizen, Schagen, Langendijk, Niedorp,
Zijdewind-Venhuizen-Winkel, De Rijp-Graft, Schermer, Huisduinen-Zijpe, op Tessel
en op Wieringen. Het hele bisdom telt dus 135 of 136 priesters (de gehele Hollandse
Zending ruim 600).
Hoewel tot het aartspriesterschap Alkmaar beperkt, verdient een verslag van de
aartspriester Vercampen van 1661 de aandacht. Met zijn staten omtrent aantallen
doopsels en heilige communiën in elke statie maakt het een haast moderne indruk.
Het geheel is weer een treffend bewijs voor de grondigheid van het kapittelbestuur.
Het doet blijken, dat elke priester ten minste een inkomen van 300 gulden 's jaars
ontvangt en dat elke statie haar kerkmeesters, tevens armvaders, heeft. Er heerst vrij
grote bewegingsvrijheid, die echter duur betaald moet worden. De officieren van
Tessel, Heilo, Winkel, Schoorl en Wieringen vooral zuigen de katholieken uit. Deze
gegevens zijn van belang, omdat zij doen zien, dat zelfs in dit aan katholieken zo
rijke gebied de geldzucht van de ambtenaren een ernstig nadeel voor de missie was.
In de verdere verslagen uit de zeventiende eeuw, waarvan vooral dat van de vicaris
Joseph Cousebant om zijn nauwkeurigheid waardevol is, blijkt de situatie zo goed
als onveranderd gebleven te zijn. De Relatio van Petrus Codde van 1701 toont een
gewijzigde indeling. Er zijn dan vijf aartspriesterschappen:
I. K e n n e m e r l a n d (aartspriester de kanunnik Martinus de Swaen, pastoor te
Haarlem). De stad Haarlem telt tien staties: 1. Begijnhof (seculieren, Sint Jozef), 2.
De Hoek, Bakenessergracht (sec., S. Bernardus), 3. Biggesteeg (sec., S. Maria), 4.
Koksteeg (sec., S. Anna), 5. Achterstraat (sec., S. Bavo), 6. Achterstraat (de drie
Klaveren; Dominic., S. Dominicus), 7. Spaarne-o.z. (de vier Heemskinderen;
Dominicanen, S. Thomas van Aquino), 8. Damsteeg (Klokhuis; Franciscanen, S.
Ant. v. Padua), 9. Spaarne-w.z. (Franciscanen, S. Franciscus van Assisi), 10.
Koudenhorn (Jezuïeten). Verder zijn er seculiere staties te Spaarnwoude, Osdorp,
Velzen, Vogelenzang, Overveen, Noordwijk, Noord-
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wijkerhout, Lisse, Oegstgeest, Berkenrode, Sassenheim, Limmen, Castricum,
Akersloot, Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk. Deze 27 staties worden bediend door
31 priesters, nl. 25 seculieren, 2 Franciscanen, 2 Dominicanen en 2 Jezuïeten.
II. Wa t e r l a n d (heeft dezelfde aartspriester als Kennemerland). Er zijn 11 staties
van seculieren, n.l. Purmerend, Monnikendam, Edam, Zaandam, 't Kalf, Ilpendam,
Assendelft, Krommenie, Krommeniedijk, Jisp en Wormer, alsmede 1 statie,
Nieuwendam, door een Augustijn bediend. In deze 12 staties werken 11 seculieren
en 1 Augustijn.
III. A m s t e l l a n d (aartspriester was de 11 November 1700 overleden David van
der Mije). De stad Amsterdam telt 25 staties: 1. N.Z. Voorburgwal (Geloof, Hoop
en Liefde of de Lelie, sec., S. Catharina), 2. Begijnhof (sec., S. Ursula), 3.
Kattenburgerplein (de Pool, sec., S. Anna), 4. O.Z. Voorburgwal (het Haantje of het
Hert, sec., S. Nicolaas), 5. Maagdenhuis (Spui, sec.), 6. Kerkstraat (de Duif, sec., S.
Willebrord), 7. Kalverstraat (Papegaai, sec., S. Jozef), 8. Buiten de Utrechtse poort
(sec., S. Willibrord buiten de veste), 9. Brouwersgracht (sec., H.H. Joannes en
Willebrord), 10. Barndesteeg (de Ooievaar, sec., H.H. Petrus en Paulus), 11.
Jodenbreestraat (sec.), 12. Vinkestraat (sec.), 13. Keizerstraat (de drie bonte kraaien,
sec., S. Odulfus), 14. Singel bij de Oude Spiegelstraat N.Z. (sec.), 15. De Pauw (S.
Anna, sec.), 16. N.Z. Achterburgwal (sec., S. Nicolaas), 17. Singel (de Krjtberg,
Jezuïeten, S. Franciscus Xaverius), 18. Verwersgracht (de Zaaier, Jezuïeten, S.
Ignatius), 19. Kalverstraat (de Boom, Franciscanen, S. Franc. v. Ass.), 20.
Antonie-Breestraat (Mozes en Aäron, Franciscanen, S. Ant. v. Padua), 21.
Spinhuissteeg (de Ster, Augustijnen, S. Augustinus), 22. Korte Prinsengracht (de
Posthoorn, Augustijnen, S. Augustinus), 23. N.Z. Achterburgwal (het Stadhuis van
Hoorn, Dominicanen, S. Dominicus), 24. Singel (het Torentje, Dominicanen, S.
Thomas van Aquino), 25. N.Z. Voorburgwal (de Franse Kerk, Carmelieten, H.H.
Petrus en Paulus). Verder waren er seculiere staties te Aalsmeer, Duivendrecht,
Kudelstaart, Bovenkerk, Nes, Kwakel, Bullewijk (Ouderkerk), Buitenveldert, Abcoude
en Overdiemen. Het hele district telde dus 35 staties, die bediend werden door 49
priesters (35 sec., 4 Franc., 3. Jez., 2 Dom., 3 Aug. en 2 Carmelieten).
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IV. A l k m a a r (aartspriester Th de Visscher, kanunnik, pastoor te Alkmaar). De
stad Alkmaar had vijf staties: 1. Sint-Jacobstraat (S. Matthias, sec.), 2. Laat (S.
Laurens, sec.), 3, Schoutenstraat (S. Franciscus, Franciscanen), 4. Baangracht (S.
Dominicus, Dominicanen), 5. Schapensteeg (Jezuïeten). Te Schagen was een statie
van seculieren en stond bovendien een Minderbroeder; verder waren er alleen seculiere
staties en wel te Obdam, 't Veld, Wieringen, Tessel, Helder, Zijpe, Schoorl, Tuitjehorn,
Warmenhuizen, Langendijk, Oudorp, Bergen, Egmond en Heilo. Er waren dus in
totaal 21 staties, bediend door 21 priesters, nl. 17 seculieren, 1 Jezuïet, 1 Dominicaan
en 2 Minderbroeders.
V. H o o r n (aartspriester dezelfde als Alkmaar). De stad Hoorn zelf - een steeds
meer vervallen grootheid - telde nog altijd vier staties, al moet dit een bedenkelijke
weelde geweest zijn, nl.: 1. Sliksteeg (S. Cyriacus, sec.), 2. Nieuwenoord (de drie
Tulpen, S. Franciscus, sec.), 3. Statie der Jezuïeten, 4. Statie der Minderbroeders.
Niet minder opvallend is de wanverhouding van zielental en aantal staties te
Enkhuizen, een andere vervallen Zuiderzeestad. Het telde drie staties: 1. Sint Gomarus
(Breedstraat, sec.), 2. Sint Pancras (Venedie, sec.), 3. Sint Franciscus van Assisi
(Spaansleger, Jezuïeten). Verder waren er staties van seculieren te Medemblik,
Grootebroek, Werverhoef, Westende (Lambertschagen), Bovenkarspel, Hoogkarspel,
Lutjebroek, Hem, Westerblokker, Nibbixwoude, Zwaag, Spanbroek, Noordende
(Graft) en Spierdijk. Te Goorn was een Dominicanenstatie en de statie Beemster
werd in 1701 door een Norbertijn bediend. In totaal waren er dus 23 staties, die
bediend werden door 25 priesters, nl. 18 seculieren, 2 Franciscanen, 3 Jezuïeten, 1
Dominicaan en 1 Norbertijn.
Het verslag van Codde, dat het eindstadium aangeeft van de zeventiende-eeuwse
ontwikkeling, leert dus, dat het bisdom Haarlem in 1701 een getal van 118 staties
telde (383 in de hele Hollandse Zending), waarvan er 94 door seculieren bediend
werden. Het platteland is bijna uitsluitend aan de seculieren toevertrouwd; de
regulieren werken gewoonlijk in de steden: de Franciscanen hebben 7 staties, alle in
steden, behalve die op het adellijk huis te Schagen; de Dominicanen hebben zes
staties, alle in steden, behalve die te Goorn; de Jezuïeten hebben 6 staties,
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alle in steden; de Augustijnen hebben twee staties te Amsterdam en 1 te Nieuwendam;
de Carmelieten alleen een statie te Amsterdam. De bediening der Norbertijnen is
maar tijdelijk. Tengevolge van die voorkeur voor de steden zijn deze overvoerd met
missionarissen. Dit geldt niet alleen van de dode steden aan de Zuiderzee, maar ook
in zekere zin van Amsterdam en vooral van Haarlem. Deze stad, die tussen 1572 en
1620 van 18000 tot 40000 inwoners gestegen was6. en die omstreeks 1625 op het
toppunt van haar bloei had gestaan, was sedert achteruitgaande; voor ten hoogste
tienduizend katholieken telde zij tien staties. Ofschoon sinds de smadeljke uittocht
van Govert van Mierlo beroofd van haar kortstondige luister van bisschopsstad, bleef
zij ook tijdens de Hollandse Zending een centraal punt van de missie, vooral door
het voortbestaan van het kapittel, dat geregeld vergaderde in de pastorie van ‘den
Hoek’, waar ook Boudewijn Cats als apostolisch vicaris zijn domicilie had. Altijd
woonden er zeer aanzienlijke priesters te Haarlem (N.W. Cousebant, Joost, Boudewijn
en Cornelis Cats, Ban, Bloemaert e.a.) en bovendien was hier de beroemde
communiteit der Maagden gevestigd.
De stichting van de Maagden in den Hoek van een geesteskind van de bekende
missie-pionier Nicolaas Wiggerszoon Cousebant. Een ander priester, die van de
aanvang af groot aandeel in de leiding gehad heeft, was de met Cousebant
aanvankelijk samenwerkende Cornelis Arents Lichthert, die op den duur bij de
maagden blijkbaar meer invloed had dan de wat wispelturige en waarschijnlijk
opvliegende Cousebant. Daar diens leiding wanorde en opspraak scheen te wekken,
verlangde Sasbout Vosmeer, dat hij zich geheel terugtrok, wat hij niet dan na lange
aarzeling deed. Ook zijn opvolger, de genoemde Lichthert, ontkwam niet aan dezelfde
moeilijkheden en achterklap. Zelfs werden de verhoudingen in de communiteit en
speciaal tegenover sommige seculiere priesters aanleiding tot klachten te Rome,
waarover Sasbout zich te verantwoorden had. De klachten zijn bijzonder noch ernstig:
het gaat niet om onbetamelijkheden, maar om geruchten, die oorsprong vonden in
zekere min-voorzichtige gedragingen, zoals het meegaan van sommige maagden op
missiereizen. Het opblazen van zulke argeloosheden tot ernstige mis-
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slagen is een verschijnsel van alle tijden, dat in en om de kring van de Haarlemse
vrome dochteren evenzeer gefierd heeft.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw telde het gezelschap zeker wel een
tweehonderd leden. Zij woonden samen in de eigenaardige ‘krollen’, kromlopende
steegjes achter de Bakenessergracht, te midden waarvan zich het huiskerkje van den
Hoek bevond, welks pastoor hun geestelijke leidsman was. Het genootschap is te
beschouwen als de voornaamste toevlucht van de te allen tijde in een goed-katholieke
gemeenschap talrijke kloosterroepingen onder de jongere vrouwen. Gegeven de
vernietiging van alle kloosters in het bisdom Haarlem en de onmogelijkheid de
roeping gehoor te geven door intrede in een klooster buiten de grenzen van de
Republiek - slechts voor enkelingen bereikbaar -, was in het algemeen de staat van
klopje, d.i. het leven in ongehuwde staat en onder geestelijke leiding in dienst van
God en de Kerk, de enige uitweg voor zulke vrouwen. Bijna elke statie in de steden
en ook te lande telde zulke vromen en groot is de verdienste, die zij door het kiezen
van deze eenvoudige levensstaat verworven hebben, ook door rechtstreekse steun
aan het missiewerk, door verzorging van het bedehuis, hulp bij de eredienst,
onderhoud van de priesters en onderwijs aan de kinderen. De stichting van de
Maagden in den Hoek is verreweg de grootste, maar lang niet de enige van zulke
communiteiten, die heel de levensduur van de Hollandse Zending zijn blijven
voortbestaan, zelfs bij de in de achttiende eeuw van Rome losgescheurde gemeenschap
der oud-bisschoppelijke clerezie. Zeer belangrijk was in de zeventiende eeuw de
klopjescommuniteit op het Delftse begijnhof, door Johan Stalpart van der Wiele
gesticht7.. Eerst de opkomst van de nieuwe kloosters in de loop van de negentiende
eeuw heeft de vele klopjesinstellingen overbodig gemaakt en doen uitsterven. Niet
alle klopjesinstellingen leefden naar geschreven en goedgekeurde regels, maar in het
algemeen legden de klopjes de eenvoudige gelofte van zuiverheid af, die echter geen
later huwelijk uitsloot. Enkele malen zijn daarover ontstane meningsverschillen ter
sprake gekomen in de vergaderingen van het Haarlemse kapittel, dat - in
overeenstemming met Rovenius - de geldigheid van een eventueel huwelijk, hoe
weinig het dan ook strookte met
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geest en strekking van de instellingen, met nadruk handhaafde tegenover afwijkende
inzichten, die aanvankelijk vooral door sommige reguliere missionarissen, o.a. de
Minderbroeder Tyras te Hoorn, werden gehuldigd.
Het bisdom Haarlem is ongetwijfeld ook in zake de ontwikkeling van het
klopjeswezen de andere gebieden der Zending vóór en ten voorbeeld geweest. Dit
is enerzijds een gevolg van zijn ongebroken voortbestaan en anderzijds van zijn
structuur. Het had aan het eind van de zestiende eeuw een groot aantal flinke steden
onder zijn jurisdictie: Amsterdam, dat tegen de 100000 inwoners kwam, Haarlem,
dat spoedig de 40 000 haalde, Alkmaar, Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Vooral
Hoorn en Enkhuizen, tegen 1600 elk nog wel een dertigduizend inwoners rijk, dienen
meegerekend te worden. In al deze steden kwam door het opheffen van de kloosters
en de meeste begijnhoven een zeer groot getal godvruchtige vrouwen zonder religieus
emplooi. Op geheel natuurlijke wijze voorzagen de spontaan-gegroeide
klopjesgemeenschappen in deze, ook in sociaal-economische zin ongewenste toestand.
Het voortbestaan van het Amsterdamse begijnhof zie men in hetzelfde licht:
vermoedelijk zijn althans vele ‘libertijnse’ magistraten niet geheel blind geweest
voor de laatstbedoelde betekenis van het instituut. Doch ook op het Noordhollandse
platteland, goeddeels bewoond door een gaaf katholiek gebleven bevolking, namen
de roepingen tot dit naar 's tijds gelegenheid vereenvoudigde en in practische richting
omgebogen religieuze leven toe. Opvallend groot is vooral in de eerste halve eeuw
(de stichting van de Maagden in den Hoek wordt op 1583 gesteld) in de Haarlemse
communiteit het groot aantal meisjes van te lande, vooral Westfriezinnen. In
West-Friesland zelf ontstonden dan ook spoedig eigen kleine gemeenschappen,
vermoedelijk meest op dezelfde leest geschoeid en volgens eensluidende statuten
ingericht. Dit is zo goed als zeker van de klopjescommuniteit te 't Veld
(Nieuwe-Niedorp). Overal schijnt het verder te zijn voorgekomen, dat tot de
gemeenschap ook buitenwonende vrouwen geteld werden. Het was vooral deze trek
van het instituut, die aanleiding gaf tot fantastische overschatting van aantal en
invloed der klopjes door de hervormde predikanten en vele ambtenaren. De
alom-tegenwoordige, ietwat
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geheimzinnige klopjes waren de bêtes noires van overbezorgde antipapisten, die met
allerlei middelen, o.a. het verbod van testeren door ongehuwde vrouwen, hun invloed
te keer trachtten te gaan.
Dat het klopjeswezen niet - zoals vroeger vaak geschiedde alleen te zien is als een
vondst van de missionarissen met louter practische tendens, m.a.w. als een alleen
ten behoeve van de practijk van zielzorg en eredienst in het leven geroepen instelling,
bleek reeds uit het voorafgaande. De gangbare populaire verklaring van de naam der
vrouwen als voortgevloeid uit wat hun eerste dienst geweest zou zijn: het kloppen
aan de deuren van de katholieken om hen op te roepen voor de geheime
godsdienstoefeningen, is stellig onhistorisch, al is een afdoende explicatie van de
reeds van vóór de protestantisering daterende naam nog niet gegeven. En zijn
duidelijke aanwijzingen, dat sommige eerste leiders van het instituut de bedoeling
hadden het kloosterlijk leven als zodanig te continueren. In Nicolaas Wiggerszoon
Cousebant is tenminste zekere neiging op te merken het leven van de klopjes naar
de regels der Clarissen in te richten. Anderen, o.a. de apostolische vicaris Rovenius,
tonen in hun typering van het klopjesleven verwantschap met grote figuren van de
na-Trentse reformatie als Franciscus van Sales, die naast de door Trente in alle
gestrengheid herstelde contemplatieve vrouwenkloosters de opkomst bevorderden
en theoretisch verdedigden van meer actieve instituten, die met de noden van de
nieuwe tijd rekening hielden en zich toelegden op practisch apostolaat van
geschakeerd karakter.
Wat speciaal de communiteit van den Hoek betreft, valt zekere verwantschap met,
zeker aanknopen bij de tradities van de zusters van het gemene leven te constateren.
Sterk herinnert ten minste aan de traditie der moderne devotie de litteraire toewijding,
waardoor een der eerste maters van de grote Haarlemse gemeenschap, Trijn Oly,
zich onderscheidde. Zij stond bijna een halve eeuw, juist de eerste helft van de
zeventiende, aan het hoofd van het gezelschap en placht de levens van de maagden
te beschrijven aan de hand van preken bij begrafenis en uitvaart en voegde daaraan
veel bijzonderheden toe, die zij uit eigen herinnering of bij overlevering wist. Zowel
deze hebbelijkheid
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om gehoorde preken uitvoerig weer te geven als de vooropgezette strekking om
daardoor de opkomende generatie van Maagden zich te doen richten naar het directe
voorbeeld van hun vrome voorgangsters, sluiten geheel aan bij wat ons bekend werd
uit de kring van de moderne devoten. Trijn Oly is een begaafde, in haar eenvoud ook
zeer onderhoudende stiliste, die een bewonderenswaardig levendig volksidioom
hanteert, waarin ook zeer veel voortleeft van de woordenschat der laatcmiddeleeuwse
Nederlandse mystieken. Om tal van redenen verdient haar werk de volledige uitgave,
die het nog steeds niet ten deel viel8..
De meeste missionarissen, reguliere en seculiere, maakten van de gevarieerde
diensten der vrome maagden gaarne en geregeld gebruik, zozeer zelfs, dat de invloed
van de klopjes op het kerkelijke leven plaatselijk en tijdelijk soms groter moet geweest
zijn, dan nodig of verstandig was. Herhaaldelijk lezen wij van kleine wrijvingen, die
door al te grote bemoeizucht van klopjes ontstaan zijn. Vele botsingen van reguliere
en seculiere priesters in eenzelfde stad, ook van seculieren onderling, vonden
misschien oorsprong en zeker voedsel in de niet altijd heilige naijver, waarmee de
particuliere verzorgsters der kerkjes en pastorieën jegens elkaar bezield waren. Het
moet wel om deze reden geweest zijn, dat de bekende pater Petrus Bertius in zijn
Clara Relatio zo weinig gunstig over de klopjes oordeelt. Ten eerste schijnt hij in
het instituut van de klopjes zeker gevaar voor de goede naam van de missionarissen
te zien; onvoorzichtigheden of blijken van een voor dubbelzinnige uitleg vatbare
vertrouwelijkheid tussen de priesters en hun getrouwe helpsters zijn dan ook vaak
aanleiding geworden tot lasterpraatjes. Verder laat hij doorschemeren, dat hij het
katechismusonderricht van deze maagden niet altijd zonder bedenking vindt. Ook
dit zal wel zijn goede grond gehad hebben. Vooral op kleinere plaatsen zullen de
meeste klopjes wel weinig-ontwikkelde vrouwen geweest zijn, tot het geven van dit
onderricht nauwelijks bekwaam. Het scheen vaak voor te komen, dat de
missionarissen, ook waar dit niet bepaald nodig was, heel het katechismusonderwijs
in volkomen gemoedsrust aan de maagden overlieten. Ten slotte is de scherpziende
Carmeliet duidelijk bevreesd voor de vrouwelijke bedil-
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zucht, die de neiging heeft alles in kerk en pastorie naar eigen inzicht te regelen en
zelfs de missionaris onder de duim te houden. Hij zegt dan ook met ronde woorden,
dat hij niet van hun hulp gediend is, noch voor het katechismusonderwijs, noch in
de sacristie, noch in het bestier van zijn huishouding. In zijn afwijzende houding
jegens de klopjes stond pater Bertius misschien niet zo volkomen alleen als weleens
ondersteld werd, maar de meeste priesters zullen wel genoodzaakt geweest zijn zich
met het instituut te behelpen, dat bij al zijn onmiskenbare verdiensten natuurlijk ook
zijn gebreken en inconvenienten gehad heeft9..
Het verslag van Codde is het sluitstuk van de missiegeschiedenis in de zeventiende
eeuw. Het legt de toestand vast, die de katholieke kerk aan het eind van de eeuw der
wederopluiking bereikt had, het resultaat van 120 jaren missie. De religieuze
verhoudingen waren thans gestabiliseerd, de protestantisering hier geslaagd, daar
min of meer mislukt; massale overgangen waren allang uitgesloten. Het proces van
tegen elkaar inwerkende bewegingen: protestantisering en katholiek herstel, had zijn
eind bereikt. De toestand van 1701 is de resultante van deze tegen elkaar uitgespeelde
krachten.
Het ontbreken van betrouwbare getallen belet ons de locale verhoudingen der
confessies aan het eind van de zeventiende eeuw in beeld te brengen. Bij gebrek aan
oudere gegevens moeten wij ons dan ook voor de toelichting van dit eindstadium
der wederopluiking behelpen met de uitkomsten der negentiendeeeuwse
volkstellingen. De oudste, die ons aan betrouwbare cijfers helpt, is die van 1839.
Voor het platteland kan dit materiaal faute de mieux aanvaard worden: nog altijd
was toen de toestand der bevolking daar vrijwel ongewijzigd gebleven: de numerieke
verhouding der confessies omstreeks 1839 kan niet belangrijk hebben afgeweken
van die omstreeks 1700. Anders is het echter gesteld met de grotere steden, in het
bijzonder met Amsterdam, dat ook in de achttiende eeuw een toevlucht bleef voor
duizenden immigranten per jaar. Dit maakt de objectieve beoordeling van de resultaten
der wederopluiking in het oude bisdom Haarlem niet gemakkelijker. Daarbij komt
nog deze omstandigheid: in
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de provincie Noord-Holland vinden wij zeer veel droogmakerijen, die in de
zeventiende eeuw of later ontstaan zijn. Voor de beantwoording van de vraag, wat
er van de katholieken in Noord-Holland sedert de dagen van de protestantisering
geworden is, leveren zulke stukken geen gegevens. Wij moeten ons voor onze
beschouwing dus beperken tot het oude land en uitschakelen, wat omstreeks 1600
nog water was.
Dit in het oog houdende, kunnen wij de slotsom van het wederluikingsproces als
volgt samenvatten, daarbij verwijzend naar de kaart, die - naar het model van die der
jongste volkstellingen (zie die van 1930) - door kleurschakeringen van zwart tot wit
de percentages katholieken van de bevolking van elke gemeente weergeeft. Deze
kaart laat ons zien, dat een brede strook van overwegend katholicisme, heel
West-Friesland omvattende, zich tot diep in het hart van Noord-Holland voortzet en
daar, met omsluiting van de grondig geprotestantiseerde enclave der gemeenten
Broek-op-Langendijk (1839: 1,43% katholiek) en Sint-Pancras (20,94%) met de
aangrenzende gemeenten Oudkarspel (26,47%), Zuid-Scharwoude (30,77%) en
Koedijk (11,97%), aansluit bij het tot het IJ toe overwegend katholieke Kennemerland.
Hiertoe rekenen wij ook Egmond-aan-Zee, dat in 1839 een percentage van 75,86
katholieken en oud-katholieken samen telde; in werkelijkheid was het bijna geheel
oud-katholiek, als zodanig een Nederlands unicum.
Van West-Friesland vormen enkele op de kaart hel-wit afstekende kustgemeenten
een uitzondering, slechts gedeeltelijk te verklaren uit jongere inpoldering: in het
oosten Andijk (1839: 25,55% kath.) en Enkhuizen (12,79%), in het zuiden Wijdenes
(0,27%) en Schellinkhout (7,57 %), in het noorden Opperdoes (7,9%), Twisk (1,26%)
en Midwoud (3,68%). Zwarter plekken vormen Wervershoef met 76,60%,
Bovenkarspel (45,16%), Grootebroek (72,23%), Blokker (58,86%), Zwaag (65,04%),
Wognum (63,28%) Spanbroek (71,02%), Obdam(77,34%), Ursum (43,33%) en
Oude-Niedorp (50,07%). In vrijwel alle andere Westfriese gemeenten vormen de
katholieken 40-60% der bevolking, meestal meer dan de helft: alleen Abbekerk
(37,89%) en Hoorn (31,15%) blijven beneden de 40%. Enkhuizen en Hoorn
interesseren ons in het bijzonder in verband met de zo intensieve
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missie. De getallen leren ons, dat de vele staties daar toch maar een vrij klein deel
van de bevolking hebben behouden. De vraag dringt zich op - het verschijnsel zullen
wij in meer steden ontmoeten, o.a. sterk in Groningen -, of een te groot aantal staties
door de concurrentie en de wrijving, die er bijna onvermijdelijk uit volgden, de missie
niet eer benadeeld dan bevoordeeld heeft.
Overigens staan wij voor een algemeen verschijnsel, dat de kaart duidelijk
openbaart: in streken, waar het platteland overwegend katholiek bleef, ging de
bevolking van de steden niet zelden in meerderheid tot het protestantisme over. Wij
kunnen dit verschijnsel o.a. constateren bij Utrecht, Amersfoort, Delft, Den Haag,
Leiden, Haarlem, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Een gedeeltelijke verklaring levert
het historische feit, dat de protestantisering in de steden begonnen is: daar was het
protestantisme meestal spontaan ontloken en bestond bij de oplegging van de nieuwe
godsdienst een kleine, maar vastberaden kern van propagandisten; op het platteland
ontbrak meestal nog elk begin van sympathie met de nieuwe denkbeelden. Verder
beschikte de protestantisering in de steden over meer propagandamiddelen dan op
het land, ook over meer dwangmiddelen. En ten slotte is de onderste laag van de
stedelijke bevolking vanouds tot revolutionnaire stromingen geneigd: vooral de
paupers, die van de bedeling leefden, en de tallozen, die er dicht. aan toe waren,
vielen vlot ten prooi aan de geljkschakeling. Zulke middelen misten op het land
veelal alle effect. Het logisch pendant van het besproken verschijnsel, dat namelijk
in radicaal geprotestantiseerde streken de steden vaak flinke contingenten van
katholieken behielden, zullen wij b.v. in Zeeland ontmoeten en aldaar onder het oog
zien.
Wat buiten het besproken deel van Holland boven het IJ overblijft, is: 1. alwat ligt
ten noorden van de golvende lijn Petten-Schagen-Nieuwe-Niedorp-Aartswoud. 2.
de zuid-oosthoek, ongeveer omschreven door de lijn Scharwoude-Avenhorn-de
westelijke ringdijk van de Beemster-Knollendam en verder langs de Zaan tot aan het
IJ.
Het eerstgenoemde gebied is overwegend protestant. Het was tot 1600 water,
uitgezonderd een paar de duinenrij voortzettende
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eilandjes, die de overgang naar Tessel vormden. De aanwinsten zijn dus eerst na de
hervorming bevolkt. Waarvandaan de bevolking kwam, is bij mijn weten niet te
zeggen, maar zeker was wel een deel van de immigranten uit andere delen van
Noord-Holland afkomstig. Hierbij traden echter vaak belemmeringen op voor
katholieken. In het algemeen trachtten waterschappen en hoogheemraadschappen
het ‘grasseren’ van katholieken in deze nieuwe gebieden tegen te gaan: dezen konden
eenvoudig geen grond krijgen. Op den duur konden zij de infiltratie van de katholieken
natuurlijk niet tegenhouden, vooral niet als de betrokken droogmakerijen of polders
geheel door oud land waren ingesloten.
Met dat al biedt het betrokken gebied nog vele problemen. De gemeenten
Kallantsoog en Helder (Huisduinen) vormen juist oud gebied: zij zijn de zoeven
bedoelde eilanden en toch telden zij in 1839 maar respectievelijk 5,81 en 25,62%
katholieken. Het grote onderlinge verschil tussen de twee eilanden is verklaarbaar
uit het vroegtijdig bestaan van een statie Huisduinen; dit eiland is van het begin af
steeds enigermate verzorgd geweest, Kallantsoog niet. Met Huisduinen stemt Tessel
overeen, dat in 1839 een percentage van 21,18 katholieken toonde.
De rest van het betrokken gebied wordt grotendeels gevormd door de in 1597
drooggelegde Zijpe, de in 1610 drooggelegde Wieringerwaard en de pas in de 19de
eeuw drooggelegde Anna-Paulowna-Polder en Waard- en Groetpolder. In 1839 had
Zijpe, dat al spoedig een missiestatie had gekregen en dus blijkbaar ook katholieke
immigranten had getrokken, 14,27% katholieken, de wat jongere Wieringerwaard
maar 0,55% Als wij dan nog de gemeenten Schagen (28,12%) en Sint-Maarten
(21,90%), die beide tot het oude land behoren, genoemd hebben, is het hele noorden
besproken, dat, naar wij zagen, toch altijd nog een niet onaanzienlijke katholieke
minderheid bezat. Hierbij sluit zich het voormalige eiland Wieringen aan, dat 11,76%
katholieken had. Vlieland en Terschelling, in de missietijd doorlopend absoluut
verlaten, zijn geheel ontroomst.
Het tweede gebied, de zuidoosthoek, is ongeveer het oude Waterland met zijn
tussen 1612 en 1625 drooggelegde Beemster, Purmer en Wormer, een vóór die
drooglegging grotendeels onbewoond,
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moeilijk bereisbaar land. In een hoek ligt als ouder land de gemeente Edam, in 1839
voor 37,13% katholiek. In deze gemeente ligt het merkwaardige Volendam, welks
geheel katholieke bevolking niet autochtoon is, maar door 18de-eeuwse immigratie
gevormd werd. Dit verklaart het ogenschijnlijk raadselachtige contrast in godsdienst,
taal en zeden tussen de Volendammers en de andere Waterlanders10.. Voor de
genoemde droogmakerijen geldt in het algemeen, wat omtrent de tendens tot wering
van katholieken werd opgemerkt. Deze is zelfs aan de hand van de stukken uitgewezen
voor de Beemster, wat niet heeft kunnen beletten, dat de bevolking in 1839 voor
22,58% katholiek was. Purmer en Wormer stonden er nog gunstiger voor, zoals blijkt
uit de cijfers voor Purmerend (25,95%), Wijde Wormer (38,19%) en Wormer
(24,58%).
Opvallend is het bijna volkomen ontbreken van katholieken in de strook gemeenten
langs de Zuiderzee tussen Edam en West-Friesland; dit maakt de kleur van Volendam
des te opvallender. Van zuid naar noord zijn het achtereenvolgens: Kwadijk (0%),
Middelie (1,19%), Warder (0%), Oosthuizen (1,90%), Beets (4,24%) en Oudendijk
(5,80%). Groter katholieke contingenten bezaten verder Ilpendam (13,52%),
Monnikendam (27,18%), Krommenie (22,70%), Wormerveer (18,39%), Katwoude
(63,19%, een zeer raadselachtig percentage, in 1930 gedaald tot 13,56!), Zaandam
(15,39%). Alle andere gemeenten in deze hoek hadden in 1839 minder dan 10%
katholieken. Het eiland Marken is kennelijk ten gevolge van de overgang van zijn
pastoor tot de staf der hervormde predikanten absoluut geprotestantiseerd: het telde
geen enkele katholiek.
Eindelijk rest nog het ten zuiden van het IJ gelegen deel van het oude bisdom. Dit
gedeelte wordt tot in de negentiende eeuw grotendeels ingenomen door het IJ en het
Haarlemmermeer. Dit is, wat het Haarlemmermeer aangaat, thans nog onmiddellijk
te zien op de kaart van de volkstelling 1930. Terwijl de Haarlemmermeer daarop de
lichtgrijze tint van 20-30% katholieken vertoont, rangschikt zich een cirkel van
donkerder tinten, aanduidend katholieke meerderheden, die zich tussen 50 en 90%
bewegen, om de polder; alleen heeft in het noordoosten de hedendaagse uitgroei van
Amsterdam ons de contrôle ontnomen,
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terwijl ook Nieuwer-Amstel en Aalsmeer, die daar zuidelijk op aansluiten, wat uit
de toon vallen: het eerste had echter in 1839 nog 46,21% katholieken, het tweede
maar 25,06%, indien wij de oud-katholieken - was voor ons doel juist is - meetellen.
Deze gemeente moet evenwel in de loop van de achttiende eeuw een veel sterker
percentage oud-katholieken geteld hebben; dank zij het pastoraat van Neercassels
gewezen secretaris Pesser van Velzen, ging een sterk deel der statie met de scheuring
mee. De bekende achteruitgang van de oud-bisschoppelijke clerezie omstreeks 1800
kan hier een afglijden naar het protestantisme betekend hebben.
Om dit zuidercomplex van het bisdom juist te beoordelen, moeten wij op de kaart
van de confessionele kleur de grens tussen de bisdommen bijtekenen. Dan zien wij
welk een beslissende zin het heeft gehad, of een gemeente tot Haarlem of Utrecht
behoorde. De tot Haarlem behorende konden zich in de kritieke tijd gelukkig noemen,
want daar werd de protestantisering met het scherpe wapen van de intensieve zielzorg
bestreden, waartoe Utrecht voorlopig niet bij machte was. Natuurlijk blijven er nog
onopgeloste vragen genoeg. Het vreemdst doet de lichte plek langs de zee aan: de
gemeente Zandvoort met 14,15% katholieken in 1839, terwijl alle gemeenten rondom
het missiecentrum Haarlem zo overwegend katholiek zijn: Velzen voor 63,17% (de
nogal talrijke oud-katholieken meegeteld), Bloemendaal voor 74,93%.
Haarlemmerliede-Spaarnwoude voor 64,41%, Heemstede voor 78,12%, Bennebroek
voor 61,22%. Het zo gedecatholiseerde Zandvoort grenst ook verder aan
katholiek-gekleurde gemeenten: Noordwijk (48,31%), Noordwijkerhout (85,28%)
en Voorhout (83,03%). Zonderling gedecatholiseerd zijn in de uiterste zuidwesthoek:
Katwijk (6,08%), Rijnsburg (13,29%) en Valkenburg (5,09%). Boogsgewijs rondom
het Haarlemmermeer volgen nu de zeer katholieke gemeenten: Hillegom (49,73%),
Lisse (65,30%), Sassenheim (55,92%), Oegstgeest (53,52%), Warmond (65,65%)
en Alkemade (75,62%). Op de kleur van beide laatstgenoemde dorpen is
ambachtsheerlijke invloed onmiskenbaar; de heren van Warmond en Alkemade
komen in de Acta van het kapittel voor als beschermers en gastheren van priesters.
De stad Haarlem zelf, waarvan de uit de
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kaart sprekende invloed op het behoud van het geloof is uitgegaan, vormde met
37,10% katholieken een zwakkere plek, wat verklaarbaar is op de gronden, boven
voor Enkhuizen en Hoorn aangevoerd.
Ten oosten van het Haarlemmermeer ontwaren wij nog Uithoorn (55,01%)
Leimuiden (48,56%), Nieuwveen (43,75%), Ter Aar (67,71%), Woubrugge (39,98%)
en Rijnzaterwoude (49,00%). Met veronachtzaming van de diocesane grens vinden
wij ook de staties in het gebied van de huidige gemeenten Diemen, Ouder-Amstel
en Abcoude (vermoedelijk zowel Abcoude-Proostdij als Abcoude-Baambrugge) in
de loop van de zeventiende eeuw bij het bisdom Haarlem getrokken. Dit is een
natuurlijk gevolg van de nabuurschap der stad Amsterdam, voor de missionarissen
van de omgeving een veilig pied-à-terre. Diemen, tot 1629 grotendeels water, telde
in 1839 een percentage van 35,84 katholieken, Ouder-Amstel 50,35,
Abcoude-Proostdij 64,31 en Abcoude-Baam-brugge 34,51.
De vele vraagtekens als enig antwoord op locale problemen wijzen een ernstige
leemte in de litteratuur uit. Locale kerkgeschiedenis is tot dusver vrijwel uitsluitend
opgevat als geschiedenis van de pastorie en haar achtereenvolgende bewoners. Zomin
als een galerij van burgemeestersportretten een geschiedenis van stad of dorp vormt,
is een beredeneerde pastoorslijst met wat gegevens over kerk- of scholenbouw een
parochiegeschiedenis; zij verwaarloost het voornaamste deel van de stof: de
lotgevallen van de bevolking. Het is een zonderlinge waarheid, dat bij verreweg de
meesten, die zich opwerpen als schrijvers van parochiegeschiedenissen, de gedachte
niet kan opgekomen zijn, dat er een sociaal-geografisch probleem te stellen viel en
wel met de vraag, door welke oorzaken in de kritieke dagen de keus tussen
katholicisme en protestantisme beïnvloed kan zijn. Zelfs aan de meest opvallende
merkwaardigheden van de confessiekaart, zoals katholieke enclaves in radicaal
geprotestantiseerde gebieden, is door zulke auteurs vaak geen aandacht geschonken.
Dientengevolge is elke samenvatting van het protestantiseringsproces in bepaalde
streken en ten slotte in ons gehele land nog een voorbarige poging. Dat hier toch
getracht wordt ze in grote trekken te geven, geschiedt niet in de laatste
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plaats om op de bestaande leemten te wijzen.
Intussen maken de vele onopgeloste problemen een eindoordeel over het resultaat
van de zeventiende-eeuwse missie in het bisdom Haarlem niet onmogelijk. De
beschouwing van de kaart heeft ten minste vastgesteld, dat het katholicisme het in
de meeste gemeenten ten plattelande gewonnen heeft van het opgedrongen
protestantisme. Aan de ene kant stond de bevoorrechte en uit de opbrengst der
vóór-reformatorische geestelijke goederen bedropen nieuwe kerk, aan de andere de
vervolgde en door hoge boeten en recognities uitgezogen oude, maar het resultaat
van de strijd te lande is in het algemeen eer voor het oude geloof dan voor het nieuwe
gunstig geweest. Zo het totale percentage katholieken van de provincie in 1839
daarmee niet in overeenstemming lijkt (het bedroeg slechts 27,72), houde men in het
oog, dat de plattelandsbevolking maar een vrij gering deel vormt van het totaal-aantal
inwoners der provincie, die immers met een stad als Amsterdam - om van de kleinere
steden niet eens te reppen - een zeer onevenredige verdeling van de bevolking te zien
geeft. In 1839 telde Amsterdam reeds ruim 221 000 inwoners, d.i. ongeveer de helft
van het getal voor de hele provincie Noords Holland. Bij uitschakeling van Amsterdam
ziet men het katholicisme relatief sterk toenemen. Bovendien verlieze men niet uit
het oog, dat het bisdom Haarlem niet identiek is met de provincie Noord-Holland:
een overwegend katholiek stuk van Zuid-Holland behoort tot het Haarlemse bisdom,
terwijl het in meerderheid protestante Gooi onder het aartsbisdom valt. Ook dit maakt
de statistiek misleidend. Een blik op de kaart geeft zuiverder indruk, al vergete men
- ook bij de andere gewesten - niet, dat de bevolkingsdichtheid op de kaart geen
uitdrukking vindt en een reeks van dorpen met sterk overwegend katholicisme vaak
nog maar een numeriek zwak groepje kunnen uitmaken, daar vele
plattelandsgemeenten vooral in 1839 niet veel meer dan ‘gaten’ waren11..
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3. Utrecht
Meer nog dan voor het bisdom Haarlem geldt voor de andere bisdommen de klacht,
dat ons juist voor de eerste tijd van het ontstaan der missie zeer weinig exacte
gegevens ten dienste staan. Als tegen het einde van Sasbouts episcopaat over het
Haarlemse bisdom de nevelen optrekken en het kapittel kort daarna in zijn acta vrij
exacte opgaven verstrekt omtrent het ontstaan der staties, blijven wij voor het
aartsbisdom voorlopig nog verstoken van zulk zakelijk materiaal. Ook hebben de
eerste verslagen van Rovenius nog een vrij vaag karakter. Eerst op den duur zien wij
diens relationes aan statistische waarde toenemen, al blijven zijn schattingen van
aantallen zielen en communicanten altijd onbetrouwbaar. Zij zijn vaak in lijnrechte
strijd met elkaar, zijn soms fantastisch vergroot, maar vaker nog zonderling klein.
In het algemeen is het duidelijk, dat zelfs Rovenius nog lang geen overzicht had en
met name niet helder zag, hoe katholiek sommige delen van Holland en Utrecht
waren gebleven.
Het oudste missiecentrum in het aartsbisdom is de stad Delft. Hier, d.i. in zijn
geboortestad, waar zijn familie onder de oude orde een zeer voorname plaats innam,
zette Sasbout Vosmeer zich met Beloken Pasen 1583 neer in het ouderlijk huis ‘de
Zwarte Eenhoorn’ bij de Oude Kerk. Hier begon hij persoonlijk de missie, niet zozeer
in de stad zelf, die als prinselijke residentie min of meer het centrum van de Republiek
was en voor katholieke missie ondanks de in het algemeen weinig hervormingsgezinde
bevolking weinig kans bood, als in de omliggende dorpen. Zijn familie, vooral die
van zijn moeders kant, had op het land grote belangen: zij bezat er blijkbaar veel
grond en kon op vele pachters rechtstreeks zekere invloed oefenen. Familieleden,
familievrienden en pachters konden de vicaris er helpen met geld en gastvrijheid.
Dit alles vormt een belangrijke hulpfactor; de voornaamste drijfveer was de
persoonlijke toewijding van Sasbout zelf. Nog was te lande geen toonbaar percentage
der bevolking voor het protestantisme gewonnen, maar de meeste pastoors waren
uitgeweken en die gebleven waren, hadden zich door hun levensgedrag of hun
onkunde vaak onmogelijk gemaakt. De enigen, die Sasbout als eerste medewerkers
kon winnen, waren
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een klein getal respectabele, meest oudere priesters, die, ontmoedigd door de
verbijsterende omkeer en bevreesd voor eigen veiligheid en onderhoud, de handen
in de schoot gelegd hadden, maar geen neiging toonden tot de geringste toenadering
tot het zich organiserende protestantisme. Zolang het protestantisme zich er echter
nog niet gevestigd had, bleven aan katholieke missionarissen van het slag van Sasbout
de beste kansen. Liet men die voorbijgaan, dan zouden toekomstige priesters achter
het net vissen, doordat de predikanten middelerwijl hun slag hadden geslagen. Dit
scherp ingezien te hebben en door eigen werk toegepast, aldus het voorbeeld gevende
aan een kleine groep gelijkdenkenden, is Sasbouts grote verdienste.
In schijn was het, omdat hij zich met landontginning of vervening bezighield, dat
hij het platteland rondom Delft begon af te reizen; in werkelijkheid had hij maar één
doel voor ogen: de organisatie van de missie. In allerlei vermommingen trok hij bij
nacht en ontij het land af. Zijn aanvankelijk teleurstellende ervaringen heeft hij in
zijn Insinuatio te boek gesteld. Zwart is de tekening van personen en toestanden.
Speciaal de pastoors van de oude bedeling, d.z. dus de meesten die geen predikant
hebben kunnen worden en toch gebleven zijn, en de talrijke uit hun conventen
verdreven regulieren worden met duidelijke geringschatting besproken. Tegenover
de scherp gelaakte baatzucht van de huurlingen der oude bedeling, die niets zonder
betaling deden, stelt hij zijn eigen ontbaatzuchtigheid. Dit zie men niet in een verkeerd
licht. De landelijke clerus van de oude hiërarchie bestond voor een groot deel uit
arme lieden en, dit bedenkende, meent men licht, dat het een rijke burgemeesterszoon
als Sasbout gemakkelijk viel onbaatzuchtig te zijn. In de eerste plaats was dit niet
de trek, waardoor zich de gegoede en voorname priesters van vóór die tijd plachten
te onderscheiden. Juist voor hen was de Kerk tot dusver bij uitstek bron van inkomsten
geweest; het teren op der kerken goed was onder de hogere standen immers een
overgeleverd kwaad. Dat een rijk en deftig priester, een patriciër, die een lange
academische studie achter de rug had en aanvankelijk niet gedroomd kan hebben
van een werkkring in de practische zielzorg, zich onbaatzuchtig betoont en zelfs zijn
eigen kapitaal voor de heilige zaak beschikbaar stelt, was waarlijk geen gewoon
verschijnsel.
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Bovendien moet dit sluipen langs de wegen, deze clandestiene en gevaarlijke
bediening in schamele vermomming voor een aanzienlijk man bepaald vernederend
geweest zijn.
Wie in Sasbouts eigen getuigenis, dat hij schier overal, waar hij zelf het werk
aanvatte, ongelooflijke vrucht behaalde, een al te gretig geloof aan successen d'estime
willen lezen, kunnen aan de huidige religiekaart straks gewaar worden, hoe letterlijk
zijn woorden mogen worden verstaan. Ofschoon wij in het oog houden, dat in de
resultaten der missie in een wijde kring om Delft-Den Haag heen ook de arbeid van
enige regulieren, met name van de te Delft sedert 1592 vrijwel onafgebroken
gestationneerde Jezuïten, verdisconteerd is - de Delftse Jezuïten liepen geregeld zeer
druk uit naar de dorpen en bedienden o.a. lange jaren Schipluiden -, mogen wij toch
in het zo gunstige kaartbeeld voor een deel de vrucht zien van die persoonlijke missie
van Sasbout, die alle anderen vóór was. Het doet enigszins wonderlijk aan te
constateren, hoe na zoveel eeuwen het werk van één man nog zo tastbaar door de
kaart gedemonstreerd wordt. Wij kunnen zelfs concluderen: was Sasbout een
Dordtenaar geweest of een Gouwenaar, dan was het de omgeving van Dordrecht of
Gouda, waarop zijn voetstappen zichtbaar zouden zijn als nu rondom Delft. Hier
zien wij dan ook de indruk bevestigd: als in deze tijd, toen nagenoeg heel het
platteland in alle gewesten nog geprotestantiseerd moest worden, in elke regionale
metropolis zich een onvermoeid en onbaatzuchtig apostel van het type-Sasbout had
kunnen vestigen, dan zou het beeld van die wijde kring rondom Delft dat van
nagenoeg heel de Hollandse Zending zijn. In de Hollandse steden kan in het algemeen
niet gesproken worden van ononderbroken continuatie van de katholieke zielzorg.
In Delft zelf is pas Bernardus van Steenwijk krachtens aanstelling door Sasbout in
1599 de eerste vaste seculiere missionaris geweest. De Jezuïetenstatie heet sinds
1592 onafgebroken te hebben voortbestaan, maar had blijkbaar eerst sedert 1612 een
vast kerkhuis12.. Den Haag is van omstreeks 1576 tot 1605 ten hoogste af en toe door
ambulante missionarissen aangedaan; in 1605 kreeg het zijn eerste statie, door de
seculier Engelbert Kenniphoven gesticht en bediend. Enkele jaren later, in 1606,
vestigde pater Theodorus Tack S.J. er een Jezuïetenstatie. Leiden heeft met
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uitzondering van zekere tijdelijke continuatie door enige achtergebleven priesters,
als de wereldheer Paulus de Goede, de commandeur van de tot de Duitse orde
behorende Sint Pieter, Arent Bockenberg, en aanvankelijk waarschijnlijk ook een of
meer uit hun klooster verdreven Minderbroeders, tussen 1572 en 1606 geen andere
zielzorg dan het occasionele bezoek gekend. In 1606 vestigde de seculiere missionaris
Rombout van Medemblick er de eerste missiestatie. In of omstreeks 1609 keerden
de Franciscanen er terug: pater Jacobus Nesseus stichtte er een statie; ook vestigde
pater Mattheus Clinger er in 1609 een Jezuïetenstatie. De Dominicanen vestigden
zich eerst veel later te Leiden.
Te Gouda, dat in de eerste periode van de opstand een zeer opposante en sterk
Spaansgezinde stad was, kon de katholieke eredienst in stilte vrijwel ononderbroken
gecontinueerd worden door de seculiere priesters Jan Pieck en Jan Basson, die
respectievelijk eerst in 1616 en 1618 overleden en zich blijkbaar geheel in de missie
van Sasbout hadden laten inlijven. In 1614 stelde Rovenius hun de seculier Pieter
Purmerent ter zijde, die de zielzorg voortzette. Ook de Minderbroeders ter plaatse
hebben nog lang clandestiene bediening uitgeoefend, al schijnt er een vrij grote
gaping tussen het uitsterven van de oude garde en de vestiging van de nieuwe statie
omtrent 1634 te bestaan. De Jezuïetenstatie van Gouda dateert eerst van 1612. Het
wederopluikingsproces is in de meest kritieke tijd dus wel in hoofdzaak door
seculieren behartigd.
Rotterdam is lang van geregelde zielzorg verstoken gebleven; de noodlottige
gevolgen kunnen niet uitgebleven zijn. Zekere korte periode van gecontinueerde
zielzorg is aan te wijzen van omstreeks 1572 tot omstreeks 1582, waarin eerst de
seculiere priester Jan Wijckraed en straks ook een of meer achtergebleven
Dominicanen enige stille bediening uitoefenden. Tot 1610 bestond alle zielzorg uit
occasionele bezoeken van seculieren en Jezuïeten uit Delft. In 1610 stichtte Joannes
Viering S.J. de eerste Jezuïetenstatie. In 1616 zette Maarten Modaeus zich als de
eerste seculiere missionaris in de stad neer. In 1628 werd ook een Dominicanenstatie
gesticht. Schiedam kreeg pas in 1610 zijn eerste seculiere missionaris in Govert van
Vliet en een paar jaar daarna tevens een statie van Dominicanen. Dordrecht kreeg
omtrent 1605
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zijn eerste vaste statie van seculieren; regulieren hebben er nooit vaste voet verworven.
Gorinchem is van 1572 tot 1601 bijna verlaten gebleven en werd tussen 1601 en
1618 door ambulante seculieren en Capucijnen bezocht. Eerst in 1628 stichtten de
Franciscanen er een statie, in 1633 de seculieren.
Pas tegen het eind van de zestiende of in het begin van de zeventiende eeuw is er
in het aartsbisdom een tweede centrum in opkomst: de stad Utrecht. Het is
merkwaardig te zien, hoe weinig Sasbout lange tijd nog van de toestanden in het hart
van het aartsbisdom, dat hij officieel en naar canoniek beginsel bestuurde, op de
hoogte is. De kapittels negeren hem en kiezen na Bruhezens dood een- en andermaal
kapittelvicarissen met voorbijgaan van Sasbout. Het duurt wel tot eind 16de eeuw,
voor Sasbout enige relaties met Utrechtse priesters blijkt te hebben. Eerst als hij
contact met hen gevonden heeft, kan hij zijn invloed op de ontplooiïng van de missie
in de omgeving der stad doen gelden. Niet, dat er tot op die tijd niets gedaan was.
Gelijk wij al aantoonden in het hoofdstuk over de protestantisering, had de politiek
van onthouding, die de Utrechtse Staten zeer lang in zake de godsdienst bleven
volgen, het voortbestaan van de katholieke eredienst mogelijk gemaakt, zelfs in min
of meer officiële gestalte. Wel waren, zoals wij zagen, lang niet alle aangebleven
pastoors van onverdacht gehalte en namen sommigen een zeer dubieuze tussenpositie
in, maar in het algemeen beletten zelfs zulke zwakke figuren het overgaan van de
parochie in het verband der hervormde synoden, terwijl er bovendien een aantal
waren, die tot in het eerste decennium van de zeventiende eeuw hun gelovigen met
nadruk tegen de protestantisering waarschuwden.
Vervolgens bleek uit de behandelde rapporten, dat op tal van plaatsen de
handhaving van de oude orde - hoezeer dan ook verworden en buiten het toezicht
van enige kerkelijke autoriteit geraakt - lang genoeg duurde om door de missie te
worden opgevangen. Wel zullen maar weinige oude pastoors bruikbare missionarissen
in de organisatie van Sasbout geweest zijn, maar zij hadden met het tegenhouden
van de protestantisering althans een belangrijk werk volbracht: de conservatie van
een groot deel der plattelandsbevolking bij de oude religie. Zo konden dan priesters,
bezield door de geest van Sasbout, door min of meer
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frequente bezoeken het katholiek bewustzijn onderhouden en gaandeweg een vrij
geregelde zielzorg tot stand brengen. Aanvankelijk geschiedde dit blijkens de zoeven
bedoelde rapporten door ambulante missionarissen, die meestal in de stad Utrecht
of - wat het noorden en westen van de provincie Utrecht betreft - in Amsterdam
gevestigd waren en vandaar geregeld uitliepen om, naar het voorbeeld van Sasbout
te Delft, het landvolk in clandestiene godsdienstoefeningen te verenigen. Ook in deze
provincie waren sommige landedelen zulke missionarissen tot niet-geringe steun.
Behalve deze ambulante missionarissen, van wie voor de provincie Utrecht in de
eerste plaats genoemd mogen worden Martinus Coninx (Regius), Adrianus van
Oirschot en Walter Keyting, priesters van Sasbouts kaliber, onvermoeide zwervers
in de dienst van God, waren ook een aantal reguliere en seculiere priesters in steden
als Utrecht, Amersfoort, Wageningen, Rhenen, Tiel werkzaam voor het behoud van
het geloof te lande. Al is in hun werk ook lange tijd, bij gebrek aan gegevens, geen
systeem te ontdekken, het staat ten minste vast, dat zij met Sasbout in de laatste tien
jaren van diens leven in geregeld contact stonden. Zelfs in de kring van de kapittels
wist Sasbout op den duur medehelpers te verwerven. Een der eersten, die hij uit dit
midden voor de missie won, was de kanunnik Joannes Wachtelaer, die zich in de
eerste jaren van de zeventiende eeuw, na volbrachte studie te Leuven, te Utrecht
vestigde en daar in gestadige verstandhouding met Sasbout het middelpunt van de
missie werd. Hij was een kloek en vastberaden man met organisatorische gaven en
ging daarin Sasbout vermoedelijk te boven.
Naast hem vinden wij in deze zelfde jaren de bekende Frans van Dusseldorp, die
aanvankelijk als leek, na zijn priesterwijding in 1609 als lid van de missie-clerus,
ook zeer grote en gunstige invloed uitoefende op de vestiging en de expansie van de
organisatie, al is het waar, dat zijn wat fanatieke trekken, vooral zijn bekrompen
regulierenafkeer, de vrede in de Hollandse Zending in gevaar brachten. Tegen het
einde van Sasbouts episcopaat was Utrecht langs deze weg het centrale punt van de
Zending geworden. Door geregelde, zij het dan fictieve, benoemingen in de kapittels
had de apostolische vicaris in overeenstemming met
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de heilige stoel een begin gemaakt met die merkwaardige doublure der kapittels,
welke bij een nog steeds verhoopte zege van de Spaanse wapenen onmiddellijk in
de plaats en in de rechten van de oude en gaandeweg geprotestantiseerde corporaties
zou treden. Deze procedure liep dood: de Spaanse zege is uitgebleven, maar Sasbouts
opzet had ten minste dit succes, dat hij een groep verdienstelijke en onvoorwaardelijk
te vertrouwen priesters in een soort van officieel verband verenigde als een
leidinggevend en adviserend lichaam. Naast het kapittel van Haarlem vormt deze
groep Utrechtse kanunniken zonder prebenden een onvoldragen college, dat door
initiatief, overleg en toezicht de Zending tot heil strekte. Hoe Rovenius de
doodlopende weg verliet en in het vicariaat op meer vaste voet een lichaam schiep,
dat deze veelzijdige taak voortaan zou kunnen vervullen, is reeds besproken.
Voor de stad Utrecht kan met zekerheid worden aangenomen, dat de katholieke
zielzorg door seculieren en Dominicanen er nooit geheel onderbroken is. Behalve
de vele seculieren, die er steeds bleven vertoeven, stond er altijd een Dominicaan en
ten minste sinds 1592 vrij geregeld ook een Jezuïet. Verder vertoefden er nog andere
regulieren min of meer geregeld. Amersfoort heeft in de jaren 1580-1600 aanvankelijk
eveneens vrij gestadig clandestiene katholieke zielzorg genoten, maar kwam toch
eerst omstreeks 1606 zover, dat er een vaste seculiere missiestatie werd gesticht.
Omstreeks 1630 kwam er een Jezuïetenstatie bij. Tiel heeft het lang met ambulante
missie moeten doen en kreeg pas in 1631 een vaste statie van Dominicanen.
Kuilenburg heeft overeenkomstige lotgevallen; het kreeg in 1628 een vaste
Jezuïetenstatie. Van de andere tot het aartsbisdom behorende steden valt slechts te
zeggen, dat vaste staties er eerst onder Rovenius gesticht zijn.
Pas de verslagen van Rovenius verschaffen concrete gegevens genoeg om de expansie
der missie te doen blijken en dan nog eerst op den duur, daar de jongere verre van
volledig schijnen. In 1616 deelt de apostolische vicaris mee, dat in de stad Utrecht
wel een veertigtal priesters wonen, waarvan verscheidene geregeld uitlopen naar het
platteland en andere steden. Het is dus blijkbaar
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nog voornamelijk de ambulante missie, waardoor de provincie Utrecht bediend wordt.
In het Gooi werkt vooral de reeds genoemde Adriaan van Oirschot, in de venen ten
noorden van Utrecht zwerft vooral Walter Keyting rond. In Amersfoort staan drie
of vier priesters, die ook de omgeving plegen te bezoeken. Vianen heeft een pater
Jezuïet. In Huissen staat de seculiere priester Jacob van Everdingen. Arnhem, Rhenen
en omstreken worden verzorgd door de wereldsheer Jacob Bool. In Emmerik is de
katholieke godsdienst vrij; het kapittel is in stand gebleven en de eredienst gaat
normaal voort. In Rotterdam werken een Jezuïet en een seculier, in Dordrecht 2
seculieren. Te Leiden staat de seculier Rombout van Medemblick, die door twee
andere wereldsheren wordt bijgestaan; bovendien werkt er pater Van den Tempel
S.J. en tenslotte is er ook een Minderbroeder werkzaam. Te Gouda werken nog drie
oude priesters, wie onlangs de seculiere priester Petrus Purmerent ter zijde gesteld
is. Delft wordt verzorgd door de seculieren Johan Stalpart van der Wiele en Suitbertus
Purmerent en door de Jezuïet Ludovicus Makeblijde. Den Haag heeft nog een oude
seculiere priester en verder de wereldsheer Engelbertus Kenniphoven en de Jezuïet
Tack. Te Schiedam werkt de seculiere missionaris Govert van Vliet.
In 1617 geeft Rovenius voor de stad Utrecht slechts 18 seculiere priesters op; hij
zwijgt over de regulieren. Amersfoort bezit vijf seculiere missionarissen en een
Dominicaan, Vianen een Jezuïet. Het Gooi wordt geregeld bewerkt door een seculier.
Vaste staties schijnen er verder in heel de provincie Utrecht niet te zijn. In het Gelderse
deel van het aartsbisdom is de missie nog geenszins geconsolideerd: Arnhem en
Wageningen doen samen met een seculier; Huissen heeft twee seculieren. Emmerik
en omgeving, geheel katholiek, worden goed verzorgd door een zevental seculiere
pastoors; ook het kapittel is er nog geheel in wezen. Veel meer tekening is er al in
de gestalte der missie te zien in het Hollandse deel van het aartsbisdom: Leiden heeft
4 seculieren, 1 Jezuïet en 1 Franciscaan, Delft 2 seculieren en 1 Jezuïet, Den Haag
3 seculieren en 1 Jezuïet, Gouda 3 seculieren, 1 Jezuïet en 1 Franciscaan, Rotterdam
1 seculier en 1 Jezuïet, Schiedam 1 seculier, Dordrecht 2 seculieren en nog een oude
priester.
Duidelijke vooruitgang staaft het verslag van 1622: er zijn in het
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Utrechtse verscheiden vaste staties bijgekomen, al is het stadium der ambulante
missie nog volstrekt niet ten einde. De stad Utrecht herbergt omstreeks 40 priesters,
van wie er twintig deelnemen aan de missie, ook in de omliggende dorpen; verder
staan er een Jezuïet en een Dominicaan. Weesp heeft een seculier, die blijkbaar het
gehele Gooi bedient. IJselstein, Polsbroek, Benschop en Kapelle hebben samen één
seculiere missionaris. Te Montfoort werkt één seculier. Vianen wordt verzorgd door
een seculier en een Jezuïet, Gorinchem door één seculier, Leerdam door één seculier,
Amersfoort door vier seculiere missionarissen en twee oude priesters. Te Arnhem
staan twee Jezuïeten; bovendien werkt een seculiere priester afwisselend in Arnhem,
Wageningen en Rhenen. Te Huissen werken twee seculieren. Te Emmerik is alles
in de oude staat. Bovendien is er een college van Jezuïeten gevestigd (dit college
was al in 1592 gesticht, maar behoorde niet tot de Vlaamse provincie van de societeit,
doch tot de Rijnse). Te Nieuwkoop werkt een seculiere priester. Leiden wordt verzorgd
door vijf seculieren, van wie er twee speciaal de omgeving verzorgen; bovendien
werken in de stad twee Jezuïeten, twee Franciscanen en één Dominicaan. Delft heeft
drie seculieren en twee Jezuïeten, Schiedam één seculier en één Dominicaan, Gouda
drie seculieren, één Jezuïet en twee oude regulieren, Den Haag drie seculieren en
één Jezuïet, Rotterdam twee seculieren en één Jezuïet, Dordrecht twee seculieren.
Toenemende groei demonstreert het verslag van 1629 van de nuntius Fabio a
Lagonissa. In de stad Utrecht werken dan een 24-tal seculieren, drie Jezuïeten, twee
Dominicanen en één Augustijn. In de dorpen in de buurt werken nog zeven seculieren.
Te Leiden staan vier seculieren, twee Jezuïeten en drie Franciscanen; in de naburige
dorpen werken bovendien vijf priesters. Delft wordt bediend door drie seculieren en
twee Jezuïeten. Te Den Haag staan drie seculiere priesters en twee Jezuïeten;
bovendien hebben de gezanten van Frankrijk en van Venetië elk een kapelaan. Te
Rotterdam heet het, dat er, behalve drie seculieren en één Jezuïet, nog één Capucijn
en twee Augustijnen werken. (De Augustijnen zijn wel een vergissing.) Dordrecht
wordt verzorgd door drie seculieren, Kuilenburg door één seculier en één Jezuïet,
Weesp door drie seculieren, Gorkum door twee seculie-
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ren en één Franciscaan, Vianen door één Capucijn en één seculier, Oudewater door
één Jezuïet, Montfoort door twee seculieren, Schoonhoven door één seculier, Woerden
door één seculier; bovendien werken in de buurt van Woerden nog drie seculieren.
Amersfoort heeft vier seculieren en één Jezuïet. In de venen benoorden Utrecht
werken drie seculieren. Emmerik telt zeker een 20-tal seculiere priesters. Huissen
heeft drie seculieren, Arnhem één seculier en één Jezuïet. Emmerik meegeteld,
beschikt het aartsbisdom dus, volgens deze opgaaf, over ongeveer 120 priesters. Dit
betekent, indien de getallen vertrouwen verdienen, een aanmerkelijke vooruitgang
op 1622, toen er, Emmerik n i e t meegeteld, in het hele aartsbisdom ongeveer 70
werkten.
Meer tekening, vooral wat de staties te lande aangaat, is er in 1638 weer gekomen,
wat het verslag, dat in dit jaar namens Rovenius door de la Torre c.s. te Rome
overhandigd werd, duidelijk uitwijst. In de stad Utrecht woont de apostolische vicaris;
ook zijn provicaris voor Utrecht, J. Wachtelaer, heeft er zijn residentie. Bovendien
werken er 25 seculieren, drie Jezuïeten, twee Dominicanen en twee Augustijnen in
de stadszielzorg; verder wonen in de stad nog twee seculiere priesters, die de
omliggende dorpen bedienen. Vervolgens werken in Amersfoort drie seculieren, één
Jezuïet en één Capucijn, in het Gooi twee seculieren. Montfoort en IJsselstein hebben
elk één seculier. Te Weesp staat één seculier, die ook Muiden en Naarden bedient.
Te Amerongen staat één Jezuïet, die tevens Rhenen bedient.
Ook in het Gelders-Kleefse deel van het aartsbisdom is duidelijk vooruitgang te
constateren. Arnhem wordt bediend door één seculier en één Jezuïet, Tiel door twee
Domicanen, terwijl ook twee Jezuïeten in de omgeving werken. Vianen heeft één
Jezuïet en één Capucijn, Kuilenburg twee seculieren en één Jezuïet. Te Putten staat
één Benedictijn. Van Kleefsland, d.i. de oude proostdij Emmerik, wordt meegedeeld,
dat het katholicisme er in vrijheid kan bloeien. Emmerik wordt door twee seculiere
pastoors met kapelaans bediend; het heeft een klooster van Kruisheren, een fraterhuis,
een Jezuïetencollege en een vrouwenklooster met een seculiere rector. Verder werken
op de dorpen nog pastoors. Huissen wordt bediend door twee seculieren en heeft een
vrouwenklooster met een eigen seculiere rector. Zevenaar heeft
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een seculiere priester; verder staan in de dorpen van de Lijmers nog priesters.
In het Hollandse deel van het aartsbisdom is de missie het verst gevorderd op de
weg van de stabilisatie. Dit blijkt vooral uit het feit, dat inmiddels verscheiden staties
op het land gevestigd zijn. Niet langer zijn het dus bijna alleen de steden, waar de
missionarissen zich veilig genoeg kunnen achten. Deze ontwikkeling verkeert echter
nog in een vroeg stadium, want bijna elk van de betrokken plattelandspriesters blijkt
een reeks dorpen te bedienen. Het is de vraag, of wij reeds in het algemeen van vaste
staties te lande mogen spreken. Ook in de steden is de toestand gunstiger geworden:
Leiden heeft drie seculieren, twee Jezuïeten, twee Franciscanen en twee Dominicanen.
Het getal van 3000 katholieken, dat voor de stad wordt opgegeven, is ongetwijfeld
veel te klein geweest: Leiden was toen een van de meest bloeiende steden van de
Noordelijke Nederlanden en nam zeer snel in bevolking toe; tussen 1622 en 1670
steeg het bevolkingsgetal van ongeveer 45 000 tot omstreeks 70 000, waarmee een
toeneming van het aantal katholieke missionarissen gedurende de betrokken tijd
voldoende verklaard is. Den Haag wordt bediend door vier seculieren en twee
Jezuïeten; bovendien hebben de Franse en de Venetiaanse gezant eigen kapellen,
waar ook de Haagse burgers worden toegelaten. Delft heeft vijf of zes seculieren en
twee Jezuïeten; er is een communiteit van vrome maagden, die wel honderd leden
telt. Schiedam wordt verzorgd door één seculier en één Dominicaan. Te Rotterdam
werken drie seculieren, één Jezuïet en één Dominicaan. In Dordrecht staan drie
seculieren en één Dominicaan. Gorinchem wordt bediend door twee seculieren en
één Minderbroeder, Schoonhoven door één seculier, Gouda door drie seculieren, één
Jezuïet en één Minderbroeder, Oudewater door twee Jezuïeten, Woerden (blijkbaar
tijdelijk) door een Benedictijn uit de abdij van Paderborn (vermoedelijk een der
paters van de kelnarij van Putten). Reeds deze opgaaf toont duidelijk de vooruitgang
van de missie. Sterker spreekt dit nog uit de gegevens voor het platteland.
In het noordelijkste deel daarvan langs de Oude Rijn, grenzend aan het bisdom
Haarlem (zodat de bemoeiing der missionarissen zich blijkbaar niet veel aan de
diocesane grens laat gelegen liggen),
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wonen veel katholieken en er zijn dan ook op verscheiden plaatsen missionarissen
gestationneerd. Het is niet duidelijk te zien, of er in het algemeen van vaste staties
te spreken valt, maar kerkhuizen moeten toch hier en daar reeds bestaan hebben.
Immers wordt medegedeeld, dat Rovenius in de voorafgaande jaren in dit gebied op
verschillende plaatsen aan duizenden gelovigen het heilig vormsel heeft toegediend.
Eenmaal is dit in 1637 met Rovenius' toestemming in de buurt van Ter Aar gedaan
door een wijbisschop van de bisschop van Osnabrück. Leiderdorp-Hazerswoude c.a.
worden bediend door een seculier, die te Leiden woont. Twee seculiere missionarissen
werken in de buurt van Roelofarendsveen, Hoogmade, Leimuiden c.a., twee andere
seculieren in de buurt van Nieuwveen en Ter Aar. Zevenhoven en omgeving worden
door één seculier bediend, Mijdrecht-Vinkeveen (in de provincie Utrecht) door één
seculier. Te Mije en Zegveld staat tijdelijk een Benedictijn uit Paderborn. In
Aarlanderveen en Alphen werkt één seculier. De buurt tussen Leiden en Den Haag
wordt verzorgd door twee seculieren, die vooral Stompwijk, Wilsveen en Zoeterwoude
bedienen, en door één seculier te Voorschoten. In het Westland werken tenminste
drie seculieren: de te Den Haag gevestigde Jacobus de la Torre zorgt voor
Eikenduinen, Loosduinen en Scheveningen, een ander priester, gevestigd te Rijswijk,
bedient 's-Gravenzande, Monster, Poeldijk en Wateringen, een derde zorgt van Den
Haag uit voor Naaldwijk. Een te Rotterdam gestationneerde seculier bedient de
dorpen Delfshaven, Overschie, Schoonderlo, Hillegersberg, Kapelle en Kralingen.
In Berkel woont een seculier, die ook Pijnacker, Bleiswijk, Zevenhuizen, Zegwaard
en Nootdorp bedient. In Raamburg woont een seculier, die ook voor Waddinxveen
en Boskoop zorgt.
Tragisch blijkt de bijna volkomen verlatenheid van de Zuidhollandse eilanden;
hier is alleen sprake van zielzorg te Roon, waar een Jezuïet ten huize van de heer
van het dorp woont en de omgeving bedient. Duidelijk ziet men de structuur van de
missie op het platteland van Zuid-Holland in wording.
Het gehele aartsbisdom wordt in 1638 - de proostdij Emmerik, ook Huissen en de
Lijmers niet meegerekend - door ruim 120 priesters bediend, waaronder 10 Jezuïeten,
6 Dominicanen, vier
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Franciscanen en twee Benedictijnen (blijkbaar maar tijdelijk waarnemend); er zijn
dus ongeveer honderd seculieren. Ook hier staan de regulieren bijna uitsluitend in
de steden; het platteland wordt zo goed als alleen door seculieren verzorgd. Als men
in aanmerking neemt, dat de gehele Hollandse Zending blijkens ditzelfde verslag
omstreeks 480 priesters (waaronder 150 regulieren) rijk was en het bisdom Haarlem
ongeveer 110 priesters telde, ziet men opnieuw bevestigd, wat al vaker geconstateerd
werd: hoe de provincies Holland en Utrecht in de zielzorg bevoorrecht zijn boven
de andere provincies. Het is een gevolg van de expansie der missie uit de genoemde
centra: Haarlem, Delft en (later) Utrecht.
De grote Relatio van de la Torre (1656) is rijk aan allerlei historische gegevens over
het aartsbisdom en put zich uit in het verhalen van legenden over tal van steden en
dorpen. Moeizaam uit deze heterogene verzameling van anecdoten bijeengezocht,
vormen de volgende zakelijke gegevens een overzicht van de toestand in het genoemde
jaar.
Het Utrechtse deel van het aartsbisdom wordt namens de apostolische vicaris
geadministreerd door de te Utrecht gevestigde provicaris Johan van Neercassel, die
twee seculieren, Joannes Putcamer en Abraham van Brienen, tot assessoren heeft.
Verder wonen in de stad Utrecht nog omstreeks dertig seculiere missionarissen voor
de zielzorg in de stad en een viertal voor die in de voorsteden, benevens twee
Jezuïeten, twee Dominicanen, twee Augustijnen, één Franciscaan en één Carmeliet.
Amersfoort wordt bediend door drie seculieren en één Jezuïet. Voor de missie te
lande hebben tal van adellijke families grote verdiensten; het is een voor heel het
verslag en voor de sociale visie van de schrijver zeer typerende trek, dat overal deze
betekenis van de adel voor de handhaving van het katholieke geloof breed wordt
uitgemeten. Als zeer verdienstelijk worden voor de provincie Utrecht genoemd de
families Renesse de Baer, de Waal van Vronestein, van Zuylen van Nyevelt,
Egmond-Nijenburg, van Amelisweerd, van Loenersloot, van Amstel van Mynden,
van Utenham, van Groenestein e.a. Op het huis Groenestein bij Langbroek woont
een Jezuïet, die de omgeving verzorgt. Verder staat er een Jezuïet
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te Wijk-bij-Duurstede; een andere Jezuïet te Nijkerk (Gelderl.) verzorgt een groot
deel van de westelijke Veluwe. Te Putten werkt een Benedictijn. Verder zijn er
seculiere staties, elk door één priester bediend, te Schalkwijk (zeer begunstigd door
de heren Ram van Schalkwijk), Galekop, Vechten-Bunnik-Zeist,
Zuilen-Maarssen-Breukelen, Loenen, Jutfaas, Vleuten,
Stoutenburg-Leusden-Hoevelaken, Hoogland, Montfoort, IJsselstein-Benschop,
Kamerik, Ankeveen, Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen en Kromme Mijdrecht-den Hoef.
In het Gelderse deel van het aartsbisdom vinden wij staties te Kuilenburg (twee
seculieren en twee Jezuïeten), Arnhem (één sec. en één Jez.) en te Tiel (één Dom.);
verder zorgt een Jezuïet voor de dorpen van Maas en Waal. Dit gebied behoort
blijkbaar ook onder de administratie van Johan van Neercassel. Apart staat wat later
zal heten het aartspriesterschap Kleef en Berg, de oude proostdij Emmerik. Dit gebied,
waar het katholicisme staatsgodsdienst is, wordt namens de apostolische vicaris
geadministreerd door Ludolphus Brunesius als provicaris; deze is tevens de rector
van het te Emmerik gevestigde Regularissenklooster van St. Agnes. In de stad
Emmerik zijn twee parochiekerken: Sint Adelgundis en Sint Maarten. De laatste
heeft een kapittel van 13 kanunniken. De eerste kerk wordt bediend door een pastoor
en vier vicarissen, de tweede door een pastoor en een kapelaan. Verder zijn er nog
een fraterhuis, een Kruisherenklooster en een Jezuïetenklooster met college. In een
zestal dorpen in de buurt werken zes pastoors; die van Griethuizen is een fraterheer,
de andere zijn seculieren. Tot dit gebied behoren nog: Huissen met twee seculiere
priesters en bovendien een seculiere rector van het daar gevestigde tertiarissenklooster,
Elten met een seculiere pastoor en een adellijke vrouwenabdij, Duiven, dat door een
Kruisheer bediend wordt, en de volgende seculiere parochies: Hulhuizen, Zevenaar,
Oud-Zevenaar, Weel, Groessen, 't Loo, Reinharen en Lenghel (de laatste twee kan
ik niet identificeren). Ten slotte rest het zeer belangrijke Hollandse deel van het
aartsbisdom, dat grotendeels geadministreerd wordt door de te Delft gevestigde
provicaris Johan Schade. Vianen heeft twee staties: één van Jezuïeten en één van
Franciscanen; te Gouda werken drie seculieren, één Jezuïet en één Franciscaan, te
Leiden
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vier seculieren, twee Jezuïeten, twee Dominicanen, twee Franciscanen en één
Carmeliet (voor de vele Frans-sprekende immigranten), te Naarden één Franciscaan
en één Jezuïet, te Dordrecht drie seculieren en tijdelijk één Jezuïet (kapelaan bij de
Spaanse delegatie voor de ‘chambre mi-partie’)13., te Rotterdam vier seculieren voor
die stad en één seculier voor de omliggende dorpen, twee Jezuïeten en één
Dominicaan, te Gorinchem één seculier, één Jezuïet, één Franciscaan, te Oudewater
één seculier en één Jezuïet, te Delft, behalve de provicaris Schade, nog een achttal
seculieren, waarvan er één de dorpen in de buurt bezoekt en een ander vooral naar
Schiedam, Vlaardingen en omgeving uitloopt; bovendien werken er twee Jezuïeten.
Vervolgens werken in het Gooi: te Weesp, Muiden en Laren elk één seculier, bij
de Oude Rijn: te Nieuwkoop, Noorden-Blokland, Aarlanderveen, Hazerswoude,
Hoogmade, Roelofarendsveen en Zevenhoven elk één seculier en te Langeraar twee
seculieren. Te Woerden staat een Franciscaan. In de buurt van Rotterdam is telkens
één seculier gevestigd te Kralingen, Bergschenhoek, Ketel, Berkel en Pijnacker.
Schipluiden bij Delft wordt bediend door een Jezuïet, Rijswijk-Wateringen door één
seculier, Naaldwijk door twee seculieren (een van dezen is de om zijn bevordering
van de Westlandse druivencultuur beroemd gebleven Franciscus Verburch)14.,
Nootdorp door één seculier. Schoonhoven heeft één seculier, Raamburg twee
seculieren, Bodegraven één Jezuïet, Haastrecht één Jezuïet. Schiedam wordt verzorgd
door één Dominicaan, Den Haag door vijf of zes seculieren, twee Jezuïeten en één
Carmeliet; bovendien is er een Bogardus verbonden aan de Franse delegatie en heeft
de Spaanse gezant de Gamarra drie priesters in zijn dienst: één Jezuïet, één Bernardijn
en één seculier. Te Eikenduinen-Loosduinen werkt een seculier, evenzo te Wassenaar,
Voorburg en Voorschoten. Leidschendam-Veur heeft één Jezuïet, Stompwijk één
seculier. Ook staat er één Jezuïet te Ooltgensplaat en één te Roon; deze laatste woont
in op het huis van de familie Grijp van Valkesteyn15.. Ten slotte bedient één
Franciscaan Giessendam c.a., een andere Franciscaan Leerdam-Heukelum c.a.
De gegevens samenvattend, kunnen wij vaststellen, dat in het hele aartsbisdom in
1656 ongeveer 210 priesters werkten en wel circa
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40 in het Kleefse deel, 8 in het Gelderse, ongeveer 90 in het Hollandse en omstreeks
70 in het Utrechtse deel; alleen in de stad Utrecht, thans met recht de metropolis van
de Hollandse Zending, staan er ongeveer 45. Van deze 210 priesters zijn ongeveer
30 Jezuïeten, 12 Franciscanen, 4 Dominicanen, 3 Carmelieten, 1 Benedictijn, 1
Bernardijn, 1 Bogardus, 1 Kruisheer en 1 fraterheer.
In 1701 eindelijk legt Petrus Codde in zijn relatio het eindstadium van ruim 120 jaar
missie in het aaıtsbisdom vast. Allereerst doet zijn verslag blijken, dat de bestuurlijke
organisatie van de missie nu haar duurzame gestalte heeft gevonden. Het is niet
langer de indeling in de oude bisdommen, waarmee in de dagelijkse administratie
rekening wordt gehouden, maar blijkens de indeling van het verslag zelf is het de
jongere, langzaam tot stand gekomen verdeling in aartspriesterschappen, die in de
practijk overheerst. Daarbij wordt echter in het algemeen rekening gehouden met de
diocesane grenzen. Bij de oprichting van het vicariaat van Utrecht in 1635 blijken
er in het aartsbisdom vijf aartspriesters te zijn: een van Den Haag, een van Delft, een
van Zuid-Holland, een van Rijnland, een van Gouda. Het is echter een enigszins
vreemd verschijnsel, dat noch de verslagen van Rovenius noch die van de la Torre
en die van Neercassel - die trouwens weinig statistische waarde hebhen - van deze
indeling uitgaan, zodat niet uit te maken valt, welke grenzen de aartspriesterschappen
hebben. Eerst Codde doet dat: het blijkt, dat de gehele Zending dan in zeventien
aartspriesterschappen verdeeld is. De bisdommen Middelburg, Groningen en
Leeuwarden vormen elk één onverdeeld aartspriesterschap. Deventer is verdeeld in
drie van zulke districten: Deventer, Twente en Lingen. Haarlem omvat de reeds
genoemde vijf aartspriesterschappen. Utrecht eindelijk bestaat uit de volgende zes:
Utrecht, Rijnland, Delfland, Schieland, Arnhem en Kleef-en-Berg (dit omvat ook
een stuk van Deventer). Het is volgens deze zes districten, dat Codde's verslag ons
het eerste practische overzicht van de missie-organisatie in het aarsbisdom geeft16..
I. Aartspriesterschap Utrecht (aartspriester Jacob Cats, lid van het vicariaat en
pastoor te Utrecht). De stad Utrecht heeft binnen
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de muren elf staties: 1. S. Gertrudis (Driehoek, sec.), 2. Maria Tenhemelopneming
(Achter Klarenburg, sec.), 3. S. Nicolaas (Achter de wallen, sec.), 4. S. Maria (Op
de Kamp, sec.), 5. S. Jacobus (Drakenburgsteeg, sec.), 6. S. Servaas (Onder de Linden,
sec.), 7. S. Catharina (Nieuwegracht, Jez.), 8. S. Martinus (Herenstr., Jez.), 9. S.
Augustinus (Jeruzalemsteeg, Aug.), 10. O.L.V. Rozenkrans (Dorstigehartsteeg,
Dom.), 11. S. Dominicus (Walsteeg, Dom.). Daarbij komen dan nog drie door
seculieren bediende staties buiten de muren: 12. S. Jacobus (Buiten de Weerd), 13.
S. Martinus (Abstede), 14. Buiten de Wittevrouwenpoort.
Amersfoort heeft drie staties: 1. S. Georgius (Op 't Zand, sec.), 2. H.H. Willibrord
en Bonifatius (sec.), 3. S. Franc. Xaverius (Op 't Zand, Jez.). Kuilenburg telt twee
staties: 1. S. Barbara (Varkensmarkt, sec.), 2. S. Barbara (Papenhoek, Jez.). In
Gorinchem waren drie staties: 1. sec. (Abrahams schoot), 2. Jezuïeten, 3. Franciscanen.
Vianen heeft twee staties: 1. S. Maria (sec.), 2. Jezuïeten. Verder is er een seculiere
statie te IJsselstein, Montfoort, Weesp, Muiden, Jutfaas, Oudenrijn, Schalkwijk,
Coten, Bunnik, Hilversum, Laren, Blaricum, Eemnes, Soest, Hoogland, Maarssen,
Vleuten, Teckop, Slootdijk, Mijdrecht, Vinkeveen, Ankeveen, De Hoef en te Varik.
De Jezuïeten hebben staties te Wijk-bij-Duurstede, Naarden en Nijkerk (Gelderland),
de Franciscanen te Woerden, de Dominicanen te Tiel, de Benedictijnen te Barneveld,
de Augustijnen te Starkenburg, de Norbertijnen te Renoy en te Beesd.
Het hele aartspriesterschap Utrecht telt dus 57 staties, waarvan 38 door seculieren
bediend worden, 9 door Jezuïeten, 3 door Dominicanen, 2 door Franciscanen, 2 door
Norbertijnen, 2 door Augustijnen en 1 door Benedictijnen. Het aantal priesters
bedraagt 64, waarvan 45 seculieren.
II. Aartspriesterschap Rijnland (aartspriester Hugo Gael, lid van het vicariaat en
pastoor te Roelofarendsveen). De enige stad van dit district is Leiden; zij heeft acht
staties, nl.: 1. Appelmarkt (S. Willibrord, sec.), 2. Sint-Jorissteeg (S. Bonifatius,
sec.), 3. Hooigracht (Fredericus en Odulphus, sec.), 4. Pieterskerkgracht (Jez.), 5.
Bakkerssteeg (S. Dominicus, Dom), 6. Kuiperssteeg (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen,
Franciscanen), 7. Utrechtseveer (Vlaamse
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Carmelieten), 8. Haarlemmerstr. (O.L.V. Hemelvaart, Franse Carmelieten).
In de volgende dorpen zijn staties van wereldsheren: Wassenaar, Voorburg,
Voorschoten, Zoetermeer, Stompwijk, Koudekerk, Hoogmade, Zoeterwoude,
Hazerswoude, Langeraar, Aarlanderveen, Nieuwkoop, Noorden, Rijnzaterwoude,
Zevenhoven, Oud-Ade en Roelofarendsveen. De Jezuïeten hebben bovendien een
statie te Leidschendam.
Er zijn dus 26 staties, waarvan 20 door seculieren bediend worden, 2 door Jezuïeten,
2 door Carmelieten, 1 door Dominicanen en 1 door Franciscanen. Het aantal
dienstdoende priesters bedraagt: 24 seculieren, 3 Jezuïeten, 2 Dominicanen, 2
Franciscanen en 2 Carmelieten, in totaal dus 33.
III. Aartspriesterschap Delfland (aartspriester J.C. van Erckel, lid van het vicariaat
en pastoor te Delft). De stad Delft heeft drie staties: 1. Begijnhof (S. Ursula, sec.),
2. S. Hippolytus (sec.), 3. Achter het Marktveld (Jez.). Den Haag bezit vier staties:
1. Oude Molstraat (S. Jacobus, sec.), 2. Juffrouw-Idastraat (S. Augustinus, sec.), 3.
Nobelstraat (Jezuïeten), 4. Assendelftstraat (S. Willibrord, Franse Carmelieten).
Verder hebben de seculieren staties te Brielle, Poeldijk, Nootdorp, Berkel, Ketel,
Rijswijk, Wateringen, Maasland, Pijnacker, Delfshaven en Eikenduinen; de Jezuïeten
hebben er een te Schipluiden en de Norbertijnen bedienen de statie Vlaardingen.
Er zijn dus 20 staties: 15 van seculieren, 3 van Jezuïeten, 1 van Franse Carmelieten
en 1 van Norbertijnen. Zij worden door 28 priesters bediend: 20 seculieren, 5
Jezuïeten, 2 Carmelieten en 1 Norbertijn.
IV. Aartspriesterschap Schieland (aartspriester Petrus van Cuyck, lid van het
vicariaat en pastoor te Rotterdam). De stad Rotterdam heeft vier staties: 1. Oppert
(S. Laurens, sec.), 2. Slikvaart (Paradijs, S.S. Petrus en Paulus, sec.), 3. Leeuwenstraat
(S. Rosalia, Jez.), 4. Steiger (S. Dominicus, Dom.). Schiedam heeft twee staties: 1.
Dam (Huis ter Poorten, S. Jan en S. Lidwina, sec.), 2. Dam (S. Jan, Dom.). Te Gouda
zijn vijf staties: 1. Op de Gouwe (S. Jan, sec.), 4. Keizerstraat (Jezuïeten), 5. Op de
Gouwe bij de Vismarkt (S. Jozef, Franciscanen). Dordrecht heeft twee seculiere
staties: 1. Voorstraat (Maria maior), 2. Hooge Nieuwstraat (Maria
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minor). Te Oudewater zijn twee staties: 1. Markt (S. Michael, sec.), 2. Heiligleven
(Jez.).
De Jezuïeten hebben verder staties te Haastrecht en Bodegraven, de seculieren te
Schoonhoven, Bergschenhoek, Kralingen, Roon, Moordrecht, Waddinxveen,
Raamburg, Polsbroek en Kabauw.
Er zijn dus 26 staties, 18 van seculieren, 5 van Jezuïeten, 2 van Dominicanen, 1
van Franciscanen. Zij worden bediend door 34 missionarissen: 24 seculieren, 7
Jezuïeten, 2 Dominicanen en 1 Franciscaan.
V. Aartspriesterschap Arnhem (aartspriester Henricus van Deventer, pastoor te
Arnhem). Dit aartspriesterschap omvat een deel van het aartsbisdom en een deel van
het bisdom Deventer. Tot het aartsbisdom behoren de staties te Arnhem, Elst, Aerdt,
Gronsvorst-Heteren en Putten. (Dit laatste behoort eigenlijk tot Deventer, maar wordt
allang tot Utrecht gerekend.) Arnhem telt twee staties, een van seculieren en een van
Jezuïeten; Putten wordt door een Benedictijn bediend, de andere staties door een
seculier. In totaal zijn er dus zes staties, vier van seculieren, één van Jezuïeten en
één van Benedictijnen. Zij worden door 7 priesters bediend (5 sec., 1 Jez. en 1
Benedictijn).
VI. Aartspriesterschap Emmerik (aartspriester Paulus Roscam, rector van het
Regularissenklooster te Emmerik). Dit aartspriesterschap verdeelt het verslag in twee
delen: het Kleefse deel en het Bergse deel. Het Kleefse deel (politiek een deel van
het hertogdom Kleef, later van Brandenburg) maakte deel uit van het aartsbisdom
Utrecht; het Bergse deel (politiek een deel van de Nederlanden) was bij het bisdom
Deventer ondergebracht. Juist dit verschil van politiek lot was in 1559 vermoedelijk
oorzaak van de splitsing der vanouds tot Utrecht behorende proostdij Emmerik. In
dit verband hebben wij alleen met het Kleefse deel te maken. Van de stad Emmerik
deelt ook Codde mee, dat er twee kerken zijn, waarvan er een een oud kapittel heeft,
een klooster van Kruisheren met een twaalftal priesters, een fraterhuis met vijf
priesters, een Jezuïetencollege met een twaalftal priesters en het genoemde
vrouwenklooster met ongeveer vijftig zusters en de reeds genoemde seculiere rector.
Het aantal seculiere en reguliere priesters te Emmerik wordt niet nauwkeurig
opgegeven. Te Hoog-Elten ligt een adellijke vrouwenabdij; te Laag-Elten is een
klooster
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van Franciscanen. In Huissen is een katholieke parochiekerk, bediend door drie
seculieren, alsmede een klooster van zusters tertiarissen (thans ongeveer veertig) met
een seculiere rector. Te Griethuizen is een parochiekerk met een seculiere pastoor;
ook hier is een zustersklooster (omstreeks dertig leden). Verder zijn er nog parochies,
alle door seculieren bediend, te Kellen, Weel, Zevenaar, Duiven, Groessen, Hulhuizen
en 't Loo. Er zijn dus 11 parochies, alle door seculieren bediend; het aantal seculiere
priesters wordt niet nauwkeuriger opgegeven dan als meer dan twintig.
Het gehele aartsbisdom is dus in 1701 een getal van 146 staties rijk, waarvan er
106 door seculieren verzorgd worden, 20 door Jezuïeten, 6 door Dominicanen, 4
door Franciscanen, 2 door Augustijnen, 3 door Norbertijnen, 3 door Carmelieten, 2
door Benedictijnen. Het aantal priesters is niet geheel nauwkeurig op te geven, maar
bedraagt zeker 186 (waarvan 118 seculieren), indien wij de priesters-leden van de
communiteiten der Emmerikse kloosters niet meetellen. In het oog houdend, dat de
gehele Hollandse Zending toen 383 staties telde, zien wij duidelijk in, dat het bisdom
Haarlem en het aartsbisdom (die samen 118 plus 146, d.i. 264 staties omvatten), door
de eigenaardige expansie van de missie blijvend bevoorrecht waren, al verlieze men
daarbij niet uit het oog, dat de provincies Holland en Utrecht veel dichter bevolkt
waren dan de overige.
De slotsom van de wederopluiking in het aartsbisdom kan niet in een enkel
overzicht vervat worden. De kaart biedt daarvoor te duidelijke verschillen. In de
eerste plaats kunnen wij aandacht schenken aan het vasteland van Zuid-Holland. De
kaart der confessies laat dan een verdeling in de volgende stukken toe: 1. Het westen
tot aan de rivier de Rotte. 2. De noordelijke strook aan weerszijden van de Oude
Rijn. 3. Het resterende gedeelte.
Het eerste gedeelte geeft een vrij gaaf beeld van geslaagde missie. Delft-Den Haag
zijn het centrum van een kring gemeenten, waarin het katholicisme òf de godsdienst
van de meerderheid òf die van een sterke minderheid is gebleven. De getallen van
de volkstelling van 1839 wijzen dit uit. Deze kring wordt gevormd door de gemeenten
Schipluiden (in 1839 met 60,53% katholieken), Wateringen (79,02%), Stompwijk
(75,31%), Veur (72,60%), Zoeter-
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woude (66,09%) en daarachter, wat verflauwend, naarmate men verder verwijderd
raakt van Sasbouts en pater Duysts uitgangspunt, de halve cirkel der gemeenten
Ketel-Spaland (57,94%), Pijnacker (43,61%), Berkel-Rodenrijs (48,47%), Zoetermeer
(55,20%) en Nootdorp (53,53%). Westelijk sluiten zich daarbij logisch aan Monster
(52,46%) en Naaldwijk (38,37%). De gemeenten Delft en Den Haag zelf vallen uit
de toon met respectievelijk 38,05 en 29,82%, maar het daartussen liggende landelijke
Rijswijk past zich met 50,86% aan de algemene kleur aan. Van de steden is dit
verklaarbaar aan de hand van de algemene opmerkingen, die daarover gemaakt zijn,
waarbij ten opzichte van Den Haag de sterke bevolkingsaanwas in de zeventiende
en de achttiende eeuw nog in het oog gehouden moet worden.
De invloed van het centrum blijkt uitgewerkt bij de nadering van de Nieuwe Maas,
waar de gemeenten 's-Gravenzande (8,36), De Lier (5,69), Rozenburg (1,94),
Maassluis (12,28) en Vlaardingen (14,27) de ontstentenis van missie duidelijk
demonsteren als op den duur zelfs dáár moordend, waar de bevolking tientallen jaren
lang afwerend bleef staan tegenover het protestantisme, zoals te Maassluis, dat eerst
in 1598 zijn eerste predikant toeliet17.. Daarentegen tonen Maasland (22,68) en
Vlaardingerambacht (39,69) de invloed van het naburige katholieke missiegebied
nog duidelijk. De stad Schiedam geeft met een percentage van 40,94 aan katholieken
in 1839 een enigszins misleidend beeld: hier heeft tegen het eind van de achttiende
eeuw veel immigratie van zogenaamde bovenlanders (Westfalingen en andere
Westduitsers) plaatsgehad, die tot zekere ‘verroomsing’ van de bevolking leidde18..
Ook Rotterdam is daardoor enigszins beïnvloed, maar zeker niet in die mate; hier is
het percentage van 28,17 meer betrouwbaar als resultaat van de zeventiende-eeuwse
missie. Overschie sluit zich met 24,75% verklaarbaar aan bij de kleur van Rotterdam,
maar Hillegersberg toont de gevolgen van de verlatenheid met 12,31%; Schiebroek
met 17,30% geeft recht tot een overeenkomstige conclusie. Daarentegen laat
Bergschenhoek in zijn 39,61% duidelijk de invloed zien van de daar omstreeks 1650
gevestigde statie. In het algemeen is de missie in dit Westland - ruim genomen geslaagd te noemen voor het platteland en ten dele ook voor de steden.
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De noordelijke strook langs de Oude Rijn biedt een overeenkomstig beeld, gevolg
van vroeg begonnen missie, gedeeltelijk van Leiden uit georganiseerd, gedeeltelijk
geconcentreerd om enkele adellijke huizen. Daarbij heeft ook de belending van de
Haarlemse missie, intensief geconcentreerd te Haarlem en te Amsterdam, zeker
gunstige invloed geoefend. Leiden zelf had in 1839 maar 26,50% katholieken, wat
weinig zegt, daar deze stad in de achttiende eeuw zeer sterk in bevolking is
afgenomen. De intensieve verzorging door niet minder dan acht staties zou in de
achttiende eeuw steeds meer een bedenkelijke weelde worden, maar behoeft het in
de dagen van Codde nog niet geweest te zijn. Leiderdorp en Koudekerk vormen met
percentages van respectievelijk 30,05 en 20,34 een relatief ongunstige uitzondering
op de kleur van de omgeving. Wassenaar komt met 80,58 zeer gunstig uit; ook
Voorschoten met 56,63 staat er gunstig voor. Naar het oosten vinden wij Hazerswoude
(39,80), Alphen (26,95), Nieuwkoop (51,75) en Zevenhoven (56,28) als in het
algemeen flinke concentraties van katholieken, wat duidelijk verband houdt met het
vroeg ontstaan van staties. Tenslotte stelt Benthuizen ons met 2,45% min of meer
voor een raadsel, gezien de omgeving. Zegwaard sluit zich met 42,19% logisch aan
bij de omringende sterk-katholieke gemeenten Zoeterwoude, Zoetermeer en
Berkel-Rodenrijs.
Het resterende deel van dit gebied, in het westen begrensd door de Lek, geeft een
ander beeld. Het is in het algemeen straf geprotestantiseerd bij ontstentenis van tijdige
missie. Alleen de Jezuïetenmissie van Haastrecht en Oudewater heeft duidelijke en
verheugende sporen achtergelaten, die deze gemeenten met respectievelijk 48,95%
en 49,80% tot oasen maken, donkere plekken in het wit van de kaart. Ook Gouda
(30,95) vormt een vrij gunstige uitzondering, wat duidelijk het gevolg is van de steeds
gecontinueerde zielzorg. Haastrecht bewijst het historisch belang van
ambachtsheerlijke invloed. Het vormt een katholiekgetinte enclave in
geprotestantiseerd land en dankt zijn vroege Jezuïetenstatie aan het geslacht van
Bronkhorst, dat de heerlijkheid bezat.
De Jezuïetenmissie van Haastrecht-Oudewater, die aan de Utrechtse grens de
intensieve vroege seculiere missie van het Utrechtse platteland ontmoette, deed een
complex van sterke katholieke contingenten behouden blijven, soms meerderheden,
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meest sterke minderheden, in Haastrecht (48,95), Hekendorp (39,14), Oudewater
(49,80), Papekop (58,61) en over de Utrechtse grens: Hoenkop (69,45), Willeskop
(73,32) en Snelrewaard (59,59). In mindere mate valt dit verschijnsel op te merken
rondom de Jezuïetenstatie Bodegraven en de Franciscanenstatie Woerden. Tussen
Bodegraven in het westen (33,59) en Woerden in het oosten (34,56) vinden wij in
1839 Barwoutswaarder (27,34) en Rietveld (22,61). Ook van het intensief
gemissionneerde Gouda is de invloed op de omgeving merkbaar: Reewijk (32,46),
Zwammerdam (32,40), Boskoop (21,04), Waddinxveen (28,59), Moordrecht (18,49)
en Moerkapelle (16,02).
Daarmee is de invloedssfeer van de verschillende missieconcentraties in dit
oostelijke deel van Zuid-Holland boven Maas en Hollandse IJsel wel uitgeput. Wat
overblijft, zijn de gemeenten ten oosten van de Rotte, een in de zestiende en de
zeventiende eeuw schaars-bewoond veenplassen gebied, dat voor het grootste deel
eerst in de negentiende eeuw in land herschapen is.19.. Het is door de
zeventiende-eeuwse missie bijna niet bereikt, getuigen de getallen van 1839 voor de
gemeenten Kapelle a.d. IJ. (4,67), Nieuwerkerk a.d. IJ. (13,04) en Zevenhuizen (8,91).
Tenslotte is er nog een klein sterk-geprotestantiseerd complex tussen de invloedssfeer
van de missies Haastrecht-Oudewater en Bodes graven-Woerden in: Lange Ruige
Weide (6,51) en Waarder (6,94). Van Zuid-Holland rest ons nu nog de beschouwing
van de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de eilanden. Dit gehele complex is,
zoals wij in het voorafgaande reeds kort uiteenzetten, bij ontstentenis van missie zo
goed als geheel aan de protestantisering ten offer gevallen.
In de Krimpenerwaard is het alleen de gemeente Haastrecht met 48,95%, die een
zeer sprekende uitzondering vormt, waarbij zich het aangrenzende Vlist zeer
verklaarbaar aansluit niet 38,77% katholieken in 1839. Ook Schoonhoven, dat ten
minste sedert 1629 een seculiere missionaris heeft gehad, heeft nog een noemenswaard
percentage katholieken (19,85). De gemeente Gouderak tegenover Gouda toont enige
invloed van de missie in de stad in zijn percentage van 9,74. Alle andere gemeenten
van de Krimpenerwaard zijn radicaal geprotestantiseerd: Krimpen aan de IJsel (3,38),
Krimpen aan de Lek (0,40), Ouderkerk aan de IJsel (0,37),
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Lekkerkerk (0,22), Berkenwoude (4,05), Stolwijk (2,79), Bergambacht (0,71) en
Ammerstol (1.59).
Het kaartbeeld van de Alblasserwaard is nog triester. Van de 39 gemeenten, daar
gelegen, waren er in 1839 een tiental, die geen enkele katholieke inwoner telden:
Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf, Wijngaarden, Groot-Ammers, Ottoland, Peursum,
Hoornaar, Noordeloos, Langerak en Nieuwland. Achttien gemeenten hadden een
percentage kleiner dan 1, n.l. Oud-Alblas, Papendrecht, Streefkerk, Sliedrecht,
Nieuwpoort, Brandwijk, Molenaarsgraaf, Giessendam, Hardinxveld,
Giessen-Nieuwkerk, Goudriaan, Meerkerk, Hoog-Blokland, Ameide, Leerbroek,
Kedichem, Heukelum en Schoonrewoerd wat bij deze meestal kleine gemeenten
vaak neerkomt op een enkel katholiek gezin. Weinig meer betekende het katholieke
contingent in de gemeenten Alblasserdam (1,22), Hei- en Boeikop (1,49), Leerdam
(1,50) en Asperen (1,69). Nog steeds onbeduidend zijn de contingenten van Leksmond
(2,33), Schelluinen (2,94) en Arkel (5,66). De laatste gemeente toont in het enigermate
toonbare percentage wel de invloed van het aangrenzende Gorinchem (24,99), dat
in zijn percentage de invloed van de zeventiende-eeuwse missiestaties weergeeft, en
het aaneensluitende complex van Vianen (28,43), Hagestein (65,40) en Everdingen
(31,52); hier is ambachtsheerlijke invloed in het spel benevens die van de intensieve
missie in de naaste omgeving: oostelijk het land van Kuilenburg, noordelijk (boven
de Lek) Schalkwijk c.a..
Het laatste stuk van Zuid-Holland, dat te bespreken overblijft, vormen de
Zuidhollandse eilanden. Hier is de totaalindruk van de kaart: een bijna egaal geslaagde
protestantisering. Vroegtijdig ingevoerd, heeft het protestantisme ook hier veel taai
verzet van de bevolking ondervonden, maar bijna nergens de positieve tegenstand
van katholieke missie. Zowel de verwijdering van de oude clerus als de wering van
een nieuwe kon door de afzonderlijke ligging van elk eiland hier bijna absoluut zijn.
Geen wonder dan ook, dat van missie hier niet veel terecht kon komen, ook niet,
doordat steden, gelijk wij gezien hebben, overal het uitgangspunt van de missie, waar
de priesters een betrekkelijk veilig pied-à-terre vonden, hier zo goed als geheel
ontbraken. Brielle en Dordrecht waren de enige; op IJselmonde, in de Hoekse Waard,
op West-
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Voorne (Flakkee) en Goeree vindt men geen enkele stad. Verblijf en werkzaamheid
op deze eilanden moeten, behalve dan door de moeilijke bereikbaarheid van het land,
de zeer verspreide bewoning en het ruwe klimaat, waarover dikwijls geklaagd wordt,
ook door de grotere gevaren voor de persoonlijke veiligheid wel zeer weinig
aanlokkelijk geweest zijn. De traag tot het calvinisme gekomen bevolking heeft zich
bij het duurzaam uitblijven van katholieke missie in haar isolement overgegeven aan
de waan, dat het katholicisme van de aarde verdwenen was, en zich op de lange duur
met het calvinisme bijna vereenzelvigd. Zo kreeg de eilandenbevolking reeds in de
verslagen van Rovenius de naam van hardnekkig antipaaps en gomarist te zijn.
In heel dit gebied zijn in de zeventiende eeuw slechts de volgende missiestaties
ontstaan: 1. Dordrecht, dat gelijk wij zagen, sedert het begin van de eeuw eerst één,
later twee seculiere staties bezat. 2. Roon, een Jezuïetenstichting, daterend van
omstreeks 1620, begunstigd door de bewoners van de kastelen van Roon en
Valkestein. Op Valkestein woonden heel de zeventiende eeuw leden van het geslacht
Gryp, op het huis te Roon aanvankelijk de Duivelands, na 1683 de Bentincks. Beide
eerstgenoemde geslachten bleven tot aan het eind van de zeventiende eeuw katholiek,
maar tonen in hun materiële decadentie, hoezeer de katholiek-blijvende adel, verstoken
van elk middel om door lucratieve ambten te delen in de stijgende welvaart van de
zeventiende eeuw, tegen het eind van die eeuw verarmde20.. Aanvankelijk hebben de
Rotterdamse Jezuïeten blijkbaar af en toe op de huizen Roon en Valkestein voor de
familie en de pachters de Mis gedaan, tot zij omstreeks 1620 zich konden vestigen
op het huis van de heer van Roon. Sinds 1617 was er op het huis van Roon een
huiskapel, door Rovenius met bijzondere voorrechten verrijkt21.. De heren van Roon,
uit wier geslacht enige zoons tot de Sociëteit toetraden, waren omstreeks het midden
van de zeventiende eeuw krachtige en gulle beschermers van de Jezuïeten; geregeld
herbergden zij verscheiden paters tegelijk in hun huis, niet alleen de dienstdoende
huiskapelaan, maar vaak ook ziekelijke of van elders verbannen leden van de Sociëteit.
Hun stoffelijke achteruitgang maakte daaraan een eind. De nieuwe heer, Willem
Bentinck, de latere hertog van Portland, de vriend van Willem III, weigerde in 1683
de
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Jezuïeten de verdere bediening in de heerlijkheid; de statie werd toen met zijn
goedvinden door seculieren gecontinueerd. 3. Oude-Tonge, ook een Jezuïetenstichting.
Deze ontstond in 1640 door de krachtige steun van de ambachtsheren van de
heerlijkheid Grijsoord, leden van de familie de Nobelaer, uit wier kring ook enige
zoons tot de Sociëteit toetraden. Tot 1605 werd deze statie door Jezuïeten bediend,
daarna door seculieren22.. 4. Brielle, omstreeks 1660 door een seculier priester gesticht.
Het is zeer instructief op de confessiekaart de invloed van dit viertal staties op de
zo grondig geprotestantiseerde eilanden na te gaan. Daartoe is een blik op de kaart
van 1839 voldoende. De jongere kaarten, b.v. die van 1930, schieten tot dit doel
enigszins tekort ten aanzien van de statie Roon. Dit is een gevolg van de uitgroei van
Rotterdam, dat sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw steeds dieper
doordrong op het eiland IJselmonde en de betekenis van Roon onherkenbaar heeft
gemaakt. Voordat Rotterdam zich over de Nieuwe Maas had uitgebreid en voordat
de vroegere gemeente Poortugaal de grote psychiatrische inrichting ‘Maasoord’
herbergde, waarvan de bevolking uiteraard de structuur van die van Rotterdam
weergeeft, was Roon als een bescheiden katholieke enclave op het eiland IJselmonde
zuiver te herkennen. In 1839 waren op dit eiland de volgende gemeenten: IJselmonde
(met 4,61% katholieken), Ridderkerk (0,63), Hendrik-Ido-Ambacht (0,87),
Zwijndrecht (2,98), Heerjansdam (0,17), Barendrecht (0,78), Roon (22,47), Poortugaal
(8,03), Hoogvliet (3,08), Pernis (0,79), Charlois (0,48) en Katendrecht (0,51).
Zwijndrecht kan enige zeer bescheiden invloed van de missie van Dordrecht
ondervonden hebben, wat het percentage van bijna 3 verklaart. Alle andere gemeenten
hebben een percentage beneden 1, behalve de aan elkaar grenzende gemeenten Roon,
Poortugaal, Hoogvliet en IJselmonde. Roon spant als het centrum natuurlijk de kroon;
Poortugaal is kennelijk door de Gryps van Valkestein nog vrij gunstig beïnvloed; op
Hoogvliet en IJselmonde is de invloed al zeer verflauwd, maar toch nog enigermate
merkbaar.
De resultaten van de twee staties in de stad Dordrecht vallen tegen. Waarschijnlijk
is deze stad van de eerste vrije statenvergadering en van de Dordtse synode straffer
geprotestantiseerd dan vele andere. Ook schijnt het oude regentenpatriciaat hier
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minder dan elders, b.v. in Rotterdam, Delft, Den Haag en Amsterdam, trouw gebleven
te zijn aan het katholicisme. De wering van priesters moet hier aanvankelijk zeer
streng geweest zijn en de eerste seculiere statie werd er in ieder geval decennia lang
gestadig opgejaagd. Zo kan het bescheiden percentage van 1839 (13,37) waarschijnlijk
verklaard worden. Dat de invloed op het eiland van Dordrecht zo gering is gebleven
(Dubbeldam 2,01), is niet onverklaarbaar. Sedert de Sint-Elisabethsvloed van 1421
stak Dordrecht als een vesting op uit de barre zee23.. Pas in 1589 werd het eerste stuk
van het huidige eiland ingepolderd. Het verdere proces nam heel de zeventiende en
achttiende eeuw in beslag en is trouwens nu nog niet afgelopen. De bevolking van
deze polders is dus door nieuwe vestiging ontstaan, waarbij het uitgeven van land
aan de belijdenis van de hervormde godsdienst gebonden zal zijn geweest.
Brielle maakte met zijn 14,79% katholieken in 1839 dezelfde teleurstellende indruk
als Dordrecht. Toch is hier vooral een andere factor in het spel: de missie is er veel
te laat begonnen. Toen in 1660 eindelijk door Neercassel een statie te Brielle werd
gesticht, had de protestatisering bijna 90 jaar vrij spel gehad: het was te laat om een
groot deel van de gedecatholiseerde bevolking voor het katholicisme te herwinnen.
Zo vertoont het eiland Voorne en Putten in 1839 dan ook het beeld van een zeer
geslaagde protestantisering, waarop slechts enkele gemeenten een zeer bescheiden
uitzondering maken. Allereerst moeten wij om de zeventiendeeeuwse toestand te
reconstrueren ons het eiland gescheiden denken in twee door de Bornisse gescheiden
eilanden, n.l. Oost-Voorne en dat deel van Putten, dat vermoedelijk meest Geervliet
werd genoemd. Dit werd gevormd door de huidige gemeenten Geervliet, Spijkenisse
en Hekelingen, waarbij, als bij heel de Zuidhollandse en Zeeuwse delta-archipel,
nooit uit het oog moet worden verloren, dat er gestadig vormverandering, meest door
inpoldering, plaatshad. Het aldus omschreven eiland was in 1839 geheel
gedecatholiseerd: Geervliet was voor 0,34% katholiek, Spijkenisse voor 1,42 en
Hekelingen voor 1,72%, wat neerkomt op 20 katholieken op de bijna 2000 bewoners,
dus 1%.
De rest, Oost-Voorne, staat er iets gunstiger voor. Hier zijn de gemeenten Brielle
(14,79%), Oostvoorne (7,58), Nieuwenhoorn
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(4,19), Nieuw-Hellevoet (6,13) en Hellevoetsluis (13,61) ten minste een complex
van bescheiden, maar niet geheel onbelangrijke katholieke minderheden. Ook de
aangrenzende gemeenten Rockanje (2,31) en Heenvliet (2,74) kunnen, indien men
zeer ruim denkt, tot deze concentratie worden gerekend; Oudenhoorn met 1,72%
wel nauwelijks meer. De overblijvende gemeenten: Vierpolders (0,71), Zwartewaal
(0,44), Abbenbroek (0,48) en Zuidland (0,59) zijn blijkbaar geheel aan elke invloed
van de statie Brielle ontkomen; zij zijn alle vier randgemeenten, die door de
inpoldering van de Bornisse en andere omliggende wateren ontstaan of vergroot zijn.
De arbeid van de zo tragisch laat gekomen missionarissen op dit eiland, dat in de
kritieke jaren vlak vóór de protestantisering zulk een dieptepunt van verwording in
het clericale leven had getoond en dat het toneel was geweest, waarop zich de moord
op de martelaren van Gorkum had afgespeeld, is niet geheel zonder toonbare vrucht
geweest, al moet het werk zeer ontmoedigend geweest zijn. In de eerste tijd moeten
de missionarissen er vrijwel gebrek geleden hebben. De kerkelijke geschiedenis van
Brielle c.a. moet nog geschreven worden. Nog ongepubliceerde brieven van
Neercassel leren, welk een zorgenkind deze doodarme statie voor de apostolische
vicaris was. Zij werd na enige jaren zelfs weer prijsgegeven, maar toen door Jezuïeten
gecontinueerd, wat Neercassel liever niet zag en wat hem deed besluiten er opnieuw
een seculier heen te zenden. Enigszins zonderling en wat misleidend is het vrij hoge
percentage van Hellevoetsluis. Dit is niet uit invloed van Brielle te verklaren.
Hellevoetsluis is juist in de jaren 1795-1839 en wel het meest in de latere jaren van
deze periode (door de opening door het kanaal door Voorne in 1829) zeer snel in
bevolking toegenomen (met 135% tussen 1795 en 1839). De vestiging van een
marine-etablissement en van de loodsdienst heeft daartoe vooral veel bijgedragen.
De katholieke bevolking is hoogstwaarschijnlijk speciaal door deze immigratie
gegroeid. Het plaatsje kreeg eerst in 1835 een katholieke statie. Het heeft een nogal
wisselvallig lot getroffen: de scheepvaart door het kanaal door Voorne heeft zich
niet lang gehandhaafd; marinedienst en loodsdienst zijn in de 20ste eeuw vertrokken,
waardoor Hellevoetsluis een vrijwel dode stad is geworden. De katholieke parochie
is er thans opgeheven.
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De Hoekse Waard komt voor een behandeling van het katholieke herstelproces niet
in aanmerking. Het eiland is tot in de negentiende eeuw door de katholieke missie
verlaten gebleven. De zeer weinige katholieken, die er, waarschijnlijk door enkele
occasionele vestigingen in de loop van de 18de eeuw woonden, moesten door Roon
verzorgd worden, totdat er zich in 1834 een priester kwam vestigen24.. Er was op heel
het eiland in 1839 geen enkele gemeente, die de 2% katholieken haalde; de hoogste
percentages gaven te zien Oud-Beierland (1,83), Nieuw-Beierland (1,36), Numansdorp
(1,19), Maasdam (1,17), Klaaswaal (1,15), Puttershoek (1,13) en Strijen (1,01). Alle
andere bleven beneden de 1%. De gehele bevolking van het eiland bestond in 1839
uit ruim 22.000 zielen, waarvan er omstreeks 180 katholiek waren, d.i. dus ongeveer
0,82%.
Sterk spreekt de invloed van een katholieke statie op het eiland Goeree en
Overflakkee. Dit bestond tot 1780 uit twee eilanden: Goeree en West-Voorne
(Flakkee). Goeree is, afgezien van de landwinning, ongeveer identiek met de huidige
gemeenten Ouddorp, Goedereede en Stellendam. In 1839 woonden in Goedereede
heel geen katholieken; in Ouddorp was van 2410 inwoners 0,41% katholiek, wat
neerkomt op 10 personen, misschien een enkel gezin. Stellendam met 648 zielen was
voor 2,47% katholiek en had 16 katholieke inwoners. West-Voorne of Flakkee kan
in twee ongeveer gelijke delen verdeeld worden: een grondig geprotestantiseerde
westelijke helft en een voor een belangrijk deel katholiek gebleven oostelijke helft.
Toch zijn de percentages katholieken in de westelijke helft groter dan die op Goeree
en in de Hoekse Waard, wat bewijst, dat de uitstraling van een katholieke statie op
zulke eilanden toch altijd nog betekenis had. Dit kan blijken uit het volgende
overzicht: 1. Westelijke helft: Melissant (15,6%), Dirksland (2,66), Sommelsdijk
(4,26), Middelharnis (2,38), Stad aan 't Haringvliet (4,65), Nieuwe Tonge (4,56),
Herkingen (0,17). 2. Oostelijke helft: Oude-Tonge (24,65), Den Bommel (27,27) en
Ooltgensplaat (20,75). Ik moet bekennen, het - vergeleken bij de aangrenzende
gemeenten - hoge percentage voor Melissant niet te kunnen verklaren; het komt mij
te vreemder voor in het licht van de verhoudingen van de latere volkstellingen (in
1899 en 1930 resp. 2,48 en 3,77% katholieken).
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Wat de oostelijke helft aangaat, valt op te merken, dat hier overal ambachtsheerlijke
invloed in het spel was. Oude- en Nieuwe-Tonge vormden samen de heerlijkhei
Grijsoord, die tussen 1500 en 1700 behoord heeft aan de leden van de familie der
eerste indijkers Suys-de Nobelaer. In de kritieke tijd (tussen 1560 en 1630) waren
hier achtereenvolgens ambachtsheren een Pieter Suys, een Charles Roeland Suys en
een Ernst Ferdinand baron van Suys. Op hem volgden de Nobelaers, die de missie
zeer krachtig en meer positief steunden. Vóór die tijd moet de ambachtsheerlijke
invloed zich hoofdzakelijk tot het negatieve beperkt hebben, d.i. in afwerende houding
jegens protestantiseringspogingen en misschien ook jegens afvallige pachters. De
Nobelaers traden positiever op; zij stichtten een fundatie voor het onderhoud van
kerk en priester, waarbij zij - gelijk vele landedelen plachten te doen - uitdrukkelijk
vaststelden, dat deze tot de Sociëteit moest behoren. Toch kwam de stichting der
statie (1640) te laat om de meerderheid der bevolking tijdig te behouden. Dat
Oude-Tonge in 1839 voor meer dan een derde deel katholiek was, is meer verklaarbaar
dan dat het eveneens tot de heerlijkheid Grijsoord behorende Nieuwe-Tonge blijkbaar
zo heel weinig van de katholieke statie geprofiteerd heeft. Misschien is hier latere
landwinning bij betrokken.
Dat Den Bommel en Ooltgensplaat zich in kleur bij Oude-Tonge aansluiten, is
niet alleen te verklaren uit de invloed van de Jezuïetenstatie, maar ook uit rechtstreekse
ambachtsheerlijke invloed. Deze gemeenten vormden samen de heerlijkheid
Adolfsland. In de kritieke tijd was deze in het bezit van de katholieke van Croys en
vervolgens van de de la Torre's. Dezelfde Philippus de la Torre, die wij nog zullen
ontmoeten als heer van Ovezande op Zuid-Beveland kort na 1600, bezat ook de
heerlijkheid Adolfsland. Minder dan in Ovezande zijn hier sporen van zijn invloed
en van die van zijn opvolgers te constateren, maar toch nog voldoende om de betekenis
der ambachtsheren voor de houding van de bevolking te belichten25..
Thans wacht de provincie Utrecht op bespreking. Rovenius schatte het aantal
katholieken in dit gewest in 1616 op een derde van de bevolking. Zeker bleef deze
schatting een belangrijk stuk
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beneden de werkelijkheid. De hervormde synode wist omstreeks deze tijd aan de
hand van onwraakbare gegevens beter te zeggen, hoe het er mee stond. De enquêtes
van 1593 en 1606 hadden uitgewezen, hoe uiterst langzaam de protestantisering in
deze provincie vorderde. Het nieuwe geloof stond de bevolking klaarblijkelijk zo
tegen, dat de katholieke missie, al kwam zij pas in het begin van de zeventiende eeuw
aan Utrecht toe en al moest het platteland het vervolgens nog lang hoofdzakelijk van
ambulante missie hebben, het protestantiseringsproces deels nog kon onderscheppen.
Zo weinig helderheid bood overigens zulk een ambulante missie, dat de organisator
Rovenius er vooreerst nog geen overzicht van kon krijgen. Hij onderschatte het
aandeel van de katholieken op de totale bevolking zeker belangrijk en het is niet
onaardig te zien, dat de hervormde synode hem omtrent de ware staat van zaken
nauwkeuriger had kunnen inlichten.
Ofschoon het gissen naar de getalsverhouding gevaarlijk blijft, is het zeker niet
gewaagd te zeggen, dat nog omstreeks het midden van de zeventiende eeuw het
landvolk van Utrecht voor veel meer dan de helft katholiek gebleven was. In 1839
bleek het percentage katholieken in de hele provincie 39,93 te bedragen. Daarbij valt
in het oog te houden, dat de bevolking van dit gewest tussen 1795 en 1839 zeer sterk
is toegenomen, sterker dan die van het hele rijk. (Rijk c. 40%, Utrecht c. 50%.) Dit
doet immigratie vermoeden. Deze immigratie moet trouwens reeds in de achttiende
eeuw niet onbelangrijk geweest zijn, vooral in de Venen (het N.W. van de provincie)
en langs de Vecht. Waarschijnlijk heeft deze immigratie het niet-katholieke deel
versterkt. Dat van de autochtone bevolking de meerderheid katholiek gebleven moet
zijn, kan de volgende toelichting van de kaart aannemelijk maken. Zeer katholiek is
gebleven de driehoek tussen Kromme Rijn, Vaartse Rijn en Rijn, waarvan Schalkwijk,
de heerlijkheid van de Rams, later van de Wijckerslooths, het hart is. Alle gemeenten
zijn in 1839 in meerderheid katholiek: Schalkwijk voor 83,64% en verder Tul en 't
Waal (69,42), Houten (67,33), Wijk-bij-Duurstede (56,07), Coten (78,84), Werkhoven
(72,92), Odijk (76,80) en Bunnik (69,76). Over de Kromme Rijn heeft deze katholieke
driehoek een uitloper in Rijsenburg, dat voor 59,92% katholiek is, vermoedelijk een
gevolg van ambachtsheerlijke invloed. Ten zuiden van de
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Rijn zet zich de katholieke concentratie op Gelders gebied voort in de gemeenten
Kuilenburg en Beesd, in 1839 voor respectievelijk 54,95 en 47,84% katholiek. Wat
Kuilenburg aangaat, is dit een gevolg van de eigenaardige positie, die deze gemeente
in de Republiek innam. Het graafschap Kuilenburg was onder de landsheerlijke
regering een allodium, dat in de kritieke tijd behoorde aan de van Pallandts, die er
vroegtijdig de hervorming invoerden en er zelfs grondig lieten beeldstormen; sedert
1639 behoorde het aan de graven van Waldeck, die het katholicisme niet ongenegen
waren. Noch de latere van Pallandts noch de Waldecks hebben het katholicisme
vervolgd, zij het dan, dan dit evenals in de Republiek slechts in verdoken staties
mocht worden uitgeoefend. Een bewijs van de grotere vrijheid, die de missie er
genoot, valt te zien in de stichting van een kloppenschool voor meisjes van deftige
Nederlandse families26..
In heel deze katholieke driehoek van de provincie is de steun van de landadel een
belangrijke bijdrage tot de handhaving van het katholicisme geweest. Dit geldt ook
voor het gebied ten westen daarvan, tussen Vaartse Rijn, Oude Rijn, Hollandse grens
en Lek. Ook hier is het beeld in het algemeen gunstig. Montfoort staat met 81,86%
katholieken in 1839 bovenaan, wat verklaarbaar is uit de vroege stichting van een
statie aldaar; daartoe heeft de invloed van de heren van Montfoort zeker bijgedragen.
Enigszins zonderling is het, dat van deze statie betrekkelijk weinig invloed kan zijn
uitgegaan op het aangrenzende Linschoten, dat in 1839 maar voor 37,89% katholiek
was. Verder waren er spoedig staties te IJselstein (55,61), Jutfaas (52,93) en Oudenrijn
(77,31), waarvan de percentages het resultaat doen blijken. Uitgezonderd Linschoten
hebben alle omliggende gemeenten een soms aanzienlijke katholieke meerderheid
behouden: Veldhuizen (75,09), Harmelen (59,99), Snelrewaard (59,59) en Willeskop
(73,72). De verschillen zijn echter niet onbelangrijk en, voorzover mijn gegevens
reiken, ook niet te verklaren. Langs de Lek vinden wij eerst het nog vrij katholiek
gebleven Vreeswijk (41,28), maar verder naar het westen als een zonderlinge
afwijking Jaarsveld (10,65), waarmee ook het aangrenzende Willigelangerak met
37,74% vreemd contrasteert. De ten noorden van Jaarsveld gelegen gemeenten Lopik
en Benschop hadden in 1839 respectievelijk 44,89% en 37,94% katholieken,
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wat invloed van de naburige staties te Montfoort, IJselstein en Jutfaas doet
onderstellen. Polsbroek, dat westelijker ligt, heeft maar 25,33%. Ofschoon deze
zuidwesthoek van de provincie nog niet bevredigend toe te lichten is, kunnen wij in
het over het algemeen vrij gunstige beeld toch stellig het welslagen van tijdige
missionnering begroeten.
De N.W.-hoek boven de Oude Rijn is, gelijk wij zagen, in de aanvang reeds vrij
intensief door ambulante missie uit Amsterdam bereikt en werd dientengevolge zelfs
op den duur tot het bisdom Haarlem gerekend. Ook in dit gehele district kan de
uitkomst van de missie gunstig genoemd worden. De stad Utrecht zelf geeft in 1839
met 38,18% katholieken - voor een stad, die veel immigratie gekend moet hebben een niet ongunstige uitkomst van een eeuw intensieve missie, al blijft er zekere
discrepantie tussen het heel de zeventiende eeuw zeer grote getal priesters en staties
en het toch tot een minderheid teruggelopen katholieke bevolkingsdeel aan te wijzen.
Aan Utrecht grenst het in grote meerderheid katholieke Vleuten, dat vroeg een eigen
statie kreeg (75,85%). Langs de Vecht naar het noorden gaande, vinden wij Zuilen
(33,86), Maarssen (44,98), Maarsseveen (31,96), Breukelen-Nijenrode (38,75),
Breukelen-Sint Pieters (71,57), Loenen (27,81), Loenersloot (45,75), Vreeland
(29,15), Abcoude-Baambrugge (34,51) en Abcoude-Proostdij (64,31). Het is er nog
zeer ver van, dat de merkwaardige verschillen door een eenvoudige verwijzing naar
de staties te Maarsen en te Abcoude verklaard zouden zijn; in dezen is nog bijna alles
te doen door locaal onderzoek. Bij de genoemde strook sluit zich dan het eigenlijke
gebied der Venen aan: het tot Noord-Holland behorende Ouder-Amstel (50,35),
Vinkeveen (68,35), Mijdrecht (45,36) en Wilnis (53,49), waar de historische betekenis
uitkomt van de vroeg-begonnen missie, vooral te Mijdrecht en te Vinkeveen
geconcentreerd. Langs de Oude Rijn liggen verder Zegveld (32,52), Kamerik (43,07),
Laag-Nieuwkoop (met het onverklaarbaar hoge percentage van 69,55), Kokkengen
(24,64) en tenslotte als de parel van het Utrechtse katholicisme Haarzuilens met
92,99% katholieken, wat echter, gezien het totale bevolkingsaantal der gemeente in
1839 (271) nog weinig betekent. In Haarzuilens is ambachtsheerlijke invloed te
vermoeden.
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Wat nu overblijft, geeft een zeer merkwaardig beeld, tot welks verklaring
onderscheiden branches der geografie zullen moeten meewerken. Het volgende gelde
slechts als een voorlopige, misschien zelfs voorbarige proeve. Het betrokken gebied
is het oosten der provincie, westelijk begrensd door de Kromme Rijn en de
Loosdrechtse Plassen. Het vormt, wat de gesteltenis van de bodem betreft, een scherp
contrast met het westelijk deel. Dit was het lage land van klei en veen; het oosten is
hoge zandgrond. Merkwaardig is het, hoe dit geologisch contrast overeenkomt met
het religieuze. Terwijl het land van de klei in deze provincie, gelijk wij zagen, een
overwegend katholieke bevolking behouden heeft, is het zandgebied sterk, soms
bijna volstrekt geprotestantiseerd, behalve de duidelijke katholieke concentratie in
de N.O.-hoek, waar wij de gemeenten Hoogland en Stoutenburg met respectievelijk
79,21% en 85,32% katholieken in 1839 aantreffen en, daarop aansluitend, Soest
(65,77%), Amersfoort (44,70%) en Leusden (56,55%). Amersfoort heeft vrijwel
doorlopend katholieke zielzorg genoten; de statie Hoogland dateert van later; het in
Stoutenburg gelegen Achterveld heeft pas in 1719 zijn statie gekregen, bediend door
een van de Puttense Benedictijnen.
Zeer waarschijnlijk is het behoud van het geloof in dit gebied weer in de eerste
plaats aan de adel te danken: de ambachtsheren van Emmeklaar voor Hoogland, die
van Stoutenburg voor Achterveld. Het is nu verder zeer curieus te zien, dat tussen
Kromme Rijn en deze katholieke N.O.-hoek (die vlakland is), een wig van sterk
overheersend protestantisme de provincie indringt. Ze volgt het verloop van de
zogenaamde Utrechts-Gooise heuvelrug, is in het zuiden zeer breed en omvat daar
bijna heel de oosthoek der provincie, versmalt (onder het verlies van zijn aanvankelijk
bijna absoluut-protestante kleur) naar het noorden toe en loopt dood tegen het Gooi;
Nichtevecht met 13,57% katholieken in 1839 is er het eindpunt van. De strook heeft
bovendien een noordoostelijke uitloper naar de Zuiderzeekust, n.l. de gemeenten
Baarn (28,04%) en Bunschoten (1,33%) tussen de zeer katholieke gemeenten Eemnes
(61,61%) en Hoogland door. Mij dunkt dit opvallende verschijnsel van parallellisme
der geologische en religieuze verschillen (natuurlijk niet absoluut te zien), uit te
drukken in de grove conclusie: de klei is katholiek, het zand is protestant,
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in het algemeen als volgt te verklaren: de heuvelachtige zand grond is pas later, in
de 17de, de 18de en de 19de eeuw meer bevolkt geraakt. M.a.w.: op de klei zitten
goeddeels autochtonen, op het zand veel immigranten. Is deze hypothese juist, dan
wordt het succes van de katholieke missie, die immers tot eerste taak had het
katholieke geloof bij hen, die het beleden, te b e h o u d e n , in deze provincie nog des
te sprekender.
In het zuiden aanvangende, vinden wij hier als sterk uitgesproken protestant:
Rhenen (1,28% kath. in 1839), Amerongen (4,28%), Venendaal (3,87%), Langbroek
(26,68%), Leersum (2,00%), Renswoude (2,90%), Doorn (6,73%), Maarn (0,47%)
en Woudenberg (2,36%). Langbroek, dat wel oostelijk van de Kromme Rijn, maar
toch op de klei ligt, kan zijn opvallend afwijkend percentage te danken hebben aan
de invloed van de zeer katholieke overkant, waarbij het goed aansluit. Naar het
noorden verdergaande, zien wij de strook smaller worden en de percentages
katholieken hoger: Driebergen (14,15%), Zeist (29,41%), De Bilt (20,58%),
Maartensdijk (19,85%), Achttienhoven (24,54%), Westbroek (26,11%), Tienhoven
(10,93%) en Loosdrecht (9,33%).
Hoewel staatkundig tot Noord-Holland behorend, kunnen bij de bespreking van
het aartsbisdom gevoeglijk ook het Gooi en de westelijk daarvan gelegen gemeenten
tot aan de grens van het Haarlemse bisdom besproken worden. Ook hier doemen
verscheiden, vooralsnog niet te beantwoorden, problemen op. Laren (98,23%) en
Blaricum (95,98%) sluiten in kleur geheel aan bij het belendende Eemnes; hier is
invloed van ambachtsheren te vermoeden. Hilversum en Bussum ten westen van dit
katholieke complex passen zich er even natuurlijk bij aan met respectievelijk 66,23%
en 91,76%. Hier hebben wij een gehele streek van zeer geslaagde missie. Aan de
westkant van dit gebied treffen wij een in mindere mate, maar toch nog zeer behoorlijk
katholiek-gekleurd complex aan in de gemeenten Ankeveen (69,28%), Nederhorstden
Berg (42,28%) en Weesperkarspel (45,15%), waartussen zich Nichtevecht met slechts
13,57% katholieken onverklaarbaar ongunstig aftekent. Het complex zelf past logisch
bij de kleur van de Haarlemse gemeenten in de buurt; zelfs is het trouwens
oorspronkelijk van Amsterdam uit gemissionneerd. De gemeenten 's-Gravenland en
Kortenhoef, die tussen de twee omschreven
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complexen liggen, tonen een minder gunstig beeld, maar hebben toch nog percentages
van respectievelijk 24,44 en 26,13. Tenslotte is er nog de strook langs de Zuiderzee.
Het vissersdorp Huizen is radicaal geprotestantiseerd, vermoedelijk door de overgang
van de pastoor uit de kritieke tijd tot het protestantisme. De andere gemeenten zijn
ongeveer voor twee derde geprotestantiseerd: Naarden (31,62%), Muiden (35,64%),
Weesp (27,39%) en Diemen (35,84%)27..
Het Gelderse deel van het aartsbisdom Utrecht biedt minder problemen. Hier is
weinig strijd geweest. Dientengevolge zijn hier de in Holland en Utrecht frequente
tussentinten zeldzamer op de kaart; het is meest hollen of stilstaan: radicaal
geprotestantiseerd of zo goed als onverdeeld katholiek gebleven. Een uitzondering
vormt de zuidelijke Veluwezoom met Wageningen (20,22% katholieken in 1839),
Renkum (23,18%), Arnhem (43,16%) en Rheden (dat maar voor een deel tot het
aartsbisdom heeft behoord: 23,64%). Hier heerst de gewone tussentint, zowel door
vrij vroege missie in Arnhem en Wageningen als door invloed van het naburige
Kleefse gebied (aan de overkant: Huissen) genoegzaam verklaard. De westelijke
Veluwezoom daarentegen toont ondanks de Jezuïetenstatie Nijkerk (echter pas in
1644 opgericht) en de in naam nooit onderbroken Benedictijnenbediening te Barneveld
het beeld van geslaagde protestantisering: Nijkerk (13,29), Barneveld (10,88%), Ede
(1,97%); de laatste twee gemeenten behoorden maar ten dele tot het aartsbisdom.
Geheel anders staat het met het overige deel. Van de Betuwe (voorzover zij tot
Gelderland behoort) zonderen wij uit: Kuilenburg (54,95; in dit percentage zit ook
het niet onbeduidende aandeel der oud-katholieken, wat echter in onze opzet past,
vgl. Egmond aan Zee en Aalsmeer), Beesd (47,84), Deil (31,89%), als reeds bij
Utrecht besproken; dit complex vertoont de bedoelde tussentint. Ook Tiel toont als
vrucht van de Dominicanenmissie een behoorlijk percentage katholieken (31,01) en
dat van het aangrenzende Wadenooien is daarmee wel eveneens verklaard (13,39%).
Verder is het alleen nog Varik, welks 27,13% een verklaring vragen, die ik echter
niet weet te geven. Het belendende Ophemert sluit zich met 8,55% enigszins daarbij
aan. De tegen-
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over Wijk-bij-Duurstede gelegen gemeenten Beuzichem (7,57%) en Maurik (6,14/%)
hebben wellicht het behoud van een bescheiden percentage aan die nabuurschap te
danken. Het percentage van Buren is misschien een zwak bewijs van de tolerantie
der Oranjes (9,63). Overigens strekt zich van west naar oost een rij gemeenten uit,
die bijna volstrekt geprotestantiseerd zijn: Vuren (2,20%), Herwijnen (0,27%),
Haaften (2,22), Buurmalsen (4,39), Geldermalsen (0,51), Waardenburg (2,65%),
Est-Opijnen (2.54%), Zoelen (4,46%), Lienden (2.82%). De nu naar het oosten
volgende gemeenten Echteld (8,46%), Kesteren (4,96%), Dodewaard (8,79%) en
Hemmen (7,04%) hebben blijkbaar enigermate de invloed ondervonden van de sterk
katholieke kleur der oostwaarts volgende gemeenten. Hier is zeker ten dele de invloed
van het Kleefse Huissen te zien, maar niet minder die van de ambachtsheren. Heteren
(51,90%) was een heerlijkheid van de heren van Voorst op het Loo (Veluwe), ook
daar krachtige beschermers van het katholicisme28.. Valburg (52,28%) en Elst (68,67%)
zullen ook tot deze heerlijkheid behoord hebben en zeker de invloed van de omgeving
ondergaan hebben. Allard, heer van Bemmel, was een van die felle ‘geuzen’, die
toch het protestantisme verafschuwden; zijn nazaten beschermden het katholicisme;
Bemmel heeft dan ook 87,77% katholieken. Ook de heren van Gent (88.04%) bleven
katholiek; een deel van het huidige Gent, n.l. het gehucht Hulhuizen, was trouwens
tot 1816 Kleefs (Brandenburgs-Pruisisch) territorium29..
Het is hier dan de plaats een en ander te zeggen over de thans tot Gelderland
behorende dorpen, die heel de levensduur van de oude Republiek en zelfs nog tot na
de Franse tijd buiten de staatkundige macht van de Nederlandse overheid zijn gebleven
en niettemin deel uitmaakten van de Hollandse Zending. Gelijk wij enige malen
terloops moesten opmerken, gaat het in dezen om een deel van de oude proostdij
Emmerik. Deze gehele proostdij is in de structuur der Hollandse Zending tenminste
tot het eind van de achttiende eeuw ongeschonden terug te vinden in het
aartspriesterschap Kleef en 's-Heerenberg, ook wel Kleef en Berg, of enkel Kleef
(ofschoon de stad Kleef er niet toe behoort!) of Emmerik geheten. Als zodanig hebben
wij het district reeds ontmoet in het verslag van Codde. De proostdij Emmerik was
ook vóór 1559 een
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onderdeel van het oude bisdom Utrecht geweest en wel, als vrijwel alle proostdijen,
een bijna exempt onderdeel, bestuurd door de proost-aartsdiaken van Sint-Martinus
te Emmerik, die, als de andere aartsdiakens, zo goed als alle bevoegdheid van de
bisschop geabsorbeerd had.
Tot de proostdij Emmerik behoorden de volgende parochies: Sint Maarten te
Emmerik, Sint Adelgundis te Emmerik, Zevenaar, Groessen, Duiven, 't Loo, Weel,
Griethuizen, Brienen (aan de Rijn boven Emmerik; het bestaat niet meer; de kerk is
door de Rijn weggespoeld)30., Kellen, Huissen, Malburgen (het gehucht aan de Rijn
even boven Huissen, dat met dit dorp samen de heerlijkheid Huissen-Malbergen
vormde), Hulhuizen (het genoemde gehucht bij Gent), Elten, 's-Heerenbérg, Beek,
Zeddam, Etten, Gendringen, Netterden, Didam, Westervoort, Terborg.
Bij de oprichting van de nieuwe bisdommen in 1561 werd de proostdij gesplitst
in een Kleefs en een Bergs deel. Het Bergse deel kwam aan het bisdom Deventer.
Aegidius de Monte bracht de parochies van dit deel, samen met Silvolde en
Doetinchem, bijeen in het dekenaat Doetinchem: 's-Heerenberg, Beek, Zeddam,
Etten, Gendringen, Netterden, Didam, Westervoort en Terborg. Het Kleefse deel
bleef als aartsdiakonaat Emmerik voortbestaan en omvatte de parochies Emmerik
(S. Maarten en S. Adelgundis), Zevenaar, Groessen, Duiven, 't Loo, Weel,
Griethuizen, Brienen, Kellen, Huissen, Malburgen, Hulhuizen en Elten31..
De politieke lotgevallen van de betrokken gebieden waren ongelijk. Het bij
Deventer gevoegde Bergse stuk was politiek een deel van de Nederlanden, echter
gevormd door enige vrije heerlijkheden, n.l. 1. de heerlijkheid Didam, 2. de bannerij
van 's-Heerenberg, 3. de hoge heerlijkheid van Gendringen en Etten, 4. het ambt van
Terborg, op den duur gezamenlijk in het bezit geraakt van de graven van
's-Heerenberg. In deze heerlijkheid werd dus bij de algemene oplegging van het
protestantisme ook het katholicisme officieel uit de kerken en pastorieën verdreven
en de uitoefening er van verboden, zelfs zoveel mogelijk bestraft. Hier leefde het
katholicisme dus in de missiestaat voort, terwijl hervormde predikanten de kerken
bedienden en de pastorieën bewoonden. Door de zeer grote invloed, vooral op de
rechtspraak, door de heren van de heerlijkheid geoefend, bleef, afgezien van
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de eerste decennia van de tachtigjarige oorlog, toen het graafschap Berg met zijn
omgeving herhaaldelijk geplunderd werd, vervolging vrijwel uit. Aanvankelijk waren
de met de Oranjes nauw verwante heren van den Berg om politieke redenen met de
hervorming meegegaan; het volgende geslacht bleek echter in de leer katholiek
gebleven. Doorlopend hebben deze heren het katholicisme beschermd.
Het aan Utrecht verbleven Kleefse deel was een stuk van het hertogdom Kleef en
deelde dus in het wisselvallige lot van heel dit hertogdom32.. Johan III van Kleef en
Mark was in 1511 getrouwd met Marie, erfdochter van Gulik, Berg en Ravensberg
(hiertoe behoorde ook Ravenstein in Noord-Brabant). Over het daardoor ontstane
gebiedencomplex regeerde sedert 1539 hun zoon Willem V (1539-1592), die jarenlang
weifelde tussen katholicisme en protestantisme, maar tenslotte katholiek bleef. Hij
stierf krankzinnig. Zijn enige zoon Johan Willem (1592-1609), eveneens katholiek,
stierf, ook krankzinnig, in 1609; ondanks twee huwelijken was hij kinderloos
gebleven. De voornaamste pretendenten op de erfenis waren de keurvorst van
Brandenburg en de paltsgraaf van Neuburg; zij sloten reeds 10 Juli 1609 het verdrag
van Dortmund, waarbij zij overeenkwamen het land samen te zullen besturen. Daar
beide vorsten protestant waren, betekende dit de protestantisering van het gehele
hertogdom. Daarom verzetten de keizer en de katholieke liga zich tegen de
consequenties van het verdrag. De Unie der protestantse vorsten en de Republiek
der Verenigde Nederlanden steunden daarentegen de keurvorst en de paltsgraaf. Zo
ontstond de Gulik-Kleefse successieoorlog, die midden onder het twaalfjarig bestand
de legers van de Republiek en die van Spanje (verbonden met de liga) tegen elkaar
in het geweer bracht.
Deze oorlog (1609-1614) eindigde met het verdrag van Xanten van 12 November
1614, waarbij voorlopig Kleef, Mark en Ravensberg aan Brandenburg, Gulik en Berg
(d.i. niet 's-Heerenberg, maar het gebied, waarvan Dusseldorp het centrum is) aan
Palts-Neuburg kwamen. Deze beslissing was een compromis, waarin de
godsdienstkwestie het grootste aandeel had. De paltsgrafelijke familie was namelijk
tijdens de oorlog tot het katholicisme teruggekeerd; zo betekende dus de verdeling,
dat Kleef, Mark en Ravensberg
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voorlopig in protestante handen kwamen en Gulik en Berg in katholieke. Tot
consequenties zou dit echter, zolang geen definitieve verdeling was geschied, niet
mogen leiden: het status quo in zake de religie zou gehandhaafd worden, wat in heel
het gebied neerkwam op handhaving van het katholicisme. De Republiek en Spanje
zouden samen toezicht houden op de naleving van deze bepaling, waartoe zij beiden
militaire bezettingen in enkele steden legden.
Zelfs de Westfaalse vrede bracht in het voorlopige karakter van de in de practijk
doorgevoerde regeling geen verandering. Eerst 9 September 1666 sloten de twee
possederende vorsten het verdrag van Kleef, waarbij de voorlopige verdeling definitief
werd met deze uitzondering, dat het tot Ravensberg behorende Ravenstein niet aan
de keurvorst bleef, maar aan de paltsgraaf overging. In zake de godsdienst werden
de bepalingen van de Westfaalse vrede van kracht verklaard. Dit betekende de
overwinning van het katholicisme. Immers was bij de Westfaalse vrede het beginsel
cuius regio eius religio toegepast naar de toestand van 1624. In 1624 nu had
Brandenburg ingevolge het verdrag van Xanten de monopolistische positie van het
katholicisme in het gebied, dat het beheerde, onaangetast moeten laten. Deze toestand
werd nu definitief. Het katholicisme was er alleenheersend en bleef het. De parochies,
vicarieën, kapittels en kloosters bleven wettig en feitelijk bestaan. De landsheer, d.i.
de keurvorst van Brandenburg, later de koning van Pruisen, benoemde de pastoors,
die institutie ontvingen van de aartsdiaken van Emmerik. Deze liet zijn functie
uitoefenen door een officiaal. Als vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht was
Sasbout in de rechten van de aartsbisschop van Utrecht getreden; na hem hebben de
apostolische vicarissen der Hollandse Zending over dit deel van het aartsbisdom
Utrecht de macht van de ordinarius uitgeoefend. Het is de aandacht waard, dat zij
ten aanzien van dit deel van hun ambtsgebied een andere, door het canoniek recht
geregelde en in schijn dus gewichtiger, positie bekleedden dan ten opzichte van de
rest.
In de practijk was de verhouding echter anders. Terwijl de apostolische vicaris de
Zending bestuurde als alleenheerser met pauselijke volmacht, was zijn bevoegdheid
in de verkleinde - immers tot het Kleefs-Brandenburgse gebied beperkte - proostdij
bijna
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nihil. Het was de officiaal van de aartsdiaken, die er regeerde, en de apostolische
vicaris had er geen andere bevoegdheden dan die tot het toedienen der wijdingen en
van het vormsel en tot het visiteren van de kloosters. Wat dit laatste aangaat, dient
echter opgemerkt te worden, dat het hoogstift Elten, een adellijk vrouwenstift, exempt
was. Neercassel, die dit bestreed, werd door de heilige stoel in het ongelijk gesteld.
Deze apostolische vicaris stond op zeer goede voet met de keurvorst van Brandenburg
(Frederik Willem, de ‘Grote Keurvorst’ 1640-1688), die hem in Huissen volle vrijheid
verleende en zelfs, naar het heet, gaarne zou hebben gezien, dat hij er zich voorgoed
had gevestigd33.. Neercassel hield o.a. in 1668 een rondreis door het betrokken gebied;
hij werd er met grote geestdrift ontvangen en vormde en preekte er soms meermalen
per dag. Bij deze gelegenheid deed zich het conflict voor met de machtige abdis van
Hoog-Elten. Dit werd de aanleiding, dat paus Clemens IX de 17de Februari 1669 de
exemptie van het stift vernieuwde. De protesten van Neercassel bleven zonder
gevolgen34.: Clemens X bevestigde de positie der abdij opnieuw de 6de Februari
1675.
Wel meer dan een lege vorm kan dan ook de aanstelling van een aartspriester voor
dit district door de apostolische vicaris niet betekend hebben: de aartspriester was
òf de officiaal van de aartsdiaken zelf òf werd door deze gemachtigd. Alleen de
omstandigheid, dat de apostolische vicaris deze functionaris tevens placht te belasten
met de zorg voor het Bergse deel der oude proostdij (zodat het aartspriesterschap
Kleef en Berg identiek was met de gehele proostdij), maakte deze ambtsdrager meer
afhankelijk van het centrale missiegezag. Een nader onderzoek van de ontwikkeling
der betrekkingen tussen de Emmerikse aartsdiaken en de apostolische vicarissen
(betrekkingen, die wel niet van de aanvang af van minnelijke aard geweest zullen
zijn) moet in dezen nog verheldering brengen. Waarschijnlijk staan wij met het
constateren van de administratieve eenheid, door de Emmerikse aartspriester ten
opzichte van de hele oude proostdij gerepresenteerd, voor een overpleisterd conflict.
Van missie is dus in dit deel van het aartsbisdom niet te spreken. Er heeft geen
katholiek herstel plaatsgehad, want het katholicisme is er nooit verstoord. De kaart
van de volkstelling van 1839 wijst
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dit ook uit, tenminste voor het deel, dat, sedert de ten uitvoerlegging van de slotacte
van het Wener congres ten opzichte van deze streek (1 Juni 1816), tot het koninkrijk
der Nederlanden behoort. Dit zijn de huidige gemeenten Duiven (97,81% katholieken
in 1839), Zevenaar (89,70%), Weel (94,41%) en Huissen (92,47% ).Het oude
Malburgen is een deel van Huissen; Hulhuizen behoort onder de gemeente Gent en
is een buitendijks gehucht, dat sinds 1826 geen eigen pastoor meer heeft, maar waar
de pastoor van Gent eens per jaar, op Zondag na heilige Sacramentsdag, komt
profiteren van de historische processievrijheid, die niet voor Gent zelf van kracht
is35.. Voor het thans tot Duitsland horende deel van dit district, n.l. de parochies van
Emmerik, Griethuizen en Kellen, staan mij geen zo exacte en zo ver teruggaande
getallen ten dienste, maar uit het feit, dat de gehele Kreis Köln, waarvan de betrokken
kerkdorpen deel uitmaken, in 1901 een percentage van 88,7% katholieken aanwees,
valt te zien, dat ook hier het katholicisme altijd sterk overheersend is gebleven36..

4. Middelburg.
De kerkelijke hiërarchie is in dit bisdom naar alle waarschijnlijkheid reeds vroeg
door de uitwijking van de voornaamste functionarissen in staat van ontbinding
gekomen. Daarentegen moeten op onderscheiden plaatsen priesters gebleven zijn,
die met ijver de katholieke eredienst en zielzorg voortzetten. Daarvan getuigen
berichten, die de nuntius Frangipani in 1591 en de daaropvolgende jaren naar Rome
zond. Het heet daarin, dat de priester, die de jubilé-aflaat in Zeeland was komen
preken, door de arme katholieken met geestdrift ontvangen was ‘als een engel uit de
hemel’ en dat enkele priesters er onvermoeid waren in prediking en toediening van
de heilige sacramenten. Het laatste lijkt wat minder fantastisch dan het eerste. Directe
en intensieve bemoeiïng van Sasbout Vosmeer met dit bisdom is door de feiten wel
uitgesloten, al had hij door de overname der aan Johan van Strijen verleende
volmachten van Januari 1584 af tenminste tot aan de pauselijke bevestiging van de
Rodoans zonderlinge benoeming er wel zekere bevoegdheden toe. Dat hij, gelijk met
wat pijnlijke
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overdrijving beweerd is, de gewoonte had ‘van Utrecht en Holland uit even
stoutmoedige als ijverige priesters naar Zeeland te zenden’, om daar, zoals de geijkte
termen het willen, ‘de verweesden bij te staan, te bewaren wat was overgebleven,
op te wekken wat sluimerde, terug te winnen wat verloren scheen37.’ is niet vrij van
rhetoriek. Het is helaas zo, dat Sasbout Vosmeer niet veel te zenden had en dat het
schromelijk priestergebrek deze provincie duur te staan gekomen is; men heeft er
noodgedwongen de ingesluimerden zo lang in slaap gelaten, dat er geen opwekken
meer aan was. Het is gevaarlijk al te veel feitelijke waarde toe te kennen aan het wat
fantastische bericht van Van Heussen omtrent het aflossingssysteem van eerst drie
maanden, later zes weken, waarmee deze priesters, van het ene eiland naar het andere
overstekende, elkaar in de ambulante missie in Zeeland opvolgden38.. Al valt aan de
ijver van een aantal grote mannen niet te twijfelen, hun bediening is zeker uiterst
weinig frequent geweest.
Aan zakelijke gegevens ontbreekt het ons al te veel. Lange tijd hebben de berichten
over Zeeland hetzelfde vage, wat rhetorischstichtelijke, maar onzakelijke karakter,
ons uit de Insinuatio van 1602 bekend; spoedig komt daar dan de wat onsmakelijke
tendens bij om door het breed uitmeten van bepaalde verdiensten andere categorieën
van zielzorgers de loef af te steken. Deze strekking is onmiskenbaar in de brief,
waarin de Utrechtse kanunnik Wachtelaer 13 Februari 1613 aan Sasbout verslag gaf
over het werk van ‘onze geestelijken, opdat zij zich zouden kunnen verdedigen tegen
het ijdel gepoch van velen’; met deze ‘velen’ worden kennelijk de Jezuïeten bedoeld,
wier werk in de Zending de laatste jaren van Sasbouts episcopaat sterk toenam en
zijn ergernis wekte. Met betrekking tot Zeeland wordt in deze brief - ook al rijker
aan algemene, vaak polemische uitweidingen dan aan feiten - het werk geroemd van
de ‘wonderdoener’ Adrianus Conincx. Wat van andere seculieren vervolgens vermeld
wordt, slaat kennelijk pas op de latere tijd, de vroege jaren van de 17de eeuw. In
1608 overleed b.v. op een missietocht door Zeeland de priester Martinus Scapius;
na hem werkte er de ook elders gesignaleerde Walter Keyting; ook Godfried Roverius
en Nicolaas van Loon arbeidden omstreeks 1607-1610 in Zeeland39..
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Van de eerste Jezuïeten-missionarissen vernemen wij, dat zij enige reizen door
Zeeland volbrachten: Cornelis Duyst werkte in 1593 in Goes en Vlissingen,
doorkruiste het gewest vervolgens in 1596, maar werd door de beruchte Zeeuwse
koortsen, waarover ook de seculiere missionarissen herhaaldelijk klagen, geplaagd
en zag zich gedwongen naar Holland terug te keren. In 1599 bezocht Joannes Bargius
verschillende plaatsen. In 1604 vestigde Nicolaas Romaeus S.J. zich te Middelburg,
op uitnodiging van een daar wonende katholieke koopman, Theodorus de Vrieze.
Hij werkte tot 1609 op heel Walcheren, maar moest, ook al door ziekte, in dit jaar
Zeeland verlaten. In 1615 kreeg hij eerst een opvolger in pater Petrus Schagen. Met
hem vangt de geregelde missie op Walcheren aan, die tientallen jaren uiterst zwaar
zou blijven tengevolge van hardnekkige vervolgingen te lande en in de stad. Wat op
Walcheren voor het katholicisme behouden bleef, is echter zo goed als uitsluitend
aan deze Jezuïetenmissie te danken. Hetzelfde geldt voor Zierikzee op Schouwen en
Duiveland, dat zijn statie kreeg in 1619. Voor Goes en het eiland Zuid-Beveland was
de seculiere missie van het grootste belang. Te Goes stonden sedert omstreeks 1610
een seculier en een Jezuïet, respectievelijk Joannes Trutius en Matthaeus Clinger
S.J., maar de Jezuïetenbediening is er van korte duur geweest, die van de seculieren
blijvend. Tot omstreeks 1665 was er meestal maar één seculiere priester voor stad
en land van Goes werkzaam, gestationneerd in de stad; na 1665 waren er twee, van
wie één uitsluitend het platteland verzorgde, al bleef hij ook te Goes wonen40..
Het verslag van Rovenius van 1616 vermeldt een statie van Jezuïeten te Middelburg
en een van seculieren te Goes, terwijl bovendien de aanwezigheid van een seculier
te Zierikzee wordt meegedeeld. In 1622 bericht Rovenius, dat er een seculiere statie
is te Goes en twee Jezuïetenstaties, respectievelijk te Middelburg en Zierikzee. De
toon van dit verslag is somber; duidelijk doet de apostolische vicaris zijn onmacht
uitkomen om in de verlatenheid van dit eilandengewest te voorzien, zodat het
reddeloos aan de protestantisering wordt prijsgegeven. Alle volgende verslagen zullen
deze indruk bevestigen. De zakelijke mededelingen aangaande het drietal staties
keren onveranderd terug in de verslagen van 1635, 1638 en 1642; in 1645 zegt
Rovenius, dat in Zeeland 7 of
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8 priesters werken. Jacobus de la Torre deelt in zijn uitvoerige relatio omtrent dit
bisdom mee, dat er een Jezuïet te Middelburg staat, een seculier te Goes, een Jezuïet
en sedert kort ook een Augustijn te Zierikzee. Kernachtig tekent Neercassel de situatie
van de Zeeuwse missie in zijn verslag van 1662, als hij spreekt van het bisdom
Middelburg, ‘in quo pauci catholici, haeretici pessimi et non nisi quatuor sacerdotes
habitantes vel potius latitantes’; er zijn nog alleen dezelfde drie staties; te Goes staan
nu echter twee geestelijken, een voor de stad en een voor het land. Deze apostolische
vicaris was ook de eerste, die zelf Zeeland betrad; zelfs de la Torre, die zoveel nauwe
relaties met Zuid-Beveland en Walcheren bezat, waar zijn familie, zowel van vadersals van moederszijde, zeer gegoed was, had er geen kans toe gezien. Neercassel
visiteerde en vormde te Middelburg, Goes en Zierikzee; de overgrote meerderheid
van de gelovigen had nog nooit een bisschop gezien.
Het verslag van Codde is volkomen natuurlijk over Zeeland heel sober. Het rekent
ook Overflakkee tot het bisdom Middelburg en komt aldus tot vier staties: Middelburg,
Goes, Zierikzee en Oude-Tonge. In Middelburg werken twee Jezuïeten, in Goes twee
seculieren, in Zierikzee en in Oude-Tonge telkens één Jezuïet. Het gehele bisdom
beschikt dus over zes priesters, wat wel een sprekend bewijs is voor het falen van
de missie ten aanzien van de bevolking van dit eilandengebied.
Te spreken van resultaten van de wederopduiking in Zeeland klinkt dan ook bijna
als wrange ironie, gelijk een blik op de confessiekaart bevestigt. Deze uitkomst is te
tragischer, als wij bedenken, dat ook in dit gewest de landelijke bevolking zeer lang
afwerend heeft gestaan tegenover het protestantisme. Volgens auteurs als Te Water41.
en Ypeij en Dermout waren er vóór 1580 buiten de steden zo goed als geen
hervormden en was het aantal katholieken te lande nog omstreeks het midden van
de zeventiende eeuw zeer groot. ‘Sedert is hetzelve zeer verminderd’, voegen de
laatste twee er aan toe42.; het verschijnsel kan bij de ontstentenis van missie geen
wonder genoemd worden.
Schouwen en Duiveland, door zijn statie Zierikzee - al is deze vrij laat gesticht,
n.l. bijna vijftig jaar na de oplegging van het protestantisme43. - bevoorrecht boven
menig ander eiland, ver-
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toonde in 1839 het volgende beeld (in niet-onbelangrijke mate gunstiger dan het
huidige). De gemeenten Zierikzee, Noordgouwe, Kerkwerve en Nieuwerkerk vormen
een aaneengesloten complex, waar de katholieken een noemenswaarde minderheid
der bevolking vormen: Zierikzee 24,40%, Noordgouwe 16,59%, Kerkwerve 6,14%
en Nieuwerkerk 2,98%. In alle andere gemeenten van het eiland is het percentage
katholieken verdwijnend klein of nihil. In Burg, Elkerzee, Duivendijke, Zonnemaire
en Oosterland woont niet één katholiek. In Haamstede, Renesse, Noord-Welle,
Serooskerke, Dreischor en Ouwerkerk bedraagt het percentage nog niet 1. De andere
zijn Ellemeet (1,11%), Brouwershaven (1,10%) en Bruinisse (1,05%).
De eilanden St.-Philipsland en Noord-Beveland, waar steden en daarmee
betrekkelijk veilige pied-à-terres voor missionarissen geheel ontbraken, zijn volkomen
voor het katholicisme verloren gegaan. In 1839 woonde op St.-Philipsland, dat van
het midden der zestiende eeuw tot 1645 onbewoonbaar was geweest en dus daarna
nieuw bevolkt werd, geen enkele katholiek; voor Noord-Beveland waren de
percentages: Wissekerke 0,26, Kolijnsplaat 0,12, Kortgene 0 en Kats 0. Van de ruim
5200 bewoners van Noord-Beveland waren precies 8 katholiek. Toch was het eiland
nog tot 1599 vrijwel absoluut katholiek gebleven; het kreeg toen pas zijn eerste
predikant, die met de grootste tegenzin werd ontvangen. Eerst in 1661 kwam er een
tweede bij. Hier is het katholicisme dus letterlijk uitgestorven.
Walcheren was door zijn vier steden in een iets betere conditie. Toch is het landvolk
er bijna volstrekt geprotestantiseerd. Van de 19 gemeenten op dit eiland was in 1839
een tiental geheel zonder katholieke inwoners, n.l. Vrouwenpolder, Oostkapelle,
Domburg, Aagtekerke, Zoutelande, Meliskerke, Serooskerke, St. Laurens, Biggekerke
en Nieuw- en St.-Joosland. In de volgende vijf was het percentage verdwijnend klein:
Westkapelle (0,11%), Grijpskerke (0,30%), Koudekerke (0,82%), Oost- en
West-Souburg (0,32%) en Rittem (0,43%). Dan blijven alleen de vier steden over:
Arnemuiden met 1,44% katholieken, Middelburg met 12,49%, Vere met 14,14% en
Vlissingen met 22,74%. Het steeds meer in verval geraakte en ontvolkte Arnemuiden
biedt geen houvast, maar van de drie andere steden is te constateren, dat ze de
algemene regel
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bevestigen omtrent de wat sterkere positie der stedelijke bevolking in zake de
handhaving van het oude geloof. Ten eerste was de protestantiseringspolitiek er niet
zelden minder drastisch dan op het platteland; dit geldt vooral voor de eerste decennia
na 1572, toen nog veel zogenaamd libertijnse, d.i. vaak nog min of meer katholieke,
regenten konden of soms moesten aanblijven. Ten tweede konden priesters, die op
het land gemakkelijk ontdekt werden, zich in de steden altijd wat meer schuil houden
en ten derde vormden een paar percenten van de stedelijke bevolking vaak al een
groep, die tot onderhoud van kerk en missionaris in staat was, terwijl verspreide
gezinnen op het land daartoe niet bij machte waren.
Het hele eiland was maar één statie rijk: die van de Jezuïeten te Middelburg, welke
al in 1604 genoemd wordt. Maar al hebben zich te Vere en Vlissingen geen staties
gevormd, de verslagen wijzen uit, dat de te Middelburg gestationneerde pater alle
drie de steden bediende. Zijn vestiging in het centraal gelegen Middelburg is zeer
verklaarbaar. Toch is het maar een vrij klein percentage, dat hij voor het katholicisme
heeft weten te behouden. Men bedenke, dat het hogere percentage voor Vlissingen
niet in het credit van de zeventiende-eeuwse missie geboekt mag worden. Deze stad
zag zijn contingent katholieken gedurende de achttiende eeuw niet onbelangrijk
toenemen door de immigratie van Duinkerker ex-kapers, die allen blijkbaar trouwe
katholieken waren44.. Vervolgens heeft de ontwikkeling van Vlissingen in het begin
van de negentiende eeuw enige overeenkomst met die van Hellevoetsluis. De stad
kreeg eerst betekenis na de herleving van Antwerpen, vooral onder de regering van
Willem I, toen veel Belgische zeelieden, kooplieden en ook loodsen zich er vestigden.
Door de inwoning van Belgische loodsen is thans nog het percentage katholieken
wat groter dan het normaal zou zijn.
Een wat gunstiger situatie bestond op het eiland Tholen45.. Dit had, voorzover het
ten minste reeds op de zee gewonnen was, vóór 1559 aan Luik behoord. Tholen zelf
werd door de bulla limitum van Middelburg bij name genoemd als onderdeel van
het nieuwe bisdom; dit is niet het geval met het thans er mee samengegroeide
Oud-Vosmeer. Dit vormde met Nieuw-Vosmeer, thans deel uitmakend van het
Noordbrabantse vasteland één heerlijk-
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beid; het is zo goed als zeker, dat de gehele heerlijkheid bij Middelburg gevoegd
werd. Dit valt op te maken uit een accoord, dat de bisschop van Middelburg omtrent
de geestelijke jurisdictie sloot met de heer van Vosmeer46.. Het tenietgaan van het
bisdom Middelburg deed echter andere verhoudingen ontstaan. Het met
Noord-Brabant vergroeide Nieuw-Vosmeer vond zijn natuurlijke verzorgers in de
priesters uit de omgeving, d.i. de pastoors van het bisdom Antwerpen. Ook de
bewoners van Oud-Vosmeer en Tholen viel het niet al te bezwaarlijk mee te profiteren
van de zielzorg aan de overkant van de Eendracht. Op het landgoed van de heer de
Ram te Lepelstraat werd omstreeks 1647 een schuurkerk gebouwd, door paters
Franciscanen bediend. Het was waarschijnlijk daar, dat een niet onbelangrijk deel
van de bevolking van het eiland Tholen zijn geestelijke verzorging zocht. Wel is de
statie Lepelstraat eerst laat ontstaan, maar vóór die tijd kan er in dit westen van
Noord-Brabant volstrekt niet van geestelijke verlatenheid gesproken worden. Er is,
zij het op wat verdere afstand, wel bijna altijd gelegenheid geweest om Mis te horen
en de sacramenten te ontvangen.
Al is er dan heel de zeventiende eeuw geen sprake geweest van missie op Tholen,
dan was de bevolking van het eiland door de nabijheid van de Noordbrabantse vaste
wal toch in een gunstiger positie dan die van de meeste andere eilanden. Gezien de
onwil, die deze bevolking lange jaren getoond heeft om zich aan de opgelegde
protestante suprematie te onderwerpen, is het begrijpelijk, dat zich een vrij groot
contingent van de Tholenaars wist staande te houden in het katholieke geloof, al laat
het zich aan de andere kant verklaren, dat in de loop van de tijden de bezwaren van
de afstand en de lastige verbinding velen te zwaar zijn gaan wegen. De cijfers van
de volkstelling 1839 weerspiegelen deze procedure vrij sprekend. Het eerst in
aanmerking komende en waarschijnlijk ook door de ambachtsheer beïnvloede
Oud-Vosmeer is voor 21,13% katholiek; Tholen voor 15,04%, het ten westen van
beide gemeenten gelegen Poortvliet heeft blijkens zijn 3,70% nog enigermate
meegedaan aan de trek naar het oosten; dan volgt Scherpenisse met 1,34% en tenslotte
is alle invloed van de Brabantse wal uitgewerkt in de meest westelijke gemeenten:
Stavenisse (0,25%), Sint-Maartensdijk (0,37%) en Sint-Annaland (0,06%).
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Eindelijk rest nog Zuid-Beveland, het interessantste van alle door de opvallende
katholieke verdichtingen in de zuidwesthoek, de zogenaamde ‘zak’ van
Zuid-Beveland. Reeds Ypeij en Dermout, die voor het probleem van de locale
verspreiding der confessies veel meer oog hadden dan de meeste hedendaagse
schrijvers van locale monografieën, wezen op dit verschijnsel, dat Zuid-Beveland
van alle andere Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden onderscheidt: zijn overwegend
katholieke enclaves. Zij gaven gissenderwijs reeds de verklaring ervan door
ambachtsheerlijke invloed te onderstellen. Zij geven trouwens bij de behandeling
van deze streek meer blijken van een inzicht in de toedracht van het
protestantiseringsproces, dat zich eerst in onze tijd begint baan te breken47.. Uitvoerig
beschrijven zij de moeite, die de protestantisering hier ondervond, en daarbij doen
zij zwart op wit uitkomen, dat alleen ontzag voor de gewapende macht het volk
terughield van gewelddadig verzet. Bijzonder merkwaardig is het dan echter weer
dezelfde auteurs kort daarna te horen spreken over de gewetensvrijheid, die de
hervorming bracht, en over de warme geestdrift, waarmee ook de Zeeuwse vaderen
goed en bloed hebben veil gehad om aan de met elkaar vereenzelvigde kwellingen
van Spaanse en Roomse gewetensdwang te ontkomen.
Onder de adellijke families, wier vasthouden aan het katholicisme door de krachtige
invloed, die zij te juister tijd op hun pachters wisten te oefenen, deze katholieke
enclaves deed ontstaan, namen de leden van de familie de la Torre een eerste plaats
in. Omstreeks 1600 was een Philippus de la Torre een van de grootste grondbezitters
in deze buurt. Ook verwanten van moederszijde van de apostolische vicaris Jacobus
de la Torre hadden er blijkbaar aandeel aan. De moeder van de vicaris was vrouwe
van Ovezande (vandaar dat de zoon vaak de schuilnaam Ovezandius in zijn
correspondentie bezigde). Opvallend is het, dat deze door de la Torre's ouders en
grootouders in de kritieke jaren geoefende invloed niet geleid heeft tot vroegtijdige
stichting van staties te lande - gelijk wij zagen, werd het platteland tot in de achttiende
eeuw van Goes uit bediend -, maar zich vermoedelijk in hoofdzaak beperkt heeft tot
invloed op de pachters; zij zullen aan nietkatholieken geen land hebben willen
verpachten. Wel waren er tegen het eind van de zeventiende eeuw kerkjes in Ovezande
en
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Kapelle (dit laatste zouden de religieuze verhoudingen van de negentiende eeuw niet
doen vermoeden), maar de priester, die ze bediende, woonde nog altijd te Goes. Dit
wijst wel op absenteïsme van de landheren, op wier huizen anders de priesters wel
een pied-à-terre hadden kunnen vinden.
De voornaamste katholieke verdichting wordt gevormd door het complex Ovezande
(67,14% katholieken in 1839), 's-Heerenhoek (62,14%) en Heinkenszand (51,16%).
Om deze kern groeperen zich cirkelsgewijs: Goes (22,76%), 's-Heerarendskerke
(24,65%), 's-Heerabtskerke (24,72%), Borselen (15,35%), Driewegen (12,83%),
Oudelande (7,95%) en Nisse (14,76%). Een tweede, minder sprekende katholieke
verdichting bevindt zich meer oostelijk, ter zijde van het water: Hoedekenskerke
(50,00%), Baarland (16,56%) en 's-Gravenpolder (15,34%). Afzonderlijk ligt nog,
geheel in het oosten, Rilland-Bath met 13,72%; hiervoor laat zich invloed van de
Brabantse wal onderstellen. Van de overblijvende gemeenten heeft Kloetinge met
4,56% vermoedelijk de invloed van het centrum Goes, waaraan het grenst, nog
enigermate ondervonden; dit geldt misschien ook nog voor Kattendijke (2,85%)
boven Goes en Kapelle (2,83%) achter Kloetinge. Verder zijn er dan nog: Schore
met 1,01%, Waarde (0,94%), Ierseke (0,66%), Wolfaartsdijk (0,32%), Ellewoutsdijk
(0,27%) en de volgende gemeenten, waarin in 1839 geen enkele katholiek woonde:
Wemeldinge, Kruiningen en Krabbendijke. Het is er nog ver van verwijderd, dat met
de verwijzing naar de familie de la Torre en de algemene hypothese omtrent de
invloed van de ambachtsheren al de uit de kaart blijkende bijzonderheden van dit
merkwaardigste Zeeuwse eiland verklaard zouden zijn. Hier blijft voor locale
geschiedvorsing en sociografie nog een belangrijke taak weggelegd.

5. Deventer.
Voor het katholicisme heeft de staatkundige geschiedenis van Overijsel en de Gelderse
Achterhoek een deels noodlottig, deels gelukkig verloop gehad. Gelukkig moet het
heten, dat Spinola juist vóór het begin van het twaalfjarig bestand, door de verovering
van Oldenzaal (1605), Lingen (1605) en Groenlo (1606),
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vaste voet wist te verkrijgen in Twente, Lingen en de Achterhoek. Daardoor was ten
eerste gedurende de vredestijd van het bestand opbouwend missiewerk in deze
districten mogelijk en werd vervolgens de oplegging van het protestantisme daar
zolang vertraagd, dat het er te laat voor werd. De noodlottige zijde mag echter evenmin
uit het oog verloren worden. De politieke omstandigheden, die in 1587 het herstel
van het bisdom Deventer mogelijk maakten en, vooral naar de natuurlijke zienswijze
van Parma en Frangipani, het katholicisme ten goede moest komen, deden dit in
genen dele. Immers de wederoprichting van het bisdom Deventer onttrok geheel
Overijsel aan de wordende missie-organisatie van Sasbout Vosmeer.
Dit zou zeker niet noodlottig geweest zijn, indien in de plaats van het missiewerk
de toestand van hierarchisch bestuur had kunnen ontstaan. Dit bleek echter
onmogelijk: de benoemde bisschop heeft zijn bisdom nooit betreden en, al had hij
dat kunnen doen, dan zou zijn invloed zich niet verder hebben kunnen uitstrekken
dan tot de stad Deventer zelf: de provincie was voor hem gedurende de
oorlogstoestand onbereisbaar. Voor een gewest in zulk een toestand was alleen een
organisatie als die, welke Sasbout schiep, geschikt. De herstelde hiërarchie was de
organisatie voor het grote werk van het openlijk herstel onder de zedelijke en
stoffelijke steun van de wereldlijke macht: zij moest fondsen zoeken te herkrijgen
voor de mensa, voor het kapittel, voor het seminarie, voor elke parochie en voor elke
vicarie. Dat aan zulk werk onder de bestaande omstandigheden volstrekt niet te
denken viel, is duidelijk; het Overijsel van deze jaren zou alleen gebaat geweest zijn
bij een missieorganisatie, die geen fondsen voor de mensa vroeg, geen vaste bronnen
voor kerken en pastorieën, die ook geen bescherming van de overheid eiste, maar
missionarissen zond om onder allerlei gevaren in schuren en stallen de gelovigen te
vergaderen. Alleen de missionaris, die geen stipendia vorderde, die alleen arbeid
begeerde zonder andere beloning dan de occasionele aalmoes, die bovendien los
stond van een door de ingeslopen corruptie in verachting geraakte oude organisatie,
had in het Overijsel van 1500 en daarna het verval tijdig kunnen stuiten. En dit was
het, wat het herstel van het bisdom nu juist verijdelde.
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Als in 1591 dan met de overgang van Deventer aan de Staatse zijde heel Overijsel
weer in de macht der ‘ketters’ komt (dit was immers het criterium, dat de bevoegdheid
van Sasbout Vosmeer voor een gebied bepaalde), zit aan de toepassing van het
beginsel, dat de zending optrad bij ontstentenis van de hiërarchie, het feit van het
herstelde bisdom nog in de weg. In zijn Insinuatio van 1602 noemt Sasbout Vosmeer
de deken van het Bossche kapittel als gedesigneerd bisschop en betuigt hij zijn
onwetendheid aangaande diens werk. Zo bleef in Overijsel nog wel een tiental jaren
lang het katholicisme in statu quo, maar het stond buiten de bemoeiïng van Sasbout.
Dit wil zeggen, dat het bediend werd door een aantal oude pastoors, meest
concubinarii, slecht-onderlegden, die vaak wankelden tussen oud en nieuw geloof
en in wier zielzorg duivelbezwering en gezond-bidden van mensen en vee dikwijls
een ruimer plaats innamen dan de H. Mis. En verder werd het land afgelopen door
een aantal uitgezette monniken, vaak ver verlopen van eer en deugd.
In het licht van het voorafgaande moeten wij het als een geluk beschouwen, dat
bij de verovering van Oldenzaal door Spinola niet opnieuw gegrepen is naar het
herstel van de kerkelijke hiërarchie, maar naar een ander middel om het katholiek
herstel op gang te brengen. Door de tussenkomst van de Brusselse nuntius droegen
de aartshertogen de katholieke restauratie ditmaal op aan de apostolische vicaris van
de Hollandse Zending. Dit was eigenlijk een ongerijmde consequentie van de
herovering, daar immers deze missieoverste juist alleen gezag had in streken, die
door de ‘ketters’ overheerst werden. Het wel zeer opmerkelijke feit, dat Sasbout in
Twente als ‘ordinarius’ het katholicisme herinvoerde, heeft in de bestuurlijke indeling
van de Zending zijn sporen achtergelaten: tot 1853 bleef Twente als afzonderlijk
aartspriesterschap naast Salland bestaan. Het was de herleefde proostdij Oldenzaal
van vóór 1559. Van de aartshertogen verwierf Sasbout Vosmeer in 1606 de proostdij,
die na hem door Rovenius bekleed werd. Het was ook Rovenius, die door Sasbout
met de leiding van het katholieke herstelwerk in Twente, Groenlo en Lingen belast
werd. Als deken van Oldenzaal en vicaris-generaal van het bisdom Deventer heeft
Rovenius de hem opgelegde taak met toewijding en volharding volbracht.
Dientengevolge tekende
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Twente zich voorgoed door een eigen religieuze kleur af tegen de rest van de
provincie; dit verklaart zijn voortbestaan als afzonderlijk district.
Aan rechtstreekse bemoeiing met het bisdom Deventer kwam Sasbout dus eerst
in 1606 toe. Behalve dat hij toen de katholieke restauratie in Twente, Lingen en
Groenlo kreeg te leiden, was hij door het vrijkomen van de eerste wijdelingen van
Alticollense in hetzelfde jaar in staat enige steden in Holland en daarbuiten van vaste
staties te voorzien. Daartoe behoorde Deventer, dat in Joannes Frederiks in 1606 zijn
eerste seculiere pastoor kreeg. Verdere vorderingen heeft de seculiere missie onder
hem blijkbaar niet kunnen maken. Eerst zijn opvolger Rovenius, wiens zeer belangrijk
aandeel in de restauratie in Twente, Lingen en Groenlo wij al vermeld hebben,
verstrekt in zijn verslagen geregeld gegevens over dit bisdom.
Ook de werkzaamheid van reguliere missionarissen is in dit deel van de Zending
blijkbaar eerst laat van betekenis geworden. Pas in 1613 vestigde de eerste Jezuïet
zich te Zwolle: Arnoldus Cathuis. Sedert 1631 woonde er vrij geregeld een pater
Jezuïet op het huis Herxen van de familie Hagen tot Hagersdorp; hieruit is in de loop
der zeventiende eeuw de statie Vollenhove ontstaan, die in 1674 door seculieren
werd overgenomen. Ook de statie Wijhe is vooral door de steun van adellijke families
tot stand gekomen; de paters verbleven meestal op de havezate van de familie van
Laer te Hoenlo en op ‘de Vos’ van de Potcamps, maar ook hier is pas na 1630 van
geregelde zielzorg sprake. Nog iets later ontstond de statie Randen op het kasteel
aldaar. Een andere Jezuïetenstichting was de statie Raalte, die echter eerst omstreeks
1670 ontstaan kan zijn. Aanvankelijk woonde de pater te Heino bij de familie
Sweersen; hij stichtte bedehuizen op verschillende havezaten: de Knapenspieker, de
Solespieker, de Colck en het Liederholthuis. Ook het Gelderse deel van het bisdom
kreeg eerst laat zijn deel aan de Jezuïetenmissie. Te Arnhem vestigden zich de eerste
Jezuïeten in 1629; Doesburg kreeg in 1628 een Jezuïetenstatie, Doetinchem in 1634;
Harderwijk en de Veluwse dorpen werden sinds 1628 vrij geregeld door Jezuïeten
bediend. Alleen Zutfen is na 1617 vermoedelijk geregeld door een Jezuïet bediend.
Uit dit overzicht blijkt eveneens, dat de missie in dit bisdom te
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laat begonnen is om tot grote resultaten te leiden. Zowel bij de seculieren als bij de
Jezuïeten is gebrek aan krachten daarvan de grote oorzaak.
Uit de missieverslagen laat zich het volgende zakelijke overzicht samenstellen. In
1614 noemt Philippus Rovenius een seculiere missionaris te Zwolle, Nicolaas Lonius,
en een Jezuïet te Kampen. Verder zegt hij, dat de meeste landlieden in het Oldenzaalse
katholiek zijn en de katholieken te Oldenzaal en omgeving grote vrijheid genieten.
In 1616 rapporteert hij, dat van het Deventerse kapittel nog enkele kanunniken leven,
ook de deken, die te Maastricht verblijft, maar dat de prebenden onteigend zijn. De
deken van het intact gebleven Oldenzaalse kapittel, Hendrik van Vorden, was een
bijzonder ijverig medewerker van Sasbout geweest; hij is thans vicaris-generaal van
het bisdom Deventer. In de stad Deventer houden in stilte twee seculieren verblijf,
benevens de kanunnik Gerardus Brunesius, een vroom en geleerd man, maar wat
doof. Te Kampen staat nog alleen een oude priester. Onlangs is hier een seculiere
missionaris gearresteerd, in priesterljk ornaat naar de gevangenis gebracht en eerst
tegen hoge losprijs vrijgelaten. Te Zwolle staat nog steeds Nicolaas Lonius, thans
ook een Jezuïet. In Oldenzaal wordt het katholicisme openlijk uitgeoefend. Wij zien
dus, dat Rovenius in 1616 in heel Overijsel buiten Twente maar drie missionarissen
beschikbaar had; verder noemt hij dan nog een Jezuïet. Te Harderwijk staat een
seculiere missionaris, die ook Zutfen en Arnhem bezoekt. De Veluwe wordt af en
toe door de Jezuietenpater Joannes Rijser bezocht. Lingen geniet volledige vrijheid
voor het katholicisme; zijn aartspriester is Gerard de Vogel, pastoor van Lingen.
Men ziet, in welk een primitief stadium de missie in dit bisdom nog verkeert, niet
het minst in het Gelderse deel.
Volgens het verslag van 1622 werken dan te Deventer, behalve de dove kanunnik
Brunesius, twee seculieren. Te Kampen vertoeft meestal een Dominicaan; ook woont
er een oude Brigittijn. Zwolle wordt verzorgd door de seculiere priester Volkert
Herkinge en een Jezuïet. In Zutfen vertoeft een Jezuïet, die ook Lochem en naburige
plaatsen bezoekt. Doesburg wordt af en toe door regulieren uit het district Emmerik
aangedaan. De seculiere priester Zeger Stevensz (Modestus Stephani Senck) staat te
Harderwijk,
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maar gaat af en toe naar Arnhem en de dorpen van de Veluwe. Ook is een seculiere
missionaris gevestigd te Kuinre bij de Friese grens. In Twente wordt het status quo
geëerbiedigd. Zo staan op sommige plaatsen nog oude pastoors, n.l. te Ootmarsum
en Tubbergen, die in het openbaar preken en in stilte de Mis doen. Men herkent de
overgangspractijk, ook in Utrecht lang in zwang gebleven. Op andere plaatsen staat
al een predikant, die nu niet te verdrijven is krachtens de bepalingen van het bestand.
Oldenzaal is officieel katholiek; de stad is de toevlucht voor het vrome landvolk uit
de omgeving. Aan de collegiale kerk van St. Plechelmus zijn 15 kanunniken
verbonden; hun deken is Hendrik van Vorden. In het tot voor kort geheel vervallen
Sint-Agnesklooster zijn onlangs een aantal nieuwe zusters ingetreden48.. In de stad
Lingen werkt de aartspriester Gerard de Vogel met vijf andere priesters; op de dorpen
staan 14 pastoors. Te Groenlo is een pastoor aan de Sint-Calixtuskerk verbonden,
Cornelius Fabricius; hij wordt door 8 of 10 kapelaans bijgestaan. Ook hier is een
vrouwenklooster, waarover de seculier Jacobus Torrentius als rector is aangesteld.
Zonderen wij Twente, Lingen en Groenlo uit - hier kan niet van missie gesproken
worden -, dan blijven voor de rest van het bisdom maar omstreeks 9 priesters over,
n.l. 5 seculieren, 2 Jezuïeten, 1 Dominicaan en 1 Brigittijn.
Fabius a Lagonissa weidt in zijn verslag van 1629 nogal uit over het bisdom
Deventer, althans over Oldenzaal, waar Rovenius zich in 1625 (na lange afwezigheid
in verband met zijn reis naar Rome en de daarop in de Zuidelijke Nederlanden
gevolgde besprekingen over de Concordia) weer had neergezet. Hij had er onlangs
het vormsel toegediend. Op Sacramentsdag 1626 was onder overweldigende toeloop
uit heel Twente de plechtige processie gehouden, maar kort daarop was de stad weer
in handen van de Staten-Generaal geraakt. De apostolische vicaris had moeten
uitwijken; de kerken waren aan het katholicisme onttrokken, maar verscheiden
priesters waren onmiddellijk begonnen in particuliere huizen dienst te doen. Krachtens
het verdrag van Rozendaal werd de Sint-Plechelmus 13 Februari 1628 weer aan de
katholieken teruggegeven; 20 December geschiedde de herwijding door Rovenius,
die ze weer als zijn kathedraal gebruikte tot 1632. In dat jaar zegde de Republiek het
verdrag van Rozendaal op. In de
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opgaven van priesters en staties is dit verslag in het algemeen weinig volledig; van
dit bisdom vermeldt het: Arnhem met een seculier en een Jezuïet, Zutfen met twee
Jezuïeten, Harderwijk met twee Jezuïeten, Doesburg met een Jezuïet, Zwolle met
een Franciscaan en een Jezuïet, Oldenzaal met achttien seculieren en twee
Franciscanen, de Twentse dorpen met vijf seculieren, Lingen met zes seculieren in
de stad en veertien op het land.
Rovenius deelt in zijn relatio van 1635 veel mee, dat in het voorafgaande verslag
al voorkomt; hij voegt er o.a. aan toe, dat de fondsen van het kapittel van Oldenzaal
nu geseculariseerd zijn. In zijn zakelijke opgaven toont dit overzicht echter niet
onbelangrijke vooruitgang. Deventer wordt verzorgd door vier seculieren, Zwolle
door drie seculieren, twee Jezuïeten en een Dominicaan, Kampen door een seculier;
te Wijhe staan twee Jezuïeten, die ook de omtrek bedienen, te Kuinre een
Minderbroeder. Van Oldenzaal wordt het aantal priesters niet precies opgegeven; er
zijn een deken, zestien kanunniken, een pastoor en enige kapelaans. Verder werken
er twee Franciscanen. Het nonnenklooster telt nu ongeveer dertig zusters. Twee
Jezuieten en twee Capucijnen trekken rond in de dorpen van Salland en Twente. Te
Steenwijk staat een seculiere missionaris. In Lingen is de toestand ondanks de
overgang van het graafschap aan de prins van Oranje in hoofdzaak onveranderd. In
Groenlo, dat nu ook tot de Republiek. behoort, werken in stilte twee seculiere priesters.
Het klooster van Augustinessen wordt nog door enige zusters bewoond. Te Zutfen
werken een Jezuïet en een seculier, te Doesburg een Jezuïet, te Doetinchem een
Jezuïet; te Harderwijk twee Jezuïeten.
De verslagen van 1638, 1640 en 1642 wijken in het zakelijke zo goed als niet van
dat van 1635 af. In het laatste jaar blijken er enige veranderingen gekomen te Kuinre,
Kampen en Oldenzaal. In Kuinre staan nu drie Franciscanen en een Dominicaan, die
in heftige tweedracht leven. Kampen wordt verzorgd door een seculiere priester en
een Minderbroeder. Te Oldenzaal werken, behalve een seculiere pastoor, verscheiden
kanunniken, een Capucijn, een Dominicaan en een Jezuïet. Het Sint-Claraklooster
telt dertig zusters en heeft een Franciscaan tot rector. Te Almelo is ook een
vrouwenklooster onder een Capucijn als rector.
In 1656 verstrekt de la Torre omtrent het bisdom Deventer de
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volgende opgaven. Deventer heeft drie seculieren, Zwolle vier seculieren, aan wier
hoofd staat de vicaris van het bisdom, Volkert Herkinge. In of nabij Zwolle werken
vijf Jezuïeten, van wie een te Wijhe arbeidt, waar veel katholieken wonen, die er
grote vrijheid genieten, en twee te Mastenbroek geregeld de adellijke huizen bezoeken.
Voor Kampen zorgen een seculier en een Minderbroeder. In het ambt Vollenhove
werken drie Minderbroeders; te Hasselt staat een Jezuïet. Steenwijk en
Steenwijkerwold hebben samen een Franciscaan; Kuinre wordt door seculieren en
Franciscanen verzorgd. Op de Twentse dorpen werken twee Jezuïeten. Te Oldenzaal,
waar nog een kapittel met tien kanunniken over is, van wie echter maar enkele nog
voor hun leven hun inkomsten behouden hebben, werken vijf seculieren en een
Minderbroeder. Het klooster van de zusters tertiarissen wordt nog steeds geduld.
Zulk een klooster is er ook in de vrije heerlijkheid Almelo. (Dit is het klooster, dat
later naar de Glaan verplaatst werd). Te Almelo arbeiden een Capucijn en twee
seculieren. Zutfen wordt door een Jezuïet bediend. Verder staat er telkens een Jezuïet
te Doesburg, Doetinchem en 's-Heerenberg. Harderwijk heeft een Jezuïet en een
seculier. Op de Veluwe wordt vaak Mis gedaan op de kastelen van tal van adellijke
families, als van Isendoorn, van Voorst, van Hacfort e.a. Het is vooral een Jezuïet,
die daarvan zijn werk maakt.
Van het graafschap Lingen wordt meegedeeld, dat het behalve de stad Lingen
veertien kerkdorpen bevat; het zijn er echter maar dertien, nl. Ibbenbüren, Lengerich,
Mettingen, Freren, Thuine, Beesten, Schapen, Recke, Plantlünne, Bramsche,
Brochterbeck, Bawinkel en Baccum. Het verdient opmerking, dat eerst in dit late
verslag een statie te 's-Heerenberg vermeld wordt. Het moet als uitgesloten beschouwd
worden, dat in dorpen van de heerlijkheid Berg niet vóór het midden van de
zeventiende eeuw katholieke zielzorg werd uitgeoefend. Vermoedelijk hebben de
apostolische vicarissen daarvan echter geen kennis gedragen. De positie van heel het
gebied der oude proostdij Emmerik moet lang onzeker geweest zijn en waarschijnlijk
heeft de aartsdiaken van Emmerik zich na het tenietgaan van de kerkelijke hiërarchie
in Noord-Nederland eenvoudig als exempt van elke hogere autoriteit beschouwd ten
opzichte van alle in de oude proostdij (dus
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zowel het Kleefse deel als het Bergse deel) gelegen parochies. Het staat verder vast,
dat de Jezuïeten uit het klooster van Emmerik vaak de dorpen van de Lijmers en van
de heerlijkheid Berg bezochten49..
Johan van Neercassel geeft van het bisdom Deventer in 1662 het volgende overzicht.
Deventer heeft twee seculieren, Zwolle drie seculieren en twee Jezuïeten, Kampen
een seculier en een Minderbroeder, Harderwijk een Jezuïet. In het graafschap Zutfen
werken drie Jezuïeten, in het graafschap Berg een Jezuïet. De katholieken van Groenlo
en omliggende dorpen plegen ter kerke te gaan bij de Franciscanen te Zwilbrook
over de grens in het bisdom Munster. In Oldenzaal is nog steeds een kapittel, waarvan
de helft der kanunniken katholiek, de andere helft protestant is; nieuwe kanunniken
moeten protestant zijn. Er werken vijf seculiere priesters in de stad; zij hebben een
oratorium opgericht over de grens in het Munsterse. Op de Twentse dorpen werken
vijf seculieren, drie Franciscanen en enige Augustijnen uit Frenswegen bij Nordhorn.
In Almelo is nog steeds een klooster van tertiarissen gevestigd, dat nu veertig zusters
telt en een seculiere rector. Het graafschap Lingen wordt door twaalf seculiere
priesters verzorgd. Joannes Putcamer is thans vicaris van dit bisdom. Het belang van
dit verslag is, dat het een duidelijke indruk geeft van de in de loop der laatste decennia
ongunstiger geworden positie van de katholieken van Twente en Groenlo. Het is de
in overgrote meerderheid katholieke landbevolking nu zelfs niet langer mogelijk
binnen de landsgrenzen godsdienstoefening te houden; zij trekt daartoe bij duizenden
's Zondags naar Munsterland. De getallenopgaven zijn niet alle nauwkeurig, maar
aan de hand van dit verslag valt het aantal dienstdoende priesters in het hele bisdom
op ruim veertig te schatten. Onder dezen is een zevental Jezuïeten, vier
Minderbroeders (die van Zwilbrook niet meegerekend) en enige Augustijnen uit
Frenswegen.
De verdere rapporten van Neercassel brengen over Deventer te weinig zakelijke
gegevens; in 1675 en 1676 schrijft hij uitvoerig over een Minderbroeder te Deventer,
tot wiens verdrijving hij de steun van de Propaganda vraagt. Meer voor Lingen dan
voor het eigenlijke Overijsel van betekenis is het door Neercassel zelf
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begonnen en door Pesser van Velzen voortgezette verslag van de vorm- en visitatiereis
van 1686, die eindigde met het overlijden van de apostolische vicaris te Zwolle.
Petrus Codde verschaft, als voor alle bisdommen, nauwkeurige en zakelijke gegevens
omtrent Deventer. Gelijk wij reeds zagen gaat zijn verslag van 1701 uit van de
verdeling van de Zending in aartspriesterschappen. Wij hebben bij deze bespreking
dientengevolge te maken met een deel van het aartspriesterschap Emmerik, een deel
van het aartspriesterschap Arnhem, het aartspriesterschap Deventer, het
aartspriesterschap Twente en het aartspriesterschap Lingen.
1. Aartspriesterschap Emmerik (aartspriester Paulus Roscam): Van dit
aartspriesterschap behoort het zogenaamde Bergse deel tot het bisdom Deventer. Het
telt zeven staties, n.l.: 's-Heerenberg, bediend door een Franciscaan uit het naburige
klooster Elten; Terborg, bediend door een seculiere missionaris; Doetinchem, eveneens
door een seculier bediend; Didam en Beek, ieder door een Franciscaan uit Elten
bediend; Ulft, bediend door een Kruisheer uit het klooster te Emmerik; Zeddam,
bediend door een seculiere missionaris. Het aantal dienstdoende priesters bedraagt
7, n.l. 3 seculieren, 3 Franciscanen en 1 Kruisheer.
2. Aartspriesterschap Arnhem (aartspriester Henricus van Deventer, pastoor te
Arnhem). Hiervan behoren tot het bisdom Deventer 9 staties: Zutfen (1 Jezuïet),
Vaassen (‘de Cannenburgh’, 1 seculier), Doesburg (1 Jezuïet), Eerbeek (1 seculier),
Duistervoorde (1 seculier), Hengelo (Gld., 1 seculier), Drempt (1 seculier) en Lathum
(1 seculier). Codde noemt als ook tot dit aartspriesterschap behorend de staties
Groenlo en Lichtenvoorde, maar zegt van de eerste, dat het recht daarop hem betwist
wordt door de bisschop van Munster. Van de tweede zegt hij dit niet, maar het geldt
ook van deze. Op deze kwestie komen wij hieronder bij het bespreken van de
religiekaart terug.
3. Aartspriesterschap Deventer (ook Salland genoemd; aartspriester Henricus van
Deventer, pastoor te Arnhem). Hier zijn 16 staties, n.l. 2 te Deventer, beide van
seculieren; 4. te Zwolle, n.1. 1. Spiegelsteeg (sec.), 2. Onder de Bogen (Bitterstraat,
sec.), 3. Koestraat (Jez.), 4. Hoornsteegje (Jez.); 2 te Kampen, 1 van
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seculieren en 1 van Franciscanen; Vollenhove (sec.); Dalfsen (sec.); Vilsteren (sec.);
Steenwijkerwold (sec.); Kolmschate (sec.); Haarle (sec.); Wijhe (Jez.) en Raalte
(Jez.). Er zijn dus elf seculiere staties, waarvan alleen een der Zwolse door twee
priesters bediend wordt, vier Jezuïetenstaties en een Franciscanenstatie. Het
aartspriesterschap telt dus 17 priesters. Een bijzondere opmerking maakt Codde over
de uitgestrekte statie Raalte, die naar zijn overtuiging verdeeld dient te worden in
een viertal kleinere, waartoe hij bij de Propaganda de nodige voorstellen zal doen.
4. Aartspriesterschap Twente (aartspriester Herman ter Hoente, rector van het
klooster op de Glaan). Dit district telt veertien staties worden door seculieren bediend.
Alleen op de Glaan staan Vriezenveen, Oldenzaal (voor het land), Almelo, Lutten,
Rijssen, Haaksbergen, Reutum, Borne en de Glaan. De laatste ligt op Munsters
gebied, maar verzorgt verscheiden grensdorpen. Alle staties worden door seculieren
bediend. Alleen op de Glaan staan twee priesters; er zijn dus vijftien seculieren in
dit aartspriester. schap werkzaam. Het klooster op de Glaan wordt door ten minste
25 zusters bewoond.
5. Aartspriesterschap Lingen (aartspriester Gerhard Potcamp, pastoor van Lingen,
gevestigd te Darmen over de Munsterse grens). Hier zijn de volgende 14 staties:
Lingen, Bawinkel, Lengerich, Bramsche, Plantlünne, Baccum, Thuine, Beesten,
Schapen, Freren, Mettingen, Recke, Brochterbeck en (het abusievelijk weggelaten)
Ibbenbüren. Zij worden door 17 priesters, allen seculieren, bediend.
Vatten wij de zakelijke gegevens van dit verslag samen, dan zien wij, dat de
zeventiende-eeuwse missie het in het bisdom Deventer tenslotte gebracht had tot 60
staties, n.l. 49 van seculieren, 6 van Jezuïeten, 4 van Franciscanen en 1 met een
Kruisheer.
Als algemene opmerking ga aan de bespreking van de resultaten der missie vooraf,
dat het exposé der verslagen de trage en late consolidatie van de missie in dit bisdom
bewijst. Heel lang heeft het geduurd, eer hier te lande algemeen van vaste staties kon
worden gesproken, een gevolg van groot priestergebrek en de oorzaak van veel afval.
Nog het verslag van Codde wijst uit,
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dat de missie te lande niet in alle opzichten het stadium van het ambulantisme te
boven gekomen is. De opmerking van Codde ten aanzien Raalte bezie men in dit
licht. Evenals zijn voorgangers sedert Sasbout Vosmeer was ook Codde overtuigd,
dat vaste staties ver de voorkeur verdienden boven ambulante missie, waaraan de
paters te Raalte naar zijn mening te zeer vasthielden, ook nu bij de ten einde neigende
invloed van een sterk in aanzien, welstand en geloofstrouw afgenomen adel de grote
steun van die ambulante missie, het domicilie op adellijke huizingen, haar meer en
meer ontviel. Dit is de achtergrond van het geschil om Raalte. Een overeenkomstig
geschil had Codde in dezelfde tijd gehad met de Franciscanen uit de Achterhoek, die
omstreeks 1690 een statie te Vorden stichtten en vandaar uit met de machtige steun
van de heren van Dordt tot Medler ambulante missie in het graafschap plachten uit
te oefenen50.. Het is zeker, dat in het daarover gerezen conflict spoedig ook de steeds
meer toegespitste kwestie van de jansenistische inzichten en praktijken van vele
seculieren betrokken werd, maar in oorsprong is Codde's verzet begrijpelijk als een
blijk van zijn op de ervaring gegronde antipathie tegen nodeloze ambulante missie,
die op de bevolking te weinig vat kreeg, te weinig overzicht bood (wat voor een zo
statistisch aangelegd man als Codde zwaar woog) en desorganiserend werkte door
de conflicten, die zij haast onvermijdelijk in het leven riep tussen de missionarissen
onderling.
Onze beschouwing van het kaartbeeld richt zich het eerst op de Veluwe, voorzover
deze nog niet bij het aartsbisdom Utrecht besproken is. Ook het beeld van de Veluwe
bevestigt het geringe resultaat van ambulante missie, al zien wij in, dat in een zo
schaars bewoond gebied voor andere methoden vooreerst geen kans was en al
ontbreekt volstrekt niet elk bewijs van succes. De meest katholieke gemeente op de
Veluwe is Voorst, in het oosten langs de Gelderse IJsel, die in 1839 voor 25,57%
katholiek was. Daarbij sluiten zich logisch aan: Epe met 14,90% en Apeldoorn met
10,59%. Het complex van deze gemeenten is niet toevallig juist het gebied, waar de
Isendoorns en de Voorsten hun kastelen hadden. De staties Epe, Vaassen (‘de
Cannenburgh’), Duistervoorde en Eerbeek zijn alle op of nabij herenhuizingen
ontstaan. Een tweede vrij sterke katholieke verdichting vinden
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wij aan de zuidrand. Rheden biedt met 23,64% een begrijpelijke voortzetting van de
kleur van Arnhem en is eveneens genoegzaam verklaard met een verwijzing naar de
nabijheid van het Kleefs-Brandenburgse territorium aan de overkant van de Rijn.
Brummen met 13,07% en Rozendaal met 9,14% passen zich bij de omgeving plausibel
aan. Aan de Utrechtse kant tonen Barneveld met 10,88% en Putten met 5,57% een
bescheiden succes van de Benedictijnenmissie en Harderwijk met 11,12% een ook
vrij zwak resultaat van de arbeid der Jezuïeten. De overige gemeenten hebben uiterst
weinig katholieken: Heerde (0,41%), Hattem (0,71%), Oldenbroek (1,91%), Elburg
(0,26%), Doornspijk (0,08%) en Ermelo (0,39%). Het resultaat van het, katholiek
herstelproces is dus op de Veluwe weinig groots te noemen. Dit is te pijnlijker, wijl
ook hier de bevolking zeer lang weerstand heeft geboden aan de opgelegde
protestantisering. De predikant-geschiedschrijver, die in zijn uitvoerige studie over
de reformatie te Nijkerk51. een zeer objectief verslag gaf van de
protestantiseringsprocedure op de gehele Veluwe, formuleerde zijn na nauwgezet
bronnenonderzoek verworven inzicht als volgt: ‘De reformatie kwam van bovenaf
en niet uit de boezem der gemeente’52.. Scherp constateerde hij, wat de
protestantisering heeft doen slagen: de omstandigheid, dat de katholieke missie ‘een
dertigtal jaren te laat kwam’53.. Zowel de houding van de adel als de toewijding van
de missionarissen wijst hij duidelijk aan als belangrijke bijdragen tot het behoud of
het terugwinnen van een deel der Veluwse bevolking, maar even scherp is zijn exposé
van de geringe betekenis, die de in onze parochie-monografieën zo vaak ten onrechte
opgehemelde trouw van sommige oude pastoors voor het behoud van het katholicisme
kan gehad hebben. Hun aanwezigheid heeft het succes van de protestantisering ook
hier niet kunnen tegenhouden; daartoe waren alleen de priesters van de nieuwe geest,
de missionarissen van Sasbouts school of de Jezuïeten, bij machte. Dat zij tot
omstreeks 1623 ontbroken hebben, is de oorzaak, dat de protestantisering tijd kreeg
de weerzin van de bevolking na een of twee generaties eindelijk te overwinnen. Eerst
tegen 1650 kan men zeggen, dat de protestantisering van de Veluwe haar beslag heeft
gekregen54..
Gelijk heel de provincie Gelderland is ook de Achterhoek leer-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

442
zaam voor een objectief beschouwer, die een juist begrip wil verwerven van de ware
toedracht van het proces der protestantisering. Vooral blijkt hier zeer helder, welke
betekenis de ambachtsheerlijke invloed kon hebben, meer nog die van onafhankelijke
souvereinen. De betekenis van deze factor gaat althans hier die van alle andere ten
plattelande te boven. De clerus van de oude bedeling was er in het algemeen een
collectie van volgzame herendienaars zonder veel zelfstandigheid en ook zonder
begrip van de gevolgen van zijn houding.
Het eerst valt ons oog op het graafschap Berg of, zoals het juister heet: ‘la
souveraineté de 's-Heerenberg’55..
In de kritieke tijd werd dit landje geregeerd door de te kwader naam en faam
bekende Willem IV van den Berg, als gemaal van Maria van Nassau een zwager van
Willem van Oranje. Deze geborneerde en karakterloze geweldenaar van het
type-Lumey was in de jaren 1568-1583 een wreed vervolger van het katholicisme.
Met een uit het gemeenste uitschot der Duitse grenslanden gerecruteerde troep trok
hij de Achterhoek door, de kerken plunderend en de priesters afslachtend. Zelf is hij
echter waarschijnlijk, zo min als Lumey, ooit protestant geworden. Ofschoon het
zeker is, dat in het zogenaamde verraad van 1583, dat deze zwager van Oranje aan
de zijde van Spanje bracht, persoonlijke teleurstelling en ergernis het grootste aandeel
hebben, schiet de gangbare historiografie ook ten opzichte van deze
miniatuur-condottière in psychologisch begrip te kort, wat een aan hem gewijde
studie, die hem reeds in het voorbericht met scheldwoorden overlaadt, door haar
apriorisme bewijst56.. Willem IV van den Berg overleed in November 1586 op zijn
kasteel te Ulft. Zijn weduwe schijnt in de protestante, waarschijnlijk lutherse,
godsdienstpractijk volhard te hebben, maar had vermoedelijk met haar broer Willem
van Oranje de sterk tolerante trek gemeen, die haar terughield van maatregelen tegen
het katholicisme. Deze zouden haar ook niet gemakkelijk gevallen zijn, daar de zoons,
die zich in de dienst van Parma en Spinola meermalen als goede legeraanvoerders
zouden onderscheiden, tenminste sinds 1583 een principiëel katholieke politiek
volgden. Heel de zeventiende eeuw bleef de heerlijkheid in het bezit van deze tak
der van den Bergs; hij stierf in 1712 uit met
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Oswald III van den Berg. De souvereiniteit ging toen over aan de eveneens katholieke
familie Hohenzollern-Sigmaringen.
Zekere, ook voor Willem van Oranje kenmerkende, voorkeur voor de
Duifhuis-kleurige overgangsvormen tussen een pastoor en een dominee deed vrouwe
Maria van den Berg haar collatierecht van de kerken enkele malen, vermoedelijk bij
wijze van behoedzame proef, gebruiken ten gunste van priesters, die men in Gelderse
bronnen van deze tijd met de term van ‘religionsverwandten’ vindt aangeduid; zo
stelde zij te Didam in 1596 de oud-pastoor van Terborg, Pibo Ovitius, als predikant
aan. Geheel naar de zin van de Zutfense classis der hervormde kerk was deze
benoeming niet, maar zij berustte er in, met begrijpelijke soepelheid inziende, dat
een half ei beter was dan een lege dop. Het landvolk echter verkoos zich niet bij de
benoeming neer te leggen en voelde zich spoedig gesteund door de vele adellijke
families uit de omgeving, vermoedelijk ook door de eigen zoons van vrouwe Maria,
die zelf niet fanatiek op haar stuk kan zijn blijven staan, toen de Didamse onderhorigen
haar mededeelden, tot hun verontwaardiging ontdekt te hebben, dat de nieuwbenoemde
pastoor ‘een reformeerde predikant’ was. Zij verzochten daarom ‘zijnes entledigd te
werden’ en weigerden hem in afwachting daarvan de toegang tot de kerk. De vrouwe
schijnt haar handen gewassen te hebben en de predikant, wiens leven gevaar liep,
vertrok. Sedert 1604 stond er blijkbaar geregeld een predikant, maar uit de
welsprekende klachten, die deze herhaaldelijk tot de synoden en de Staten richtte,
blijkt zonneklaar, dat hij voor de banken preekte en de hele bevolking uitliep naar
het Kleefse Zevenaar57.. In de heerlijkheid Berg bleven verder de pastoors ondanks
de protesten der synode tot hun dood in de kerken. 's-Heerenberg zelf, sedert 1609
weer de residentie van de heer, heeft wel van omstreeks 1600 een hervormde predikant
gehad, maar deze kreeg op de bevolking geen vat, daar priesters uit Emmerik
(blijkbaar Jezuïeten) geregeld op het hoge huis verbleven en het landvolk verzorgden.
Zeddam heeft korte tijd omstreeks 1606 een dominee gehad, maar deze verzocht in
arren moede te mogen vertrekken, daar hij voorzag, er nooit iets te zullen bereiken.
Het resultaat van de beschreven samenwerkende factoren: be-
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scherming van hogerhand en nabijheid van het Kleefs-Brandenburgse gebied, wordt
door de confessiekaart duidelijk getoond. In 1839 was de bevolking van Didam voor
93,19% katholiek, die van Berg voor 91,40%; het aangrenzende Gendringen, d.i. de
ook aan de heren van den Berg behorende heerlijkheid Gendringen-Etten, had 73,69%
katholieken. Ook de heerlijkheid Pannerden - Millingen was in het bezit van de heren
van den Berg; Pannerden had in 1839 niet minder dan 99,85% katholieken; Millingen
behoorde tot Roermond (95,66%). Het aangrenzende Herwen-Aerdt had een eigen
heer, die ook de katholieken beschermde; het resultaat daarvan zijn de 79,94%
katholieken in 1839.
Een merkwaardige geschiedenis heeft de heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde, d.i.
het huidige gebied van de gemeente Borculo, Neede, Eibergen, Groenlo en
Lichtenvoorde. Reeds de getallen van de volkstelling van 1839 verraden een enigszins
ingewikkelde geschiedenis. Terwijl Lichtenvoorde (88,93%), Groenlo (82,10%) en
Eibergen (56,48%) een aaneengesloten katholiek complex vormden, was Neede voor
slechts 15,51% en Borculo voor niet meer dan 6,23% katholiek. De daarin verborgen
puzzle, hoe het gebied van een en dezelfde heerlijkheid, die nog wel een leen van
het bisdom Munster was, zulke treffende verschillen kan vertonen, wordt voor hem,
die naar een verklaring zoekt, niet minder ingewikkeld bij het raadplegen van de
locaal-kerkhistorische litteratuur, die van veel wanbegrip getuigt58.. De zogenaamde
Borculose kwestie, die in de zeventiende eeuw bij herhaling aanleiding heeft gegeven
tot juridische vertogen, rechtsgedingen en oorlogen tussen Munster en de Republiek,
is dan ook vrij ingewikkeld. In het kort weergegeven, komt zij op het volgende neer.
In 1553 stierf Joost van Bronkhorst-Borculo, heer van Borculo-Lichtenvoorde
c.a., waarna bisschop Willem van Ketteler van Munster de heerlijkheid als een
vervallen leen aan zijn sticht trok. Het recht daartoe werd hem betwist door de graven
van Limburg-Styrum, die als erfgenamen van de Bronkhorsten optraden. Gedurende
het leven van Joost van Bronkhorsts weduwe, Maria van Hoya, liet Munster haar in
het bezit van het leen, maar na haar overlijden in 1579 bezetten Munsterse troepen
het landje. Voor de kerkelijke geschiedenis heeft dit verloop de volgende betekenis.
Joost van Bronkhorst en Maria van Hoya waren van
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de ‘Augsburgische Konfession’59., m.a.w. luthers; zij hadden gedaan, wat de meeste
Duitse vorsten terzelfder tijd ondernamen: de pastoors gelast bepaalde practijken te
staken en andere in te voeren en aldus een begin gemaakt met de gelijkschakeling,
die in zovele Duitse staten de gehele bevolking argeloos van katholiek tot luthers
maakte. Toen nu in 1579 het Munsterse domkapittel het landje liet bezetten, vond
het er een vrijwel gelutheraniseerde kerk of althans een kerk, die tussen katholicisme
en lutheranisme instond. De pastoors waren van het gewone slag: onontwikkelde
concubinarii met een zeer gehoorzaam accomodatievermogen. Het domkapittel van
Munster was zelf in 1579 nog niet geheel de periode van verdeeldheid en weifeling
tussen oud en nieuw te boven en vergunde aanvankelijk de pastoors alle vrijheid.
Gaandeweg echter won de katholieke reformatie in zijn midden aan positieve
voorstanders, zodat het met zuiveringsmaatregelen begon. Inmiddels had zich de
eveneens lutherse Joost van Limburg-Styrum te Borculo weten in te dringen, gesteund
door de Staten-Generaal der Nederlanden. Dezen lieten Borculo door hun troepen
bezetten. Dientengevolge ging het proces van lutheranisering in Borculo en zijn
onmiddellijke omgeving verder. In Lichtenvoorde en omgeving echter begon het
Munsterse domkapittel, welks bezetting daar stand hield, met de katholieke reformatie.
Het ging blijkbaar in minnelijke geest. De zittende pastoors werd gelast ‘ihre
eheweiber abzuschaffen und sich wieder zum papsttumb zu begeben’, waartoe de
meesten blijkbaar bereid waren; enkelen hadden reeds uit eigen beweging de
ingevoerde nieuwigheden afgeschaft, zodra het Munsterse gezag er zich vestigde,
geheel volgens het recept van ‘nieuwe heren, nieuwe wetten’.
Naarmate de geest van het domkapittel positiever werd, begon het met opbouwend
werk. Het zond nieuwe priesters en beijverde zich voor een volkomen regeneratie
van het vervallen godsdienstig leven. Inmiddels bleef Joost van Limburg-Styrum
trachten zich in het bezit van het volledige gebied te stellen. Na een slepend proces
van vele jaren besliste in 1616 het Hof van Gelderland ten gunste van Joost van
Limburg-Styrum. De Munstersen wensten deze uitspraak niet te aanvaarden, maar
nog in hetzelfde jaar lieten de Staten-Generaal heel de heerlijkheid bezetten. Zij trok-
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ken ze als leen aan zich en gaven dit aan Joost van Limburg-Styrum. Intussen hadden
de troepen van Spinola - als om de zaak nog ingewikkelder te maken - in 1606
Groenlo ingenomen. Dientengevolge konden de Staatse troepen de heerlijkheid maar
ten dele bezetten. Voorlopig beheerste de Spaanse bezetting van Groenlo het zuiden
der heerlijkheid en het Staatse garnizoen van Borculo het noordelijk deel. Voor het
zuidelijk deel, d.i. de vesting Groenlo en de huidige gemeenten Eibergen en
Lichtenvoorde betekende dit, dat de apostolische vicarissen Sasbout Vosmeer en
Philippus Rovenius er de leiding namen, in de plaats tredend van het Munsterse
domkapittel. Voor Borculo en het aangrenzende Neede, waar Staatse troepen de baas
waren, begon nu onder de stuwing van de classis van Zutfen een reformatieproces,
dat zich echter in dit sinds omstreeks 1550 geleidelijk gelutheraniseerde gebied niet
meer tegen het katholicisme behoefde te richten, maar tegen het lutheranisme. Tot
ontnuchtering en verontwaardiging van de heer van Limburg-Styrum werd gelast de
prediking van de lutherse leer te staken. De ‘pastoors’ - het is deze term, die de oudere
auteurs misleid heeft en hen in de lutherse Joost van Limburg-Styrum ‘een trouw
katholiek’ heeft doen zien - werden gedwongen Luther te ruilen voor Calvijn. De
pastoors bleken williger dan de schapen: de gemeentenaren van Borculo ontstaken
zelfs in heftig verzet en zochten steun bij de nieuw-erkende heer: deze protesteerde
bij de Staten van Gelderland, maar kon de reformatie niet beletten. Hij opende nu 's
Zondags zijn eigen huiskapel voor de geloofsgenoten, die met hem weigerden onder
het calvinistische juk door te gaan. Deze practijk - een lutherse stoutigheid, die in
de litteratuur totdusver ten onrechte als een paapse is getekend - gaf aanleiding tot
herhaalde protesten van de Zutfense classis en tot tussenkomst van het Hof van
Gelderland, dat de graaf van Limburg-Styrum beval ze te staken. Hij schijnt
gehoorzaamd te hebben; op den duur is de lutherse gemeente van Borculo dan ook
in het calvinisme gelijkgeschakeld. Groenlo werd in 1627 door Frederik Hendrik
veroverd, waarna de classis van Zutfen zich met gelijke ijver kon werpen op de
reformatie van het zuiden der oude heerlijkheid, maar ofschoon de ambachtsheer
haar hierbij geen strobreed in de weg legde, stuitten alle pogingen af op de vastberaden
geloofstrouw van de
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onder Rovenius' krachtige leiding hecht in het katholicisme bevestigde bevolking.
Het is deze ingewikkelde staatkundige lotwisseling, die de kleur van de heerlijkheid
Borculo-Lichtenvoorde m.i. afdoende verklaart.
De Munsterse pretenties op deze heerlijkheid zouden ook in de verdere zeventiende
eeuw nog enige malen aanleiding tot ongenoegen geven. De krijgshaftige Christoffel
Bernard van Galen trachtte, sinds hij in 1650 de stoel van Munster bestegen had,
herhaaldelijk langs juridische weg zijn rechten op Borculo-Lichtenvoorde erkend te
zien en nam in 1665 zijn toevlucht tot geweld. Hij drong met een legertroep de
Achterhoek binnen, nam Borculo en verscheiden andere sterkten in en veroverde
binnen enige weken heel de Achterhoek, Salland en Twente. In April 1666 zag hij
zich echter, door de tussenkomst van Frankrijk en Brandenburg ten gunste van de
Republiek, genoodzaakt de vrede van Kleef te tekenen, waarbij hij alle aanspraken
op Borculo-Lichtenvoorde opgaf60.. In 1672 verbond hij zich met Frankrijk, Engeland
en de aartsbisschop van Keulen in de oorlog tegen de Republiek, die hij in brieven
naar Rome voorstelde als een strijd voor het katholieke geloof. Ook thans was echter
de oude Borculose kwestie wel zijn voornaamste motief. Opnieuw bezette hij de
Achterhoek en Overijsel en het liet zich aanvankelijk aanzien, dat zijn pretentie op
Borculo-Lichtenvoorde eindelijk tot annexatie zou leiden. Daartoe kwam het echter
niet. Door een aanval van keizerlijke troepen in zijn eigen gebied bedreigd, zag de
strijdbare bisschop, niet ten onrechte een ‘gemijterde condottière’ genoemd, zich
genoodzaakt zijn troepen terug te trekken en in April 1674 toe te stemmen in een
hernieuwing van de vrede van Kleef. Daarmee eindigden de Nederlands-Munsterse
staatkundige verwikkelingen. Niet echter de kerkelijke.
In de gedenkwaardige zomer van 1672 werd immers de gehele provincie Overijsel
verdeeld onder de katholieke mogendheden, die er zich installeerden, alsof de
mogelijkheid van er ooit te moeten vertrekken niet bij hen opkwam. Vast staat, dat
ten minste de bisschop van Munster verstrekkende plannen tot blijvende verruiming
van zijn geestelijke jurisdictie te Rome aanhangig maakte. Zijn positie was er
staatkundig aanvankelijk ook sterk genoeg toe. Deventer was door Keulse troepen
bezet;
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Kampen door Franse; Zwolle kwam aan Munster en Keulen samen; de rest van de
provincie aan Munster. Van het doen en laten der gasten te Zwolle en van hun
maatregelen tot herstel van het katholicisme geeft het bekende verhaal van de Zwolse
pastoor-aartspriester Waeyer een uitvoerig verslag. De vier pastoors, twee seculieren
en twee Jezuïeten, namen onverwijld op wens van de bisschoppen de oude
Sint-Michaelskerk in bezit, elk voor een deel. Zekere afspraken omtrent de tijden
der diensten werden gemaakt en ook werden er preken voor alle kerkgangers tegelijk
gehouden, maar in het algemeen bleven de vier staties in alles gescheiden: iedere
pastoor had zijn eigen koor gekozen en zijn gelovigen werden ondersteld zich aan
hem te houden. Van de andere steden en het platteland zijn ons niet zulke
bijzonderheden bekend, maar wij kennen toch in algemene trekken het beeld, dat de
hele provincie toen bood. Overal werd de hervormde predikanten aangezegd de
kerken te verlaten en de missionarissen gelast zich in de oude gebouwen te installeren,
wat natuurlijk grif gedaan werd, ofschoon men betwijfelen mag, of het met geestdrift
geschiedde. Immers, behalve dat de priesters en gelovigen terecht moeten gevreesd
hebben voor represailles na de aftocht der troepen, zal de viering der Geheimen in
de holle, meest verwaarloosde en tragisch onttakelde ruimten der oude kerken weinig
stichting of bevrediging hebben gegeven aan scharen, gewend aan de intimiteit van
stedelijke huiskerkjes of landelijke schuren.
Bovendien lag op de achtergrond het kerkbestuurlijk conflict te wachten. Dit maakt
het begrijpelijk, dat de katholieken meer ‘nationalistische’ motieven hadden om een
Munsterse overheersing te vrezen dan de protestanten. Het schijnt misschien op het
eerste gezicht natuurlijk aan te nemen, dat de katholieken van Overijsel een politieke
overgang tot Munster niet onwelkom zouden hebben gevonden, maar zeker heeft de
clerus, althans de seculiere. altijd eensgezind met de apostolische vicaris, het dreigende
gevaar begrepen. Het staat vast, dat de seculiere geestelijken allerminst een overgang
naar de Munsterse jurisdictie begeerden. Dat Neercassel het gevaar voorzag, toen
door de Munsterse wapensuccessen overal de pastoors in de oude kerken geïnstalleerd
werden, blijkt daaruit, dat hij zich haastte deze
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pastoors officiële benoemingen te geven voor de betrokken parochies. Kennelijk
wilde hij zich daarmee dekken voor het geval, dat Christoffel Bernard van Galen
consequenties ten aanzien van de jurisdictie wilde gaan trekken. Dan zou de door
hem verstrekte akte van benoeming het bewijs leveren, dat de betrokken parochies
tot de Hollandse Zending waren blijven behoren. Het is overigens merkwaardig, dat
de tijdelijke overheersing van het Munsterse gezag ook hier onmiddellijk het aanzien
gaf aan een streven naar stelselmatige katholieke restauratie, dat levendig herinnert
aan de dagen van Parma's succcssen. Nauwelijks toch hadden de Munsterse troepen
zich te Zwolle geïnstalleerd, of de Jezuïeten openden, hun roeping trouw, een college,
een Latijnse school te Zwolle op de hoek van de Koestraat en de Praubstraat. Reeds
het eerste jaar (1672) telde dit instituut 16 leerlingen uit bekende gegoede Overijselse,
vaak adellijke of patricische, families. In 1673 was het getal al tot 27 gestegen. Ook
maakten de Dominicanen zich terstond op om te Zwolle hun oude kloostergebouwen
met de kerk weer in gebruik te nemen. Daarnaast vestigden zich op aanbeveling van
Neercassel ook Capucijnen te Zwolle, aan wie de eigenlijke taak der katholieke
reformatie toegedacht was en die begonnen met drukbezochte preken in de Sint
Michael.
Toch zouden alle voorzorgen van de apostolische vicaris het door de bisschop van
Munster opgevatte plan van verruiming van zijn jurisdictie niet geheel verijdelen.
Zoals in vorige hoofdstukken uiteengezet is, had een groot deel van de Achterhoek
vóór 1559 kerkelijk tot Munster behoord, n.l. de parochies Aalten, varseveld, Hengelo,
Zelhem, Groenlo, Neede, Dinxperlo, Silvolde, Lichtenvoorde, Winterswijk, Geesteren,
Eibergen, Borculo en Breedevoort. De bulla limitum van het bisdom Deventer van
1561 noemt al deze parochies als tot het nieuwe bisdom behorend, behalve Borculo.
Dit ontbreken wordt in de literatuur vrij algemeen als een vergissing uitgelegd, wat
aannemelijk is, als wij constateren, dat Borculo dan een Munsterse enclave geworden
zou zijn, daar het geheel door Deventerse parochies werd ingesloten. Toch moet men
van Munsterse zijde daarover anders gedacht hebben en staande gehouden hebben,
dat niet het weglaten van Borculo, maar het opnemen van Geesteren, Neede en
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Eibergen een vergissing was. Vervolgens zal zich daarbij een betoog aangesloten
hebben, dat alle parochies in de heerlijkheid Lichtenvoorde-Borculo, als op Munsters
gebied gelegen en dus buiten de Nederlanden vallende, kerkelijk onder Munster
behoorden te ressorteren.
De geschiedenis van deze Munsterse pretentie moet nog altijd geschreven worden:
wij kennen alleen de ontknoping, die nog niet eens nauwkeurig te dateren schijnt.
Dit alleen staat genoegzaam vast: tijdens of kort na de oorlogsjaren 1672-1674 moet
Christoffel Bernard van Galen te Rome zijn pretentie ingediend hebben op een
complex, dat dan misschien identiek was met de 14 boven-opgesomde oude parochies.
Waarschijnlijk heeft reeds Neercassel zich tegen deze pretentie verzet; zeker heeft
Codde dat gedaan: wij zagen in zijn verslag van 1701, dat hij de Munsterse aanspraken
niet erkende, doch aanstalten maakte om er ten dele in te berusten. Vast staat, dat
omstreeks deze tijd, waarschijnlijk reeds iets vroeger, te Rome beslist is, dat niet het
hele zoeven omschreven complex, maar een groot gedeelte er van, nl. al de genoemde
parochies met uitzondering van Hengelo, Zelhem, Varseveld en Silvolde, tot het
bisdom Munster behoorde. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ook het argument dienst
gedaan, dat de Hollandse Zending tot dusver niet bij machte geweest was in dit gebied
eigen staties te stichten (behalve Lichtenvoorde) en de zorg ervoor vrijwel overliet
aan de Minderbroeders te Zwilbrook, die dan ook de pretentie van de Munsterse
bisschop schijnen gesteund te hebben. Codde's aanstelling van een missionaris te
Groenlo in 1598 was waarschijnlijk een poging om dit gevaarlijke argument te
ontzenuwen61.. Hij kwam er te laat mee; het argument moet te Rome indruk gemaakt
hebben en de beslissing ten gunste van Munster hebben doen uitvallen. Het daardoor
naar Munster overgebrachte complex van 10 oude parochies is gelijk aan de
heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde, vermeerderd met de aan de Oranjes toebehorende
heerlijkheid Breedevoort, die het stadje van die naam benevens de dorpen Aalten,
Winterswijk en Dinxperlo omvatte62.. Wat de waardige Christoffel Bernard dus niet
in het staatkundige gedaan kon krijgen, gelukte hem wel in het kerkelijke. Omstreeks
het eind van de zeventiende eeuw trad aldus het oostelijkst deel van de
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Achterhoek uit de Hollandse Zending; het keerde er eerst weer in terug door de
uitvaardiging van de bulla ‘De salute animarum’, die 16 Juli 1821 het bisdom Munster
nieuw omschreef; in deze omschrijving ontbreekt het betrokken gebied, dat
dienovereenkomstig weer bij de Hollandse Zending werd ingelijfd. De genoemde
heerlijkheid Breedevoort, identiek met de huidige gemeenten Dinxperlo, Aalten en
Winterswijk, toont een confessionele kleur, die sterk van die der omgeving afwijkt.
Ondanks de nabijheid van gaaf-katholiek Munsters gebied en van de even katholieke
heerlijkheid Lichtenvoorde telden deze gemeenten in 1839 respectievelijk maar
23,50, 16,59 en 15,47% katholieken. De heerlijkheid is, sedert de stad Breedevoort
in 1597 door Maurits genomen werd, onafgebroken als Gelders leen in pand gehouden
door de prinsen van Oranje. Dat dezen hier een krachtige protestantiseringspolitiek
bevorderd zouden hebben, is onaannemelijk, gezien hun houding in hun vele andere
heerlijkheden. Het schijnen wel vooral de pastoors van de kritieke tijd (hier 1597)
geweest te zijn, die de parochies aan het protestantisme uitleverden, zonder dat van
verzet blijkt. Na de overgang van Breedevoort verklaarden de pastoors van Aalten
en Winterswijk zich bij eerste oproep door de classis van Zutfen bereid zich in alle
opzichten aan de reformatie te onderwerpen en hun concubinen te trouwen. Die van
Winterswijk, Johan Rauwerts, was een kinderrijke alcoholist63.. Met dit al is de vrij
algemene afval tot dusver niet afdoende verklaard.
Van de Achterhoek blijven dan verder nog een aantal gemeenten over, die niet tot
een van de besproken heerlijkheden behoorden. In sommige daarvan is eveneens
ambachtsheerlijke invloed na te wijzen of te vermoeden; in andere is invloed van de
Lijmers en de enclave Weel onmiskenbaar. Dit laatste geldt voor Wisch (bezuiden
Lichtenvoorde; 31,77%) en voor Westervoort (74%), dat geheel door Duiven en
Huissen ingesloten wordt. Ook Angerlo ten noorden van Duiven, Zevenaar en Weel
toont in zijn 54,30% deze invloed. Daarentegen is Hummelo-Keppel met zijn 29,13%
een uitzondering, misschien te verklaren uit vroege overgang van de heren van Keppel
tot het protestantisme. In dezelfde buurt vinden wij Doesburg (41,42%), ambt
Doetinchem (46,11%) en stad Doetinchem (26,82%). Hier is het percentage
katholieken
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ondanks de laat begonnen vaste missie vrij hoog; de nabijheid van het vrije Kleefse
gebied kan daaraan niet vreemd zijn. Hoe het hoge percentage van Steenderen
(47,46%) en het aangrenzende Hengelo te verklaren zijn, kan ik niet uitmaken, te
minder, doordat pas laat in de zeventiende eeuw een statie te Hengelo gesticht werd
en Steenderen heel de eeuw zonder eigen zielzorg bleef. Zelhem (21,28%) sluit in
kleur aan bij Hummelo-Keppel. Het noordelijk deel van de Achterhoek is het meest
geprotestantiseerd. Lochem (1,81%) en Laren (1,96%) hebben nauwelijks katholieken;
Gorsel met 5,33% staat er weinig gunstiger voor. Dank zij zijn eigen statie, circa
1617 door Jezuïeten gesticht, heeft Zutfen (19,84%) een bescheiden contingent
katholieken behouden. Van de overblijvende landelijke gemeenten heeft alleen
Ruurlo, dank zij ongetwijfeld de belending van Lichtenvoorde, een flink percentage
katholieken (27,57%). De andere zijn Warnsveld en Vorden met respectievelijk
18,18% en 16,62%64..
Het historische contrast tussen Salland en Twente is op de confessiekaart goed
zichtbaar, al neemt de katholieke kleur van Twente naar het westen ook duidelijk af.
Het resultaat van Spinola's wapensucces in 1605 weerspiegelt zich in de algemeen
katholieke kleur van oostelijk Twente, waarin echter ook voor sommige gemeenten
de invloed van adellijke families verdisconteerd is. Egaal katholiek is de
noodoosthoek, waar Tubbergen en Weerselo in 1839 respectievelijk 97,31 en 96,83%
katholieken telden. Daarbij sluiten zich aan Denekamp (87,17%), Ootmarsum
(67,44%), Oldenzaal (80,01%) en Losser (87,17%). Borne (72,65%), Hengelo
(55,52%), ambt Delden (64,23%) en stad Delden (45,79%) vormen een brug van
sterke katholieke contingenten naar het zuidelijke Haaksbergen (76,94%). Door alle
genoemde gemeenten en het niet minder overwegend katholieke Munsterse
grensgebied ingesloten, vormen Lonneker en Enschede met respectievelijk 31,87%
en 37,01% een wat raadselachtige afwijking. Ten westen van het aangeduide complex
tonen de percentages van de gemeenten Goor (24,45%), Wierden (29,90%), ambt
Almelo (20,04%) en Rijssen (22,11%) nog wel de invloed van de oostelijke
concentratie, maar toch danig verzwakt. De daaropvolgende gemeenten zijn grondig
gedecatholiseerd: Vriezenveen (11,51%), Holten (4,70%), Markelo (8,73%) en
Diepenheim (9,29%). Het is
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duidelijk, dat Spinola's troepen alleen het oosten van Twente beheerst hebben.
Het zogenaamde aartspriesterschap Deventer of Salland omvat de gehele rest van
de provincie Overijsel. Hierin vormt Raalte een opvallend contrast met de omgeving.
Het had 76,94% katholieken in 1839. Zijn zuidelijk verlengstuk Diepenveen had ook
nog een zeer respectabel percentage, n.l. 47,31; hetzelfde geldt van zijn noordelijke
uitloper Heino (48,77%). Wijhe en Olst, die tussen Raalte en de IJsel liggen,
vertoonden respectievelijk maar 35,66 en 32,51%. Al deze gemeenten vormden het
land van de grote havezaten, waar sedert omstreeks 1630 geregeld Jezuïeten als
gasten of gouverneurs der kinderen vertoefden met de bedoeling in de huiskapellen
der adellijke huizen zelf of anders op een pachthoeve geregeld de heilige Mis op te
dragen voor het landvolk. Heel de eeuw heeft zich deze ambulante missie
gecontinueerd. Dat zij, in de regel toevertrouwd aan één pater, niet voldoende was
om de meerderheid te behouden, deden wij hiervoor al uitkomen. Hier lagen in de
zeventiende eeuw o.a. het landgoed ‘de Hare’ en de havezate Hengvorden, beide
lange tijd bewoond door de familie van Oldeneel, het huis Ganzebrink van de van
Doetinchems, de havezate Hoenlo van de heren van Laer, later Van de Haersolte's,
Boxbergen onder Olst van de Ripperda's, de Krijtenberg bij Wijhe van de familie
van Mauwijck, de Wesenberg bij Wengelo, bewoond door de Vriese's, later door de
Knopperts, 't Spijkerbosch van Jonker Krijt, de Boskamp van de van Hövells, het
huis Overmarsch en de Luchtenberg van de Knopperts, de Stoltenberg van de familie
Stuerman, het kasteel Herxen van de Haersolte's, de havezate ‘In de Broekhuizen’
bij Dalfsen, bewoond door de Ruitenbergs, de Solenspijker te Heino van de familie
Sweersen, de Spijker bij Emmen van de familie Glauwe, het Nyenhuis bij Wijhe van
de van Ittersums, de Anem bij Wijnvoorden van de familie Martens, later van de
Bentincks, huize Wagenvoorde bij Tongeren, bewoond door het geslacht van Voorst,
Langeveldslo bij Tongeren van de van Laers e.a. Deze concentratie van katholieke
landadel verklaart het behoud van grote percentages katholieken in Salland65..
Een aantal gemeenten met nog behoorlijke katholieke contingenten scharen zich
om de noordrand van deze katholieke concen-
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tratie: Hellendoorn (30,25%), ambt Ommen (14,23%), stad Ommen (19,80%), Dalfsen
(30,88%), Zwollerkerspel (20,46%), Zwolle (24,61%), IJselmuiden (32,33), Kampen
(21,27%). Voor de meeste van deze gemeenten is hierin ook het rechtstreekse resultaat
van de statie ter plaatse te zien. Ten opzichte van Zwolle valt dan zelfs niet van
overmatig succes te spreken, als wij letten op het grote aantal staties66.. Hetzelfde
verschijnsel constateerden wij reeds bij vele steden.
Een bescheiden haard van katholicisme vormen verder in het uiterste noorden van
het ambt Vollenhove de gemeenten Steenwijkerwold (13,72%), Oldemarkt (17,20%)
en Kuinre (18,39%); hier is zeker enige invloed van de landadel in het spel67.. Ook
de naburige gemeenten hebben nog noemenswaarde percentages katholieken:
Blankenham (5,67%), Stad Vollenhove (8,04%), Steenwijk (8,29%) en ambt
Vollenhove (2,74%).
In het uiterste noordoosten van de provincie toont nog Gramsbergen een noembaar
percentage (4,07%), waarbij zich Ambt Hardenberg (14,07%) en Avereest (14,34%)
met sterkere cijfers aansluiten. Hasselt, geheel door Zwollerkerspel ingesloten, steekt
daarbij af met slechts 5,99%; Zalk ten zuiden van de IJsel vertoont een gelijk
verschijnsel met 7,22%. Deventer heeft 22,49% katholieken, dank zij zijn tweetal
staties. Batmen ten oosten daarvan steekt in deze hoek ongunstig af met slechts
4,98%. In alle andere gemeenten van Overijsel is het aantal katholieken verdwijnend
klein. Den Ham, Grafhorst en Kamperveen hadden in 1839 heel geen katholieke
inwoners; weinig beter was het gesteld met Genemuiden (0,06%), Staphorst (0,07%),
Wanneperveen (0,07%), Blokzijl (0,60%), Giethoorn (0,64%), Zwartsluis (0,74%),
Hardenberg (0,88%3 en Wilsum (2,07%)68..
Tenslotte rest de bespreking van het aartspriesterschap Lingen. De beslissende
periode in de geschiedenis van de godsdienstige verhoudingen in dit graafschap was,
evenals in Twente - en voor Lingen geldt het in meer absolute zin - de tijd van
1605-1633. In deze periode heeft een proces van katholieke reformatie, d.i. van
interne regeneratie van het geloofsleven en niet het minst van het clericale leven en
de clericale praktijken, het volk van Lingen geïmmuniseerd voor de protestantisering,
waarbij men niet uit het oog verlieze, dat het expansie-vermogen van het protestan-
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tisme aan een bepaalde tijd gebonden geweest is. In het algemeen stuitten
protestantiseringspogingen, ondernomen na omstreeks 1625, af op de onvatbaarheid
van de bevolking. Te meer was dit het geval, waar de oude generatie van corrupte
en onbeschaafde pastoors, meestal clerici uxorati, inmiddels vervangen was door
een theologisch-onderlegde, ascetisch-geschoolde clerus, deels Jezuïeten, deels door
Jezuïeten gevormde seculieren, deels Capucijnen, de mendicanten van de katholieke
reformatie, volkspredikers in de nieuwe stijl. Zo was het in het algemeen omstreeks
1633 - toen Frederik Hendrik het veroverde - in Lingen gesteld. Een enkel zwart
schaap onder de priesters, een enkele eerzuchtige edelman, regent of ambtenaar, een
enkel uit het evenwicht geraakt gezin mocht het protestantisme winnen, maar
afpersing, noch gewetensdwang, noch vervolging hebben er een zelfs maar noembare
minderheid tot het protestantisme kunnen brengen.
Het belangrijke reformatieproces begon onmiddellijk nadat Spinola 19 Augustus
1605 Lingen heroverd had. Reeds 5 Januari 1606 kwam Sasbout Vosmeer in persoon
te Lingen aan. Inmiddels had Spinola de hervormde eredienst doen staken en een
begin doen maken met de restauratie van de zeer vervallen kerken, vooral die van
de stad Lingen. Sasbout liet zich in het werk der restauratie vooral door twee jonge
priesters bijstaan: Philippus Rovenius en Joachim Hamconius. De laatste, een zoon
van de Friese geschiedschrijver Maarten Hamckema, werd benoemd tot pastoor van
Lingen en aartspriester van het gehele district. In 1608 vertrok Sasbout; sedert had
Rovenius de directe leiding. Zijn brieven aan Sasbout uit de volgende jaren69. doen
blijken, dat het reformatieproces, zowel hier als in Twente, belemmerd werd door
gebrek aan goede priesters. Zo is het te meer verklaarbaar, dat onmiddellijk ook
Jezuïeten aan dit werk deelnamen. Hierin mag misschien de invloed van Spinola of
de aartshertogen gezien worden. Een belangrijke plaats nam in het herstelproces de
Jezuïet Carion in, met wie Sasbout en Rovenius het blijkbaar goed konden vinden
en wie zij vastberaden de hand boven het hoofd hielden bij zijn onvermijdelijke
conflicten met om leven of leer verdachte pastoors. Toch zag Rovenius zich hier,
evenals in Twente, genoodzaakt voorlopig een aantal clerici uxorati, soms ook van
twijfelachtige orthodoxie, te handhaven.
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Dat waren degenen, die tussen 1597 en 1605 door de Overijselse synode in functie
gelaten waren, omdat zij beloofd hadden zich naar de nieuwe orde te zullen schikken.
Onder Sasbouts pressie waren zij nu ‘tot de oude gebruiken teruggekeerd’.
In 1633, toen aan de Spaanse bescherming van de zielzorg in Lingen weer een
eind kwam, zal stellig nog niet alles naar de zin van Rovenius geregeld zijn geweest,
maar zeker waren de toestanden in de verstreken achtentwintig jaar veel verbeterd.
Gaandeweg waren de uit noodzaak gehandhaafde ongeschikte priesters door
missionarissen van de nieuwe stempel vervangen. Zo vond het protestantisme dan
bij zijn derde stormloop op Lingen een heel andere situatie dan in 1597. In plaats
van met een veile, tot accomoderen geneigde clerus kreeg het thans te doen met
priesters van een in de wol geverfde houw en trouw aan Rome. Bovendien was er
van een argeloze massa nu geen sprake meer. Tenslotte was de nieuwe souverein,
Frederik Hendrik, allesbehalve geneigd de Overijselse synode krachtig te steunen in
het werk van de protestantisering. Toen de synode begon met een predikant voor de
stad Lingen aan te stellen, weigerde de prins de pastoor-aartspriester Jacobus Eilers
uit kerk en pastorie te zetten. De benoemde zette zich in de stad neer en begon met
godsdienstoefening in een particulier huis voor enige militairen en ambtenaren. Alle
pastoors bleven krachtens de wil van Frederik Hendrik gehandhaafd in de officiële
bediening; na hun dood zouden zij door hervormde predikanten worden opgevolgd.
Ook daarvan kwam niet veel terecht. In 1634 stierf de pastoor van Plantlünne; de
prins gebruikte zijn collatierecht ten behoeve van een katholiek priester, hem door
de Franse gezant d'Avaux voorgesteld. Eerst in 1642 werd de kerk van Ibbenbüren
aan een predikant gegeven. De bevolking bracht echter de inventaris van het gebouw
over naar het adellijke huis Crone in de buurt en hield daar geregeld zijn
godsdienstoefeningen, die geleid werden door ambulante regulieren, meest Kruisheren
uit Bentlage, Dominicanen uit Osnabrück en Franciscanen uit Munster, Rheine of
Lennep.
Toen Frederik Hendrik in 1647 overleed, waren in de stad en in alle dorpen,
uitgezonderd Ibbenbüren en Plantlünne, alle pastorieën en kerken nog in het bezit
van de katholieke pastoors.
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Onder Willem II (1647-1650) kwam daarin verandering. De kerken werden overal
aan de pastoors ontnomen en, zoveel mogelijk, door predikanten bediend. De
bevolking liet dezen echter links liggen en kwam geregeld op een hofstede of een
adellijk huis bijeen. In sommige dorpen bleef de kerk leeg staan, totdat de pastoor
er zich maar weer in vestigde. Amalia van Solms gedroeg zich als voogdes voor
Willem III (1650-1668) naar de door Frederik Hendrik gevolgde politiek en liet het
katholicisme ongedeerd, in weerwil van de vertogen van de Overijselse synode.
Gunstig rapporteerden de pastoor van Lingen, Henricus Smeddes, en de aartspriester
Johann Heidenreich Stodtbrock in 1657-1658 over het godsdienstig leven in het
graafschap. Overal blijkt de bevolking gaaf katholiek, al is ze gedwongen in schuren
of particuliere huizen bijeen te komen. Wat schril steekt bij deze tevredenheid het
rapport van de critische Zacharias de Metz af, die in Augustus 1658 het
aartspriesterschap visiteerde en er het Vormsel toediende. Hij had zich daarbij vooral
aan de vervuilde toestand van sommige oratoria geërgerd en ook aan het levengedrag
van enige priesters. Toch blijkt ook uit zijn verslag, dat van ernstige wantoestanden
geen sprake is.
Over de wrede protestantiseringspogingen van Willem III, speciaal na de
zogenaamde bisschopsjaren (1672-1674), is elders gesproken. Al deze, vaak
verfijnd-sluwe, maatregelen hebben het katholicisme echter geen merkbare afbreuk
kunnen doen. Een factor, die daartoe bijdroeg, is de ligging van het landje. Beide
delen van het kleine graafschap lagen als een eiland tussen meest katholieke gebieden
en zelfs het centrum van het grotere Neder-Lingen was niet meer dan 10 km., d.i.
twee uur gaans, van de grens verwijderd. Dit maakte de oplossing mogelijk, die onder
de stuwkracht van de aartspriester Stodtbrock algemeen werd toegepast. Op zijn
voorbeeld vestigden alle missionarissen zich over de grens in het gebied van het
bisdom Munster of in dat van de lutherse graaf van Tecklenburg, die in zake de
godsdienst blijkbaar meer tolerante opvattingen huldigde dan de satrapen van de
koning-stadhouder. Hun getrouwen bouwden daar, vaak midden in de barre hei, een
sobere hut als pastorie. Aanvankelijk deden zij onder de blote hemel, later in lichte
en dichte schuren de heilige Mis.
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Zo bood dit katholieke land aan het eind van de zeventiende eeuw het volgende beeld:
de oude kerken werden bediend, de pastorieën bewoond door gereformeerde
predikanten, die bezoldigd werden uit de oude kerkelijke fondsen, maar vrijwel
werkloos moesten blijven bij gebrek aan belangstellenden, terwijl de katholieke
missionarissen, levend van aalmoezen, gehuisvest in houten of lemen krotten over
de grenzen der naburige staten, voor nagenoeg heel de Lingense bevolking de
Geheimen vierden in schamele schuren of in de open lucht en 's nachts het landje
binnenslopen om zieken of stervenden bij te staan. Het is geen wonder, dat de van
de traditie van zijn familie ontaarde Willem III de naam van zijn dynastie bij het
geteisterde volk gehaat heeft gemaakt. Heel het arsenaal van vexaties heeft het echter
tegen de standvastigheid van deze eenvoudige mensen afgelegd. Het sobere verslag
van Neercassels laatste vormreis geeft een levendige indruk van de voor de Europese
kampioen der gewetensvrijheid diep beschamende, voor zijn Lingense slachtoffers
zo eervolle situatie. Het strekt niet minder tot eer van de missionarissen en van de
apostolische vicaris zelf, die er aan de vooravond van zijn dood onder zoveel
ontberingen zijn heilig dienstwerk kwam verrichten. Het is deze heldhaftige
missiearbeid, die dit arme volk heeft doen volharden in zijn trouw aan het oude geloof
onder een verdrukking, waarvan aan het eind van de zeventiende eeuw in Duitsland
moeilijk de weerga te vinden zal geweest zijn. Ook Petrus Codde, die Lingen onder
dezelfde beproevingen al vormende doortrok, bewonderde de geloofmoed van een
volk, dat, naar hij in zijn missieverslag van 1701 getuigde, ondanks de scherpe
vervolging standvastig volhardde in zijn geloof.
Wie thans op de kaart van de godsdienstige verhoudingen in Duitsland70. Lingens
kleur nagaat, constateert gemakkelijk, dat Lingen in overgrote meerderheid katholiek
gebleven is. Exacte gegevens verstrekt overigens zelfs deze statistiek niet. Wat op
de kaart Lingen heet, is namelijk de Kreis Lingen van tegenwoordig. Deze omvat
deels meer, deels minder dan het oude graafschap, n.l. niet Opper-Lingen, maar wel
een westelijke strook van oud-Munsters gebied: de kerspelen Salzbergen, Emsbüren
en Schepsdorf. Van deze Kreis Lingen geeft de kaart waarschijnlijk een
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voorstelling, die te mooi zou zijn voor het graafschap. Op 1 December 1900 bestond
de 32.859 koppen tellende bevolking van deze Kreis voor 86,1% uit katholieken. De
strook Salzbergen-Emsbüren-Schepsdorf zal echter, gezien de kleur van het hele
oud-Munsterse land, wat dichter bij de 100% katholieken komen en de toevoeging
er van heeft voor Lingen het percentage zeker enigszins opgevoerd. Daarentegen
behoort Opper-Lingen op de kaart tot de Kreis Tecklenburg, die in 1900 een
percentage van 41,2% katholieken vertoonde. Grotendeels is deze Kreis gelijk aan
het vroeg-geprotestantiseerde graafschap Tecklenburg. Zo het percentage katholieken
er nog vrij hoog is, moet dit voor een groot deel liggen aan Opper-Lingen, dat echter
minder overwegend katholiek gebleven is dan Neder-Lingen. Dit is al vrij lang zo.
In 1846 telde Opper-Lingen 11.482 katholieken, d.i. bijna 80% der bevolking, terwijl
Neder-Lingen met 21,788 katholieken de 92% haalde.
Waarschijnlijk heeft Opper-Lingen in de 18de eeuw veel bewoners door emigratie
verloren. Deze streek was bij uitstek het land van de Tiötten, de linnenkramers, die
met zware zakken op de rug de boer opgingen en het fijne Tecklenburgse linnen aan
de man brachten. Hun nakomelingen zijn in Noord-Nederland sterk vertegenwoordigd
in de manufacturenhandel. In de oude Tiöttendorpen Mettingen, Ibbenbüren en Recke
stuit de bezoeker herhaaldelijk op namen, die hij van Nederlandse winkelramen kert,
zoals Stüve, Dreesman, Rottinghuis, Lampe, Brenninkmeyer, Determeyer. Ook aan
ons land heeft Opper-Lingen veel emigranten verloren; deze emigranten waren zo
katholiek, dat zij aanleiding konden geven tot de uitspraak, dat de manufacturen in
Noord-Nederland een ‘rooms product’ zijn. Tegenover deze uittocht van katholieken
staat voor Opper-Lingen de negentiende-eeuwse immigratie van Tecklenburgers,
vrijwel allen lutheranen, die werk vonden in de toen tot ontwikkeling gebrachte
mijnbouw. Zo komt het, dat de getallen van 1900 voor Opper-Lingen een minder
juiste indruk wekken. Zeker moet ook daar omstreeks 1700 het aantal protestanten
verdwijnend klein geweest zijn. De autochtonen waren in het hele landje zo goed als
algemeen katholiek. De protestanten zijn òf immigranten der moderne industrialisatie
òf afstammelingen van onder Willem III of de
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Hohenzollerns binnnegekomen protestante boeren en ambtenaren. De Pruisische
koning liet zich kort na 1702 inlichten over de numerieke verhoudingen der gezindten
in zijn nieuw-geannexeerd gebied en vernam toen, dat de aantallen katholieken en
protestanten in heel Lingen tot elkaar stonden als 15 tot 1. In 1816, dus ruim een
eeuw later, telde Neder-Lingen 17.663 katholieke, 895 gereformeerde en 444 lutherse
bewoners, d.i. respectievelijk 93%, 4,7% en 2,3%71..

6. Leeuwarden.
Dat de katholieke missie van de zeventiende eeuw in Friesland maar weinig bereikt
heeft, is misschien voor een bescheiden deel te verklaren uit de staat van diep verval,
waartoe het zestiende-eeuwse katholicisme er gekomen was, alsook uit de sterk
sprekende sociaal-economische factoren, waarvan vooral het buiten alle verhouding
gegroeide grootgrondbezit van de kloosters genoemd moet worden. Toch is, gelijk
wij al uiteenzetten, ook hier het contingent van leken, dat spontaan tot het
protestantisme overging, gering geweest; het vormde omstreeks 1580 maar een kleine
minderheid. Dit blijkt uit de beschreven lijdelijke tegenstand, die de protestantisering
ondervond. Tientallen jaren nadat het katholicisme verbannen was, werd de hervormde
predikant nog op tal van dorpen door de overgrote meerderheid genegeerd. Dat de
protestantisering van Friesland toch op den duur vrijwel absoluut slaagde, wijt men
gewoonlijk aan de felheid der vervolging. Het schijnt in elk geval wel juist, dat het
element van zogenaamde libertijnen in de regentenwereld in dit gewest minder luid
sprak dan in andere, vooral Utrecht en Holland. Overal, waar rechtstreekse invloed
van de Hollandse Oranjes te constateren valt, handhaafde zich deze middengroep,
waardoor de vestiging van het calvinisme wel niet belet, maar soms vertraagd werd
en met name de uitroeiingspolitiek jegens het katholicisme weinig steun vond.
Voor Friesland staat wel vast, dat sedert de dood van Willem van Oranje het
calvinistisch absolutisme sterk op de voorgrond
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geschoven werd. Het langdurige stadhouderschap van Willem Lodewijk (1584-1620)
betekende de zeer besliste centralisatie van de protestantisering en de strenge
toepassing van de plakkaten tegen het katholicisme. Nergens zijn de katholieke
missionarissen zo lang en zo streng vervolgd als in dit gewest. Wij raken hier aan
het erfelijk contrast, dat de afstammelingen van de irenische Willem de Zwijger en
die van de fanatieke Jan van Nassau bleven vertonen. Met dat al is het uitgesloten,
dat zelfs een Willem Lodewijk elke missie had kunnen beletten in een gewest, dat
nog in grote meerderheid katholiek was. Zelfs wering van missionarissen van buiten
af was nooit absoluut door te voeren. Vooreerst werkte ook in de Friese steden de
factor van het economisch opportunisme een al te straffe vervolging tegen en
vervolgens was ook hier de landadel voorlopig allerminst bereid tot de oplegging
van het protestantisme mee te werken. Ten slotte bleek ook in Friesland de winzucht
van de ambtenaren bereid zich te verzusteren met de verdraagzaamheid.
De grote, alles overschaduwende factor, die de tot volkomenheid naderende zege
van het calvinisme in Friesland verklaart, is het noodlottig priestergebrek. Had het
bisdom Leeuwarden op het stuk van de reformatie van de clerus gelijke vorderingen
gemaakt als dat van Haarlem onder Govert van Mierlo, had zijn kapittel kans gekregen
of kracht genoeg gehad zich als het Haarlemse te gedragen, of had Sasbout Vosmeer
in het tijdvak 1580-1600, d.i. nog tijdens de levensduur van de eerste generatie, aan
wie het protestantisme werd opgedrongen, een aantal missionarissen naar Friesland
kunnen zenden, of hadden eindelijk de Jezuïeten in dit kritieke tijdvak meer dan
hoogst enkele leden voor Friesland beschikbaar kunnen stellen, dan zou de kaart van
deze provincie thans stellig zekere overeenkomst vertonen met die van Noord-Holland,
waarmee zij nu zo scherp contrasteert.
‘Van 1580 tot 1593 was de godsdienst in Friesland in een geheel verlaten toestand;
nauwelijks bevond zich daar een priester en die er waren, hielden zich uit vrees
schuil’, aldus leidt Willibrord van der Heijden S.J. zijn relaas in. Hij bedoelt met die
enkele priesters hen, die tot de oude bedeling behoorden; het waren geen
missionarissen. De vrees, die hen er toe dreef, zich van bediening te onthouden, was
zeker voor een deel de bezorgdheid voor het
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verlies van de hun toegekende alimentatie. Pater van der Heijden vervolgt dan: ‘Toen
derhalve omstreeks 1593 missionarissen van de Sociëteit uit Holland derwaarts
kwamen, vonden zij de wijngaard des Heren verlaten en uitgeroeid.’ Dit laatste woord
versta men vooral niet te letterlijk. Zeer taai was immers in dit gewest de gehechtheid
van de menigte aan katholieke praktijken, aan kruisen en beelden in en aan de huizen,
symptomen van een katholieke mentaliteit, die misschien te zeer tot uiterlijkheden
beperkt bleef en ook hier af en toe superstitieuze trekken vertoonde, maar die bij
intensieve missie zeker tot gezuiverde ontplooiing had kunnen geraken. Verder
verschenen in het oosten van de provincie tussen 1580 en 1594 (reductie van
Groningen) nog wel af en toe priesters. En ook daarna was het oosten van Friesland
niet geheel van priesters verstoken. De verbanning van de priesters uit Groningen,
waarheen in 1580 juist vele Friese geestelijken waren uitgeweken, deed enkelen van
hen naar Friesland terugkeren. Met het oog op deze binnenkomende priesters werd
in Friesland dan ook 15 November 1594 een plakkaat uitgevaardigd, dat katholieke
godsdienstoefening, ook in particuliere huizen, op hoge boete voor priester en gastheer
verbood. Dit plakkaat is als eerste symptoom van een wederopluiking te beschouwen.
Reeds in 1591 was bepaald, dat het zenden van kinderen naar katholieke scholen
buiten het gewest met 1000 à 1200 gulden beboet zou worden. Dit besluit werd vooral
ingegeven door de niet-ongerechtvaardigde vrees, dat Friese adellijke of patricische
jongelieden, in het buitenland opgeleid, straks als priesters naar hun geboorteland
zouden terugkeren. De eigenaardige taaltoestand van het gewest leidde er n.l. toe,
dat bijna alleen inboorlingen voor de missie geschikt waren, een factor, die mede de
wederopluiking in Friesland heeft gedwarsboomd.
Sinds 1593 is Friesland dan vooral uit Holland door Jezuïeten bezocht, het eerst
door Joannes Bargius, daarna door Willem de Leeuw en Adrianus Arboreus. Zij
vonden onderdak bij enkele katholiek gebleven families in de steden en bij sommige
edelen op het land. Op Driekoningen 1597 werd pater W. de Leeuw te Dokkum ten
huize van de familie Peyma overvallen en te Leeuwarden gevangen gezet; 22 Februari
werd hij voor eeuwig
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verbannen; de gastheer werd gestraft met 300 gulden boete, elk der toehoorders met
100 gulden.
Kort na de Jezuïeten traden ook seculiere priesters actief in Friesland op: in 1595
werd Joannes Alberti te Bolsward betrapt en verbannen; hetzelfde overkwam
omstreeks die tijd aan Valerius Hottenius wegens een godsdienstoefening in het
Burmanniahuis te Leeuwarden. In deze stad werd in 1600 de schoolmeester Dyrck
Seerps wegens ‘het leren van katholieke ceremoniën’ gestraft, in 1605 de seculiere
priester Hermannus Bartholdi wegens het opdragen van de heilige Mis. Alle genoemde
priesters waren blijkbaar ‘franctireurs’, geen missionarissen van Sasbout. Deze kwam
pas in 1606 aan de bemoeiing met Friesland toe. In zijn Insinuatio van 1602 had hij
de godsdienstzin van de Friese katholieken geprezen en het betreurd, dat voor hen
geen hulp beschikbaar was. De zetel van Leeuwarden, zo constateerde hij, stond nu
al twintig jaar leeg; van het kapittel leefde nog maar één kanunnik. Deze prees hij
als een goed man, maar het blijkt niet, dat de bedoelde enige dienst aan de katholieke
missie heeft bewezen. Eerst in 1606 benoemde de apostolische vicaris de Friese
priester Joachim Hamconius tot vicaris van het bisdom Leeuwarden. Daar hij pas in
1577 geboren was, kan hij de bedoelde kanunnik niet zijn; deze zal vermoedelijk
intussen gestorven zijn. Hamconius heeft waarschijnlijk heel niet in Friesland
gearbeid; hij werd tegelijk benoemd tot pastoor-aartspriester van Lingen - een
cumulatie van ambten, die wel op groot priestergebrek wijst -, waar hij reeds 22
September 1607 aan de pest stierf.
Eerst in 1611 benoemde Sasbout een nieuwe vicaris van Leeuwarden: Sibrandus
Sixtius, zelf een Fries, vicarius-capitularis van Haarlem. Van 1611 dateert de onder
de apostolische vicarissen zeer nauw gebleven betrekking tussen de voormalige
bisdommen Haarlem en Leeuwarden, meestal verenigd in een personele unie onder
de Haarlemse kapittelvicaris, die voor Haarlem verantwoordelijk was aan het kapittel
en voor Leeuwarden onmiddellijk aan de apostolische vicaris. Geheel buiten de
bemoeiing van het Haarlemse kapittel bleef ook Friesland niet, want het seminarie
van dit kapittel zorgde voor de bezetting van de Friese staties. Zelfs kan men zeggen,
dat de Friese wederopluiking van Haarlem uit (en dus na 1611) georganiseerd is.
Aan de locale
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verspreiding van het katholicisme in Friesland is nog heden ten dage te zien, zelfs
bij eerste oogopslag, dat de missionarissen over de Zuiderzee gekomen zijn, een
indirect bewijs, dat bij meer priestermateriaal de provincie een ander beeld zou
vertoond hebben. De vicarissen, door de apostolische vicaris benoemd, stelden de
missionarissen aan en visiteerden de kerken. Eerste vaste pastoor van Leeuwarden
heet de seculier Petrus Vellenius, een gewezen Benedictijn uit de abdij Ferwerd, die
in 1609 stierf en wiens plaats verder zo goed als zonder onderbreking vervuld bleef.
Dit is een bewijs, dat ook hier met het luwen van de eerste calvinistische bezieling
door ondergrondse invloeden van uiteenlopende aard (familiebanden met katholieken,
invloed van de landadel en geldzucht van de officieren) tegen betaling van vaak hoge
recognities oogluiking verkregen was.
In 1609 werd te Leeuwarden ook een Jezuïeten-statie gesticht onder pater Arnoldus
Cathuis. Onmiddellijk ontstond daardoor een conflict met de pastoor-deken Lambertus
Lambringa, dat bleef slepen, totdat de apostolische vicaris Rovenius in 1615 naar
Leeuwarden kwam om de onenigheden te beslechten: in Juli 1615 verleende hij pater
Gerardus Carbonelli jurisdictie. Bij deze gelegenheid stelde de apostolische vicaris
het college van ‘Tienmannen’ in, dat belast werd met het beheer van de armenfondsen
van beide staties. Later breidde zich de zorg van deze notabele leken over de armenen kerkegoederen van alle Leeuwarder staties uit, wat in de achttiende eeuw zou
leiden tot een sterke lekenvoogdij. De Leeuwarder Jezuïet had sinds 1611 meestal
een socius, die uitliep naar Harlingen, Sneek en andere plaatsen. Grote hulp hadden
de paters van klopjes als Geertruid Pruymst, die sedert 1611 meer dan dertig jaar
voor de statie werkzaam bleef.
Een Jezuïeten-bekeerling was de ex-mennist Joannes Hendriks, die te Harlingen
een bedehuis voor de katholieken stichtte. Toch was de overheid in deze stad voorlopig
niet tot oogluiking geneigd. In 1614 werd er tweemaal een vergadering verstoord en
in 1616 deed de politie op grond van geruchten, als zouden de katholieken een grote
voorraad wapenen op geheime plaatsen geborgen hebben benevens kruit om de
hervormde kerk in de lucht te doen springen, een inval ten huize van de genoemde
Hendriks; zij
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ontdekte in een onderaardse bergplaats een aantal papieren en brieven, die straks op
last van Gedeputeerde Staten van Friesland onder de titel van ‘Der Jesuiten Negotiatie
ofte Coophandel’72. werden uitgegeven om de overheden der Republiek en heel het
volk de ogen te openen voor de gevaarlijke stille actie van de Jezuïeten. Dit voorval
is een van door de seculiere missionarissen en door de apostolische vicarissen vaak
gelaakte onvoorzichtigheden van regulieren, die voor hun ordesoversten uitvoerige
relazen plachten op te stellen en daarin vooral hun vele bekeringen uiteenzetten,
maar bij overvallen de justitie aldus zeer bezwarend materiaal in handen gaven, wat
dan een ongunstige terugslag had op heel de missie in zulk een streek. De officiële
publicatie heeft echter ditmaal niet de aandacht getrokken, waarop gerekend was.
De publieke aandacht werd namelijk in deze jaren geheel in beslag genomen door
de twisten in de boezem der hervormde kerk.
Johan Hendriks werd op grond van de ontdekking aanvankelijk voor 17.000 gld.
beboet, wat later verminderd werd tot 1600 gld. en toen door de Harlinger katholieken
gezamenlijk betaald werd. In Februari 1618 werd vervolgens pater Joannes Viering
te Midlum bij Harlingen gearresteerd, op borgtocht vrijgelaten en 21 April 1618 door
het Hof van Friesland veroordeeld tot 3500 gld. boete. Deze boete is de pater echter,
volgens W. van der Heijden, kwijtgescholden door tussenkomst van niemand minder
dan prins Maurits, die door de overste der Hollandse Missie der S.J. zou bewerkt
zijn. De prins moet dan aandrang hebben geoefend op zijn neef Willem Lodewijk,
want zijn eigen macht reikte in Friesland wel niet ver genoeg. Ook invloed van de
Friese edelman Jarich van Lyauckema op de Friese stadhouder schijnt niet uitgesloten.
Pater van der Heijden vermeldt nog overvallen, arrestaties enz. te Leeuwarden in
1620.
In het laatste jaar en nog lang daarna was het voor de missionarissen hier zeer
gevaarlijk door de fanatieke vervolgzucht van een onderschout, die zich soms in
vrouwenkleren 's nachts onder de kerkgangers mengde. In 1634 werden weer twee
godsdienstoefeningen te Leeuwarden verstoord, één ten huize van twee exnonnen,
wier alimentatie daarom ingetrokken werd, maar op grond van hun hoge ouderdom
(meer dan 80) opnieuw werd
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toegekend. Dit christelijk besluit bewijst, dat ook hier de stedelijke overheid niet in
meerderheid fanatiek was. In 1638 werd Herman Scheffer S.J. weer te Leeuwarden
overvallen en gevangen gezet, maar enige getrouwen hielpen hem uit de gevangenis
ontvluchten. Ondanks deze kwellingen nam de missie der Jezuïeten gestadig toe: in
1617 vermeldt Rovenius een Jezuïet te Leeuwarden en een te Harlingen; in 1630
staan te Leeuwarden drie Jezuïeten, n.l. een voor de stad en twee voor de missie op
het land, verder telkens een te Harlingen, Dokkum, Franeker en op Ameland; in 1633
kwam er een statie der Jezuïeten te Bolsward en een te Hemelum, welke laatste
diende ter verzorging van Stavoren, Hindelopen, Sloten, Hemelumer-Oldefaart en
Gaasterland.
De missie der Jezuïeten op Ameland vormt een merkwaardigheid door haar officieel
karakter. Reeds in een vorig hoofdstuk is meegedeeld, dat dit eiland een vrije
souvereiniteit van de Camminga's was, waar het gezag van de Republiek nooit
gegolden heeft. Pieter II van Camminga regeerde van 1556 tot 1575 over het eiland,
was lid van het verbond der edelen en onderscheidde zich door anti-Spaanse
gezindheid. Wegens zijn verstandhouding met Willem van Oranje werd hij in 1572
door Caspar de Robles gevangen genomen; hij stierf in gevangenschap in 1575. Zijn
zoon Sicco van Camminga volgde hem als souverein van Ameland op. Hij voegde
de op Ameland gelegen goederen van het opgeheven klooster Ferwerd in Friesland
bij zijn eigen particulier vermogen, verbood alle uitoefening van het katholicisme,
maar weigerde tot de invoering van het protestantisme mee te werken. Eerst in 1611
liet hij een hervormde predikant op het eiland toe. In 1624 overleed hij; zijn zoon
Pieter III van Camminga regeerde van 1624 tot 1638 over Ameland. Hij trad in het
huwelijk met een katholieke jonkvrouw Ockinga, werd echter zelf waarschijnlijk
nooit katholiek - al werd later wel beweerd, dat hij op zijn sterfbed bekeerd zou zijn
- en liet zijn kinderen protestant opvoeden; zijn nageslacht was protestant. Toch is
hij voor en na zijn huwelijk in contact geweest met pater Gerard Carbonelli S.J., die
te Leeuwarden werkte en wiens bemiddeling hij inriep voor onderhandelingen met
de landvoogdes Isabella.
In 1598 had Philips II Ameland onzijdig verklaard in de oorlog
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tussen Spanje en de Republiek; Albertus en Isabella hadden deze verklaring in 1600
vernieuwd, zonder dat in de overeenkomst enige bepaling op het stuk van de
godsdienst schijnt gemaakt te zijn. Thans echter verleende Isabella in 1629,
vermoedelijk wel op advies van pater Carbonelli, de onzijdigheidserkenning slechts
op voorwaarde, dat de katholieke godsdienst op Ameland vrij beleden en gepredikt
zou mogen worden en dat de souverein voor het onderhoud van een priester van de
Sociëteit zorg zou dragen. In 1627 woonde pater Carbonelli enige tijd op het kasteel
van Pieter III van Camminga, Jelmerstate te Ballum. Dit was het begin van de vaste
statie. Op kosten van de grote Jezuïetenvriend Jan Hendriks uit Harlingen werd in
1630 te Nes een katholiek kerkje gebouwd, aan Sint Clemens gewijd. Tot 1645 werd
dit kerkje door een te Leeuwarden gevestigde pater bediend; in 1645 vestigde zich
pater Petrus Codde als eerste vaste missionaris op het eiland. Tot 1681 zijn de
Camminga's in het bezit van de souvereiniteit gebleven; in dat jaar stierf de laatste
van de Amelandse tak, Frans Duco, zonder kinderen na te laten. Erfgenamen waren
de Schwartzenbergs, die in zake de godsdienst geen verandering aanbrachten; zij
verkochten het eiland in 1704 aan Amalia van Anhalt-Dessau, weduwe van Hendrik
Casimir II en moeder van Jan Willem Friso. Ook prinses Amalia bleef voor het
onderhoud van de pater zorgen. De katholieke eilanders genoten dezelfde rechten
als de hervormde en de toen nog zeer talrijke doopsgezinden; zij bekleedden ook
bestuursfuncties73..
Alle berichten omtrent de seculiere en reguliere missie-ijver mogen ons echter
niet van de wijs brengen en ons niet uit het oog doen verliezen, dat de missie in
Friesland te laat aan voldoend personeel kwam om een massa-behoud teweeg te
kunnen brengen. De missieverslagen van seculiere en reguliere zijde bewijzen dit
afdoende. Het verslag van Vigilius (4 Januari 1614) zegt van Friesland, dat er ‘vele
en aanzienlijke katholieken’ zijn, maar ‘de vervolging er heftiger is dan in andere
provincies’. Het verslag van Rovenius van 1616 eindigt de mededelingen over
Friesland met de welsprekende zin: status Frisiae satis est miserabilis. Het vermeldt
twee pastoors (1 sec. en 1 Jez.) te Leeuwarden, die nog een ‘oude’ priester naast zich
hebben, een seculiere pastoor te Bolsward, verder een Franciscaan en enige seculieren,
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die in het gewest rondtrekken en af en toe Sneek, Franeker en Stavoren aandoen. In
1617 herhaalt de apostolische vicaris deze mededelingen, er aan toevoegend, dat
Zevenwouden geen priesters heeft, ofschoon er met vrucht gewerkt zou kunnen
worden. Zulk een bericht nadert de kernoorzaak van de geringe missieresultaten m.i.
dichter dan de klachten over de felle vervolging, al zijn deze op zich zelf blijkens de
feiten wel juist.
In 1622 rapporteert Rovenius, dat de hervormden in Friesland ‘vinnig’ zijn.
Gevangennemingen komen vaak voor: in de zomer van 1621 alleen werden minstens
7 missionarissen gearresteerd en eerst tegen aanzienlijke losprijzen vrijgelaten. Zeker
was ook de geldkwestie voor de Friese zending een sterk remmende factor. Maar
daarnaast geeft een andere uitlating in hetzelfde verslagboek wat anders te denken.
Er zijn maar hoogstens 16 à 17 priesters, die bovendien moeite hebben in hun
onderhoud te voorzien, ‘omdat noch bij de burgers noch bij de dorpelingen die ijver
aanwezig is, welke in Holland wordt gevonden’. Vele aanzienlijken zijn echter
katholiek. Van het kapittel is niets over; de beneficies zijn vernietigd; er zijn bijna
geen sporen meer van de vroegere kloosters. Leeuwarden telt 25.000 inwoners (dit
getal is veel te hoog), waarvan zeker 2.000 katholiek zijn. Te Bolsward wonen wel
600 katholieken. Het getal katholieken is ‘aanzienlijk’ in Workum, Hindelopen en
vooral bij de boeren van Zevenwouden, die, als zij kunnen, ‘met grote ijver tot de
sacramenten en de godsdienstoefeningen komen’. Te Leeuwarden werken een Jezuïet,
een Franciscaan en ‘een der onzen’, wie ‘wij vier of vijf priesters hebben toegevoegd’,
die ‘niet zonder vrucht’ de talrijke burchten en de naburige dorpen bezoeken. In
Bolsward werken twee seculieren en een Jezuïet.
De nuntius Guido del Bagno zond 19 Juni 1624 aan de Propaganda een bericht
over de toestand van het katholicisme in Groningen en Friesland, waarin hij beweerde,
dat in de laatste provincie het aantal katholieken meer dan een derde der bevolking
bedroeg (een taxatie op de gis), maar de calvinisten er zeer fel waren. Er werkten
seculieren, door Rovenius gezonden, en hier en daar Jezuïeten, Franciscanen en
Dominicanen. De Jezuïeten werden door de katholieken het meest gewenst; de
algemene opinie was, dat zij met meer vrucht dan regulieren van andere orden hier
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konden werken, vooral als zij uit de provincie zelf geboortig waren. Het stichten van
studiebeurzen voor jonge Friezen zou het getal Friese missionarissen sterk kunnen
vermeerderen en veel zielewinst brengen. Ondanks de niet in alles duidelijke
redenering en zeker willekeur in de uitspraken tikt dit bericht de spijker op de kop:
niet de felle vervolging, maar schromelijk tekort aan missionarissen doet een nog in
groten getale katholiek voelend volk verloren gaan.
Sibrandus Sixtius, vicaris van de bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Groningen,
zond 28 Januari 1628 aan de nuntius een visitatieverslag, waarin onder andere krasse
uitspraken de mededeling voorkomt, dat Leeuwarden vroeger de zetel van de
bisschoppen was, thans die van de satan. Het prijst vooral pastoor Lambertus
Lambringa en zegt, dat te Leeuwarden 2 seculieren, 2 Jezuïeten en 2 Franciscanen
werken, te Bolsward 1 Franciscaan en dat Harlingen, Franeker en vele dorpen door
enige ambulante missionarissen bediend worden. In het westelijk deel der provincie
werken ongeveer 16 priesters, in het oostelijk deel geen.
Pater Willem Bauters S.J., die in 1628 namens de superior van de Hollandse
Jezuïeten-missie een visitatiereis door de Hollandse Zending deed, rapporteerde, dat
in Friesland drie Jezuïeten werkten: twee te Leeuwarden en één te Harlingen, die
allen onder scherpe vervolging rondtrokken door het land, waar nog veel katholieke
adellijke families woonden.
Rovenius' verslag van 1635 vermeldt voor Leeuwarden: drie seculieren, twee
Jezuïeten, twee Franciscanen en twee Dominicanen, die allen ook uitlopen. Het getal
communicanten te Leeuwarden en op de naburige dorpen bedraagt omstreeks 3000.
In Bolsward zitten een Franciscaan en een Jezuïet, die, tot ergernis van de gelovigen,
slecht accorderen. Het getal communicanten te Bolsward en omgeving bedraagt
ongeveer 1200. In Workum werken een wereldsheer en een regulier (quidam
regularis); er zijn te Workum en omgeving ongeveer 1000 communicanten.
TeFraneker staat een Jezuïet; de naburige dorpen worden door twee seculieren
bediend. Op Ameland werken twee Jezuïeten, in Sneek een Capucijn. Te Harlingen,
dat 1500 communicanten heet te tellen, staat geen vaste priester, maar er komt dikwijls
een Jezuïet, soms ook een wereldsheer. In Zevenwouden houden twee seculieren
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verblijf; soms komen er ook Jezuïeten en andere regulieren. Er zijn daar zeker meer
dan 3000 communicanten, maar er kan door priestergebrek niet genoeg gewerkt
worden. Deze mededelingen herhaalt de apostolische vicaris in 1642 zo goed als
ongewijzigd. Hij détailleert de klachten wat meer en deelt mee, dat voor de Friese
priesters te Leuven het ‘Collegium Viglii’ gesticht is.
De prefect van de Hollandse Dominicanenmissie, pater Jacobus de Brouwer O.P.,
deelt in een verslag van 1636 mee, dat in Friesland vier Dominicanen werken: een
te Workum, twee te Leeuwarden en een te Heerenveen. In 1640 vermeldt zijn
opvolger, Joannes Bouquetius O.P., nog maar drie missionarissen van zijn orde in
Friesland. De vice-prefect Marius Ambrosius Capello O.P. noemt in 1642 slechts
één Dominicaan en wel te Leeuwarden; hetzelfde doet de provinciaal J.B. Verjus
O.P. in 1660. Zelfs in dit laatste jaar wordt de positie te Leeuwarden nog gevaarlijk
genoemd: de pater durft alleen bij donker zijn zieken bezoeken. Maar men voelt,
waaraan de achteruitgang der Dominicanenmissie te wijten is: de verlatenheid had
in Friesland zo lang geduurd, dat de massa onbereikbaar geworden was, toen er
eindelijk meer priesters beschikbaar kwamen. De kleine kernen van getrouwen konden
de last van het onderhoud van een groter getal missionarissen niet dragen; wie het
laatst aankwam, kreeg geen behoorlijke bestaanskansen meer.
In 1637 waren er volgens W. van der Heijden S.J. zeven vaste Jezuïetenstaties,
nl. op Ameland en te Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Franeker, Bolsward,
Hemelum. Dezelfde auteur noemt daarnaast ook zeven staties van seculieren, nl.
Leeuwarden, Idaarderadeel, Stellingwerf-Oosteinde, Doniawerstal, Workum,
Bolsward, Makkum, vier Franciscanenstaties, nl. Leeuwarden, Franeker,
Stellingwerf-Westeinde en Schoterland, twee Dominicanenstaties, nl. Leeuwarden
en Ferwou, en één Capucijnenstatie, nl. Sneek (zie hiervóór). Er werkten 29 priesters,
nl. 8 seculieren, 11 Jezuïeten, 6 Franciscanen, 3 Dominicanen en 1 Capucijn.
De Descriptio Episcopatus Leovardiensis etc. van 1640, door pater A. van Lommel
S.J. toegeschreven aan Hieronymus van Suerck S.J., stemt in gegevens en
beschouwingen overeen met het verhaal van W. van der Heijden. In 1640 zijn er in
het bisdom 28 priesters werkzaam, nl. 6 seculieren, 10 Jezuïeten, 8 Francis-
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canen, 3 Dominicanen en 1 Capucijn. Leeuwarden telt bijna 20.000 inwoners, waarvan
ongeveer 1500 katholiek zijn. De seculiere pastoor, Vitus Jacobs, heeft een vast
bedehuis; zo ook de Dominicaan Joh. de Vos; de Jezuïeten en Franciscanen gaan
van het ene huis naar het andere. Dit behoeft nog niet te wijzen op heftiger vervolging
dan elders; immers zouden dan ook seculieren en Dominicanen wel geen kerk gehad
hebben; het bewijst alleen groter armoede. Dokkum telt volgens dit verslag 7000
inwoners, voor de helft Mennisten, voor de helft Gomaristen of Arminianen, behalve
circa 180 katholieken. Hoe weinig waarde de getallen in de zeventiende-eeuwse
rapporten hebben, leert een vergelijking; speciaal de getallen, die Rovenius in 1635
opgeeft en de cijfers van pater van Suerck S.J. lopen sterk uiteen. Men ziebv.Dokkum,
dat in 1635-1640 van 1500 tot 180 communicanten teruggelopen zou zijn.
Rovenius schrijft in 1643 aan de prefect van de Propaganda, dat hij aan de
toediening van het Vormsel in Groningen en Friesland niet toe is kunnen komen; hij
hoopt, dat zijn coadjutor er binnenkort gelegenheid toe heeft. Deze heeft de verhoopte
gelegenheid niet gevonden; eerst in 1690 betrad een apostolisch vicaris de Friese
bodem.
Jacobus de la Torre verstrekt in zijn verslag van 1656 omtrent het bisdom Leeuwarden
de volgende gegevens. Aartspriester van Leeuwarden is Joannes van der Stock,
pastoor te Leeuwarden, medicinae doctor en ex-geneesheer. Leeuwarden heeft vier
staties, een van seculieren, bediend door drie priesters, een van Jezuïeten met twee
paters, een van Minderbroeders, door twee paters bediend, en een Dominicanenstatie
met één pater. Verder woont te Leeuwarden een seculier, die de dorpen tussen
Leeuwarden en Sneek bezoekt. Seculiere staties zijn verder gevestigd te Sneek,
Workum, IJlst-Sloten, Makkum en Joure; die van IJlst-Sloten wordt door twee
priesters bediend, de andere door één. De Jezuïeten verzorgen nog acht staties, nl.
Harlingen (2 pr.) Franeker (1 pr.), Dokkum-Dongeradeel (2 pr.),
Hemelum-Stavoren-Hindelopen (1 pr.), Bolsward (1 pr.), Ameland (1 pr.), Joure (1
pr.) en Wolsum (1 pr.). Vervolgens worden nog zes staties door Minderbroeders
verzorgd: Franeker, Sneek, Workum, Bolsward,
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Wolvega en een statie, die niet nader wordt aangeduid dan als ‘In 't Veen tussen
Leeuwarden en Steenwijk’. Al deze staties worden door een pater bediend, behalve
Workum, dat er twee heeft. Er zijn dus in dit bisdom in 1656 24 staties (7 sec., 9
Jez., 7 Franc. en 1 Dom.); zij worden bediend door 32 priesters (10 sec., 12 Jez., 9
Franc. en 1 Dom.).
Sterk valt de verhouding van het aantal seculieren tot dat van de regulieren op. In
geen van de tot dusver behandelde districten bestond deze toestand: overal waren de
seculieren in de meerderheid (behalve in Zeeland). Dat hier de regulieren zulk een
groot numeriek overwicht hadden, is een gevolg van het ernstige tekort aan seculiere
krachten juist in de tijd, toen het nu of nooit gold. Uit de omschrijving van de staties
is ook te zien, dat elke priester grote uitgestrektheden te bedienen heeft; zelfs doen
sommige aanduidingen vermoeden, dat er nog van geen vaste statie te spreken valt.
Ook van dit gewest deelt de edelman de la Torre mee, dat de adel in meerderheid
katholiek gebleven is. Hij geeft een lijst van 33 zulke families op, o.a. Liaucama,
Camminga, Unia, Dekema, Tadema, Lyclama, Aytta, Aylva, Siccama, Gaucama,
Burmannia, Montzyma, Popma, Popta, Albada, Sietsma, en verzuimt zelfs niet 's
heiligen Vaders aandacht te vragen voor de Friese hebbelijkheid van de namen op
-a te doen uitgaan. De waarde van zijn opgave wordt, vrees ik, niet weinig overschat.
De uitkomst van het wederopluikingsproces wijst reeds in deze richting. In de dagen
van de la Torre moest het in Friesland met de katholiciteit van de landadel al niet zo
schitterend meer gesteld geweest zijn. Zijn opgave geldt, zoals herhaaldelijk blijkt,
meestal slechts voor takken van de genoemde families, soms voor een enkel lid, bv.
bij de Burmannia's. Elke nieuwe generatie bracht renegaten door gemengde huwelijken
of politieke aspiraties. Ook de Friese adel is in de tweede helft van de zeventiende
eeuw grotendeels voor de Kerk verloren gegaan.
De meeste verslagen van Neercassel hebben, zoals wij al bij herhaling konden
constateren, weinig statistische waarde en zijn, als zij tot opgaven overgaan, niet
zelden onnauwkeurig. Zo laat zijn verslag van 1663 een aantal staties van de Jezuïeten
en de
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Minderbroeders onvermeld; ook wordt het aantal priesters veel te laag opgegeven
(17). Onverklaarbaar is een Augustijnenstatie, die het te Leeuwarden vermeldt. Een
uitzondering vormt echter Neercassels bijzonder verslag over Friesland van hetzelfde
jaar 1663, dat, uitgaande van de met name vermelde priesters, nauwkeurig aangeeft,
welke dorpen en steden elk van hen bedient. Ook de getallen van communicanten
maken een betrouwbare indruk. Het is alleen te betreuren, dat de plaatsnamen bij de
uitgave vaak in corrupte vorm zijn overgekomen, wat het opereren met de kaart (in
Friesland door de eigenaardige gemeentenindeling toch al zeer lastig) niet
gemakkelijker maakt.
Naar best vermogen, naar de kaart gelocaliseerd, kunnen de gegevens als volgt
samengevat worden.
Er werken in dit bisdom 7 seculieren:
1. Adam Petri, die in Wymbritseradeel en Wonseradeel werkt; hij bedient o.a. de
dorpen Tjerkwert, Pingjum, Parrega, Hieslum, Greonterp, Wolsum, Westhem
en Oosthem. Dit is klaarblijkelijk de bakermat van de statie, die later als
Sensmeer of ook wel als Blaauwhuis voorkomt (74). Er zijn in 1663 ongeveer
370 communicanten.
2. Theodorus Bruynsma te Leeuwarden (440 comm.).
3. Eduard Solstra, die Sneek en IJlst bedient (335 comm.).
4. Bavo Gaytsma, die in de dorpen tussen Leeuwarden en Sneek, in de gemeenten
Leeuwarderadeel, Idaarderadeel en Rauwerdehem arbeidt; hij heeft 581
communicanten, voornamelijk in Warga, Wartena, Warstiens, Teerns, Hempens,
Aegum, Idaard, Friens, Grouw, Akkrum, Oldeboorn, Terkaple, Sybrandaburen,
Irnsum, Poppingawier, Deernum en Rauwerd. Uit deze combinatie zijn later de
seculiere staties Warga en Irnsum gegroeid.
5. Andreas Thiara; deze werkt in de uiterste zuidwesthoek van de provincie, in de
gemeenten Hemelumer-Oldefaart en Gaasterland; hij bedient o.a. Hemelum,
Scharl, Warns, Stavoren, Hindelopen, Koudem, Mirns, Oude Mirdum, Nije
Mirdum, Sondel en Balk. Dit district heeft 405 communicanten.
6. Wilhelmus Petri bedient het westelijk deel van Wonseradeel langs de kust en
telt zijn communicanten (703) voornamelijk in Makkum, Gaast, Piaam,
Idsegahuizen, Allingawier, Exmorra, Longerhouw, Schraard, Wons, Kornwerd
en Zurig.
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7. Jacobus Ketelaer; deze arbeidt in de buurt van Workum en eeft 280
communicanten te Workum, Ferwou en Nijhuizum.
Vervolgens staan in dit bisdom 10 Jezuïeten:
1. P. van der Sande in Leeuwarden (550 communicanten),
2. P. Joannes Statius te Leeuwarden (260 comm.),
3. P. Reinerus Caspari te Dokkum (120 comm. in de stad en 60 in de dorpen in de
buurt),
4. P. Petrus Letter te Bolsward (200 comm. in de stad en 501 in de omringende
dorpen),
5. P. Henricus Laureis te Franeker, die aldaar en in de omgeving 200
communicanten telt,
6. P. Soiret te Harlingen (250 comm.),
7. P. Petrus Codde in Doniawerstal (350 comm.),
8. P. Franciscus Vermaet, die Joure, Westmeer, Oosterhaule, Oosternijenga e.a.
plaatsen bedient (350 comm.),
9. P. Judocus van der Meersch, die te Wytgaard woont (hij woont bij edelen als
de Camminga's en de Eminga's in (75) en de katholieken in Baarderadeel,
Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel verzorgt (350 comm.),
10. P. Ignatius Gogh, die te Woudsend woont en ook de dorpen Ypekolsga,
Smallebrugge, Indijk en Elahuizen bedient (303 comm.).
Ten slotte geeft het verslag nog 8 Minderbroeders op:
1. P. Leonardus voor de stad Leeuwarden (400 comm.),
2. P. Franciscus, die te Leeuwarden woont en zijn bediening uitoefent te Goutum,
Wirdum, Zwichum, Roordahuizen, Weidum, Boxum, Deinum, Marsum, Stiens
en Wijns (446 comm.),
3. P. Joannes Couwenburgh te Bolsward, die 230 communicanten aldaar en in de
omgeving heeft.
4. P.N. Gogh, die te Franeker woont en behalve deze stad de dorpen Tzum,
Spannum, Winsum, Tjummarum, Rien, Zweins en Doyum bedient (450 comm.).
5. P. Joannes Goemans; deze heeft 400 communicanten te Oosterend, Hennaard,
Hijlaard, Nijland, Folsgara, IJsbrechtum, Tjalhuizum, Loënga, Goënga,
Oosterwierum, Lutkewierum, Itens, Tirns en Wieuwerd,
6. P. Henricus Aloysius; deze woont te Wolvega en heeft 350 communicanten
aldaar en in Sonnega, Oldetrijne, Oldelamer, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde,
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7. P. Laurentius, die te Heerenveen woont en de gelovigen bedient te Rotstergaast,
Nieuwschoot, De Knijpe, Langezwaag, Kortezwaag, Terwispel, Lippenhuizen,
Hemrik, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot (250 comm.),
8. P. Christianus, die Blesdijk, Peperga, Steggerda, Finkega en Noordwolde
verzorgt en daar 110 communicanten heeft.
Daarbij moeten wij dan nog de statie van de Jezuïeten op Ameland en die van de
Dominicanen te Leeuwarden voegen, die in dit verslag vergeten zijn.
Eén zaak is uit dit vrij late verslag wel duidelijk: de Friese missie was geen sinecure.
Zij noodzaakte de missionarissen te lande tot een waar zwerversleven. Hele reeksen
dorpen met een vrij gering aantal katholieken moeten door één priester verzorgd
worden. Nog steeds zijn wij hier goeddeels in het stadium van ambulante missie te
lande; sommige missionarissen schijnen geen vaste standplaats te hebben, wat voor
het behoud van het geloof natuurlijk een groot nadeel moet zijn. Met toevoeging van
de twee vergeten staties komt men in het bisdom Leeuwarden tot 27 staties, alle
gelegen in de steden of in de zuidwesthoek van de provincie.
De provicaris Joseph Cousebant gaf in zijn nauwkeurig verslag van 1688 omtrent
het bisdom Leeuwarden het volgende op.
Er zijn tien seculiere staties: 1. Leeuwarden, bediend door de aartspriester Willem
Foppens en zijn adiutor Willibrord Etma; 2. Tjerkwert, bediend door Jacobus Ketelaer;
3. Sneek-IJlst, bediend door Bavo Gaytsma; 4. Irnsum, bediend door Joannes
Bruiningh 5. Hemelum, bediend door Theodorus Pellenrock; 6. Makkum, bediend
door Gerardus Ubius; 7. Workum, bediend door Gerardus Parijs; 8. Oosterend,
bediend door Andreas Thiara (deze is bekend gebleven als de auteur van de zeer
eenzijdig tegen de regulieren vooringenomen Annotationes; hij stond in 1669 nog
te Hemelum en was een roerig, lastig man, door Cousebant pregnant getekend als
‘vir maioris laboris quam iudicii’; de door hem thans bediend wordende statie werd
in 1663 nog door Franciscanen verzorgd); 9. Woudsend, bediend door Ulricus Swaga
(deze statie is tussen 1663 en 1668 van de Jezuïeten overgenomen); 10. Lemmer,
bediend door Gerardus Stalpart (deze statie moet tussen 1663 en 1688 nieuw gesticht
zijn). De 10 staties worden door 11 priesters bediend.74.75.
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De Jezuïeten hebben thans 8 staties: 1. Leeuwarden, bediend door Ernestus van
Wissekerke; 2. Leeuwarden, bediend door Marcus Corduanier; 3. Dokkum, bediend
door Joannes van Roode; 4. Bolsward, bediend door Augustinus Claijsson; 5.
Harlingen, bediend door Aegidius a Costa; 6. Joure, bediend door Henricus Saers;
7. Wijtgaard, bediend door Jacobus Velthoen; 8. Ameland, bediend door Joannes
Cosijn. Tussen 1663 en 1688 hebben de Jezuïeten Franeker en Doniawerstal
opgeheven en is hun statie Woudsend aan de seculieren overgegaan. Deze 8 staties
worden door 8 paters bediend.
De Franciscanen verzorgen thans 6 staties: 1. Leeuwarden, bediend door twee
paters, nl. Godfried van Lent en Jozef Kistemaker (de andere statie te Leeuwarden
is opgeheven); 2. Bolsward, bediend door Michael Chinay; 3. Franeker, bediend door
Jacobus Steenbikker; 4. Wolvega, bediend door Aloysius Honselaer; 5. Heerenveen,
bediend door Joannes van der Poorten; 6. Steggerda, bediend door Michael Meurs.
Hun statie Oosterend is sedert 1663 aan de seculieren gekomen. Deze zes staties
hebben zeven paters. Ten slotte hebben de Dominicanen nog hun statie te Leeuwarden,
door één pater bediend.
Er zijn dus in 1688 25 staties, nl. 10 van seculieren, 8 van Jezuïeten, 6 van
Franciscanen en 1 van Dominicanen. Er is een seculiere statie nieuw opgericht, nl.
Lemmer, terwijl opgeheven zijn Franeker en Doniawerstal van de Jezuïeten en één
statie van de Franciscanen te Leeuwarden. Ook zijn de numerieke verhoudingen
inmiddels ten gunste van de seculieren gewijzigd, al is het overwicht van de regulieren
nog aanmerkelijk. Verder valt te constateren, dat de stabilisatie van de Friese missie
geleidelijk is toegenomen. De meeste missionarissen hebben vaste standplaatsen.
Het overzicht, dat Petrus Codde in 1701 van de staties in het aartspriesterschap
Friesland gaf, berust zakelijk geheel op de gegevens, hem door de aartspriester Willem
Foppens in een brief van 17 April 1699 verstrekt76.. Het noemt 14 staties van
seculieren, nl. 1. Leeuwarden, 2. Sensmeer (d.i. de statie, die bij Cousebant Tjerkwert
heette), 3. Sneek, 4. Irnsum, 5. Bakhuizen (d.i. de statie, die in 1688 Hemelum heette),
6. Makkum, 7. Workum, 8. Oosterend, 9. Woudsend, 10. Follega (d.i. de statie, die
in 1688 Lemmer
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heette), 11. Sloten, 12. De Heide (St.-Nicolaasga), 13. Warga, 14. Menaldum
(Dronrijp). De vier laatstgenoemde staties waren door Codde tussen 1688 en 1701
opgericht. Alleen de seculiere statie van Leeuwarden wordt door twee priesters
bediend; er werken dus in het aartspriesterschap 15 seculieren.
Het aantal Jezuïetenstaties is sedert 1688 ongewijzigd gebleven en bedraagt dus
nog acht, nl. 1. Leeuwarden, 2. Leeuwarden, 3. Dokkum, 4. Bolsward, 5. Harlingen,
6. Joure, 7. Wytgaard, 8. Ameland; zij worden door acht priesters bediend.
Ook de Minderbroeders hebben nog dezelfde zes staties, nl. 1. Leeuwarden (bediend
door 2 paters), 2. Bolsward, 3. Franeker, 4. Wolvega, 5. Heerenyeen, 6. Steggerda.
Er zijn dus zeven Franciscanen.
De Dominicanen hebben nog hun statie te Leeuwarden, bediend door één pater.
Er zijn dus aan het eind van de zeventiende eeuw in het bisdom Leeuwarden 29
staties, bediend door 31 priesters, nl. 15 seculieren, 8 Jezuïeten, 7 Franciscanen en
1 Dominicaan. Weer is het numerieke aandeel van de seculieren vergroot. De staties
zijn nu blijkbaar alle vast geworden; het stadium der ambulante missie is ook dit deel
van de Hollandse Zending eindelijk te boven.
Een enkele blik op de confessiekaart is voldoende om vast te stellen, dat in heel
Friesland het katholicisme een numeriekzwakke minderheid is en vooral in het
oostelijk deel der provincie uiterst weinig belijders telt. Het zit voornamelijk in de
zuidwesthoek, waarbij men in het oog houde, dat het dan altijd maar om bescheiden
minderheden gaat. Er was in 1839 geen enkele gemeente in Friesland, die boven de
30% katholieken telde. Trekt men een lijn van Zurig, het oostelijk eindpunt van de
afsluitdijk, over Warga en Heerenveen naar Lemmer, dan valt daarbinnen het
aaneengesloten gebied, waar het katholicisme boven de 10% der bevolking komt, in
enkele gemeenten zelfs aanmerkelijk. In het algemeen schijnt dit het gevolg te zijn
van het bestaan van bepaalde katholieke concentraties ten plattelande, zoals
Bakhuizen, Blauwhuis, Greonterp. Meestal corresponderen deze katholieke
verdichtingen met de situatie van de staties. Natuurlijk kan men in elk geval van zulk
samentreffen
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de vraag van de kip of het ei opperen: is de statie de oorzaak, dat daar een katholieke
verdichting ontstond of behouden bleef of is het bestaan van die katholieke verdichting
oorzaak van het ontstaan van de statie geweest? Een stellig antwoord valt lang niet
altijd te geven. Dit alleen staat vast: wanneer de statie maar vroeg genoeg ontstond,
voorkwam zij afval, maar het was zinloos, zo al niet uit practisch oogpunt onmogelijk,
een statie te stichten in reeds geprotesfantiseerd gebied.
Binnen de omschreven zuidwesthoek zijn na Bolsward (29,95%) de steden Workum
(26,46%) en Sneek (19,67%) relatief het rijkst aan katholieken. Zeer zonderling is
het, dat het aan Sneek grenzende IJlst slechts 0,48% katholieken telde en een mij
onverklaarbare helwitte vlek vormt in het grijze fond van het kaartbeeld van deze
zuidwesthoek. Andere, zij het minder sprekende, uitzonderingen vormen Stavoren
(2,44%) en Hindelopen (7,46%) in het uiterste zuidwesten. Gaasterland, waarbinnen
het sterk katholieke Bakhuizen ligt, heeft 23,04% katholieken, het aangrenzende
Doniawerstal, waarin de statie van St.-Nicolaasga (De Heide) ligt, heeft 18,40%,
Wimbritseradeel met de statie Woudsend 14,77%, Haskerland met de statie Joure
10,36%, Wonseradeel met de staties Tjerkwert en Makkum 17,32%, Rauwerdehem
met de statie Irnsum 14,41%, Hendaarderadeel met de statie Oosterend (Blauwhuis)
11,22%, Idaarderadeel met de statie Warga 10,19%, Hemelumer-Oldefaart (dicht bij
de statie Bakhuizen) 10,30%, Lemsterland met de statie Follega 8,69%. Verder ligt
tussen Gaasterland en Doniawerstal in nog het kleine Sloten, dat onder Petrus Codde
een eigen statie kreeg en in 1839 voor 11,69% katholiek was. Hiermee is de gehele
zuidwesthoek behandeld.
Daarbuiten vinden wij dan langs de Overijselse grens Weststellingwerf met de
staties Wolvega en Steggerda, dat 11,19% katholieken had, Schoterland, dat, dank
zij de statie Heerenveen, nog een percentage van 5,12% had, Baarderadeel (statie
Oosterwierum) met 4,33%, Aengwirden (nabij Heerenveen) met 6,60%,
Menaldumadeel (statie Dronrijp) met 5,90% en de steden met eigen staties, nl.
Leeuwarden (18,42%), waarbij zich de landelijke gemeente Leeuwarderadeel met
10,29% begrijpelijk aansluit, Franeker (16,95%), waarvan ook Franekeradeel blijkens
zijn
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6,11% de invloed heeft ondervonden, Harlingen (14,65%) en Dokkum (8,74%).
Ten slotte was de bevolking van Ameland in 1839 voor 11,48% katholiek, een
percentage, dat, gezien de gunstige omstandigheden, waarin het eiland eeuwen
verkeerd heeft, op het eerste gezicht niet meevalt en nadere toelichting behoeft.
Ondanks de van 1627 af genoten vrijheid is de missie op Ameland te laat begonnen,
nl. toen de meerderheid al voor de doopsgezinde of de calvinistische gevoelens
gewonnen was. Volgens authentieke berichten van pater Carbonelli was het eiland
tussen 1587 en 1627 zonder katholieke zielzorg gebleven; alleen in 1614 was er enige
tijd een pater Jezuïet geweest, die het met de oude Sicco van Camminga toen al goed
kon vinden. Veertig jaren van nagenoeg volkomen verlatenheid hebben een nadeel
betekend, dat door de frequente, maar nog niet vaste bediening van 1627-1645 en
de vaste zielzorg ter plaatse sedert 1645 niet hersteld kon worden. De vrije
Jezuïetenmissie heeft dan ook slechts een minderheid kunnen terugwinnen of
behouden. Merkwaardig is het, dat ook hier de verspreiding van de confessies een
sterk locaal cachet draagt, zodat men met zekere overdrijving spreekt van katholieke
en protestante dorpen. Er zijn vier dorpen op het eiland: Hollum, Ballum, Nes en
Buren. De eerste twee zijn de protestante dorpen, de andere de katholieke, ofschoon
dit laatste cum grano salis moet worden verstaan. Immers in 1809 woonde in Hollum
(993 inwoners) geen enkele katholiek; in Ballum waren 26 van de 346 inwoners
katholiek; in Nes-Buren 187 van de 931, wat nog ver onder de meerderheid blijft.
In 1839 was 11,48% van de Amelanders katholiek. Nes is het administratieve centrum
van het eiland; daar staat de katholieke kerk; het is ook de aanlegplaats van de
veerboot en het winkelcentrum voor de passerende schepen. Van deze neringdoenden
is een groot aantal katholiek. Daarnaast is echter ook de boerenbevolking van het
kleine Buren zo goed als geheel katholiek gebleven. De bevolking van de grote
landbouwdorpen is al eeuwenlang sterk overwegend protestant77..
De andere gemeenten van Friesland zijn grondig gedecatholiseerd bij ontstentenis
van missie. Zij vormen heel het noorden en oosten van de provincie, waar geen staties
waren (behalve in de
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genoemde steden, die dan ook uitzonderingen vormen, wat de religieuze kleur
aangaat). Zeker noemenswaard contingent katholieken hadden daarvan in 1839 nog:
Barradeel (2,62%; waarschijnlijk invloed van Harlingen en Franeker), Utingeradeel
(2,42%; waarschijnlijk invloed van de nabije staties Irnsum en Joure) en Dantumadeel
(1,43%; vermoedelijk onder invloed van Dokkum) Alle andere Friese gemeenten
hadden in 1839 een percentage katholieken, dat kleiner dan 1 was, ook het eiland
Schiermonnikoog, dat 3 katholieken telde op een bevolking van 862 zielen. Zeer
duidelijk hebben wij kunnen constateren, dat de localisering der missiestaties
correspondeert met de hogere percentages; wij kunnen de gebieden, waarover de
zeventiende-eeuwse missie zich uitstrekte, vrijwel identificeren met de gemeenten,
waar in 1839 nog een behoorlijk contingent katholieken woonde. Wij moeten dan
ook constateren, dat een groot deel van het platteland van deze provincie door de
missie eenvoudig niet bereikt is; m.a.w. dit gebied is weerloos aan de protestantisering
prijsgegeven. Nauwkeuriger beschouwing van de kaart der staties doet verder blijken,
dat de staties van de seculieren het dichtst bij de zee liggen. Zo tekent deze kaart
(evenals trouwens die van de confessionele verhoudingen, maar deze doet het uiteraard
minder sprekend) de gang van het Friese wederopluikingsproces, voorzover dit van
seculieren uitging. Immers de seculiere missionarissen werden door het Haarlemse
kapittel gezonden; zij kwamen dus over de Zuiderzee. Het bisdom Leeuwarden is
gemissionneerd als een dépendance van het Haarlemse. Dat ook in het missiewerk
het hemd nader dan de rok blijft, toont een vergelijking met het zo intens (en met
welk een succes) gemissionneerde platteland van Noord-Holland met het misdeelde
Friesland. Een blaam voor het kapittel bevat deze nuchtere opmerking natuurlijk
niet; bij het nijpende priestertekort kon het in de eerste (en voor de historie
belangrijkste) decennia niet verder komen dan een enkele missionaris voor Friesland
af te staan. En toen de toestand verbeterde, d.i. toen Pulcheria priesters begon af te
leveren, dus na 1620, was het al te laat om nog massale bijval in Friesland te
verwachten. Dat de voor Friesland uitgezonden missionarissen bij hun aankomst in
deze provincie merendeels of in de steden of in de hoek bij de zee bleven hangen,
in de eerste
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gemeente, waar zij werk vonden, is zo klaar als de dag. Zij hebben daar onder veel
ontberingen en, vooral in de hier lang gecontinueerde ambulante missie, onder zware
vermoeiennissen groots werk verricht en contingenten in de steden en te lande voor
het oude geloof behouden. Het schamele percentage van 8,79 voor de hele provincie
moet ons niet blind maken voor de moeite, die zelfs het behoud van dit kleine
contingent nog gekost heeft78..

7. Groningen
In veel sterker mate nog dan het bisdom Leeuwarden is dat van Groningen - identiek
met de provincies Groningen en Drente - het stiefkind van de Hollandse Zending
geworden. Van een wederopluiking van het katholicisme is in Drente helemaal niet
en in Groningen ternauwernood te spreken. Van de factoren, die hier een katholiek
herstelproces belemmerden, kan stellig met zekere nadruk genoemd worden de hier
verder dan elders voortgewoekerde vervreemding van het katholicisme. Daarbij
voegden zich de methodische omschakeling der parochies en een zeer intensief, maar
met wijze soepelheid en geduld toegepast protestantiseringsproces. Vervolgens was
de belending van het vroegtijdig geprotestantiseerde Oost-Friesland heel de zestiende
eeuw van invloed geweest op de intensiteit der zending door ambulante predikers
en diezelfde invloed steunde het protestantisme na de politieke omkeer. Ondanks dit
alles was echter een zeer aanzienlijk contingent van de bevolking zeker nog wel een
kwarteeuw immuun voor de protestantisering; het grootste deel van de landadel bleef
zich nog veel langer verzetten. De verdiensten van enkele Groningse adellijke
geslachten voor de Groningse plattelandsmissie kan moeilijk overschat worden. Wij
kunnen zelfs veilig zeggen: zonder hen was het niet tot enige missie in de
Ommelanden gekomen en zou de toestand er geheel gelijk geweest zijn aan die van
het volstrekt verlaten landschap Drente. Alle zeventiende-eeuwse Ommelander
missiestaties danken hun ontstaan aan bepaalde adellijke families en zijn op adellijke
huizen begonnen. Dit wordt hierachter aangetoond. Reeds thans
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verdient de opmerking gemaakt te worden, dat dit begin van missie ook hier te laat
kwam om grote successen te bereiken.
De laatste pastoor van de Sint Maarten was Henricus Focking, die achtereenvolgens
het pastoraat van Zwolle, Deventer en Groningen bekleed had; in elk van deze steden
moest hij het neerleggen bij de overgang van de stad tot de opstand. Te Groningen
is hij nog enige jaren na de reductie blijven wonen en het tekent hem als een goed
priester, een gunstige uitzondering op de geestelijken van de oude bedeling, dat hij
contact zocht met de leiders van de Hollandse Zending. Op zijn aanbeveling werden
twee Groningse jongelieden, Adam van Ledden en Herman Bartholdi, opgenomen
in het Keulse priestercollege. Tegen 1604 keerden beiden als priester naar hun
vaderstad terug, maar het viel hun door de vervolging voorlopig moeilijk, bediening
uit te oefenen. Het is duidelijk, dat de overheid in deze jongeren uit de Keulse school
terecht gevaarlijker propagandisten voor het oude geloof zag dan in de achtergebleven
oude priesters. Dezen, o.a. de laatste pastoor van de A-kerk, Hendrik then Hoevell,
hield zij trouwens door haar alimentatie in zekere afhankelijkheid. In die ouderen
zag zij het uitstervend katholicisme, in de jongeren vreesde zij het wederopluikende.
Herhaaldelijk zijn beide jonge priesters gevangen genomen en beboet, spoedig zelfs
verbannen. In 1608 zond Sasbout Vosmeer een andere Groninger, Joannes Simons,
naar de stad. Deze heet de eerste pastoor van de seculiere statie. Naast hem werkte
ook de na enige tijd teruggekeerde Bartholdi. Bovendien moeten twee oude seculieren,
Aldring en Wernerus, en de sub-prior van het Dominicanenklooster, Johannes Wolters,
nog zeker stille bediening uitgeoefend hebben. Ondanks de vervolging kan dus zeker
gesproken worden van clandestiene continuatie van de zielzorg in de stad. De door
Joannes Simons gestichte eerste seculiere statie kreeg op den duur een vast oratorium
in de Guldenstraat. Zij gold voor de apostolische vicarissen als de eigenlijke
pastoorsstatie van destad en haar pastoor bekleedde het dekenaat of aartspriesterschap
van heel de provincie. In de loop van de zeventiende eeuw, volgens Van Heussen
omstreeks 1641, werd een tweede seculiere statie gevormd, die een bidhuis kreeg in
de Butjesstraat of Pausgang. Ook de Dominicanen zijn onafgebroken te Groningen
gebleven.
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Na de reductie waren de subprior Joannes Wolters, twee oude paters en een broeder,
onder toekenning van alimentatie, uit hun klooster gezet. Spoedig voegde zich hun
prior, Joannes Henrici, die tijdelijk met de gedesigneerde bisschop A. Nijlen O.P.
was uitgeweken, weer bij hen. Aanvankelijk schijnen zij niets noemenswaards aan
de zielzorg te hebben kunnen doen. De prior stierf reeds in 1599. De subprior, die
tot 1624 in leven bleef, heeft zeker in de eerste jaren van de zeventiende eeuw enige
stille bediening uitgeoefend, maar was door ouderdomsgebreken daartoe spoedig
niet meer in staat. In 1623 kreeg hij een socius in Joannes Schiedam O.P., wiens
reputatie ten gevolge van vroeger werelds leven hem in Groningen onmogelijk
maakte. Pas met zijn opvolger, Arnoldus Steur O.P., begint de geregelde en intensieve
Dominicanenzending, in hoofdzaak beperkt tot de stad. Evenals de na te noemen
Jezuïeten stonden de Dominicanen, vooral in 1635-1640, in zeer gespannen
verhouding tot de seculiere missionaris, die bij uitsluiting het pastoraat opeiste. Eerst
in 1689 stichtten de Dominicanen hun statie aan de Caroliweg.
In 1603 kwam tijdelijk te Groningen de Jezuïet Adrianus Arboreus, die met zijn
ordebroeders Henricus Samerius en Zacharias Ribecius reeds 1587-1594 aldaar had
gewoond. Thans kwam hij als prefect van de Hollandse Jezuïetenmissie. Ook van
1612 tot 1613 vertoefden af en toe Jezuïeten in de stad, nl. Arnoldus Cathuis en
Gerardus Carbonelli, die te Leeuwarden stonden. Op herhaald verzoek van notabele
Groningers werd daarop in 1615 Joannes Sylvortius S.J. voor Groningen aangesteld,
waarmee de geregelde Jezuïetenmissie aldaar begon. Een van de
Jezuïetenmissionarissen was de bekende Joannes Matthias van de Velde, de schrijver
van de Narratio historica, die met grote warmte uitweidt over de zielenijver, de moed
bij felle vervolging en de alom genoten achting der Jezuïeten. Ook van seculieren,
Dominicanen en Augustijnen prijst hij de verdiensten, al is hij ten aanzien van de
eersten gevoelig op het tere punt van de wederzijdse pretenties. In de loop van de
zeventiende eeuw stichtten de Jezuïeten twee vaste staties in de stad, waarvan de
eerste, op de A, blijkens de doopboeken de gegoedste der stad was. De meeste
aanzienlijke burgers hadden zich bij deze statie aangesloten, o.a. Sevenstern,
Heerkens, Cremers, Van Kruissen, Boelens, Schöningh,
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Homan, Berlage. Ook de andere, in de Oosterstraat, telde vrij veel aanzienlijke
Groningse families onder haar getrouwen, maar was toch altijd een van de minste
der stad79..
Omstreeks 1631 vestigde zich ook de eerste Augustijn te Groningen: Gasparus
Ernestie, die reeds enige jaren in de Ommelanden had gezworven. De Augustijnen
brachten het, evenals de seculieren en de Jezuïeten, in de zeventiende eeuw tot twee
staties, nl. in de Heerenstraat en de Butjesstraat. Zo zaten dan in het klein bestek der
stad binnen de muren 7 staties dicht opeen, schamele huiskerkjes in slopjes achter
de huizen: middenin bij de Grote Markt de Guldenstraat, waar de aartspriester woonde,
en in een krans de zes andere er om heen. De zeer sterke concentratie in de stad
tegenover de tragische verlatenheid van de Ommelanden, waarover in 1628 de
visitator der Jezuïeten, pater W. Bauters, na een bezoek aan het gewest klaagde, juist
in de tijd, toen een wederopluiking op het land nog redelijke kansen had gehad, is
een betreurenswaard verschijnsel, droevig genoeg om ons te doen beseffen, dat het
maar geen strijd om de macht was, die de apostolische vicarissen zo deed ijveren
voor ruimer beschikkingsrecht over de regulieren. Hoe had ooit een waarlijk centraal
gezag deze wantoestand kunnen laten ontstaan? Te droeviger blijkt het verschijnsel,
als de aandacht valt op de zeer heftige critiek, die de missionarissen op elkaar
oefenden, en de naijver, waarmee zij elkaar in de stad bestreden en die - juist weer
in dezelfde kritieke eerste decennia van de zeventiende eeuw - vaak zo heftig was,
dat daardoor het wederopluikings-proces aanmerkelijk geschaad moet zijn. Het is
helaas aannemelijk, dat twee of drie missionarissen een groter deel van de Groningse
stadsbevolking hadden behouden dan thans de zeven in hun gestadige verdeeldheid.
En als de vier of vijf anderen dan aan het land hun ijver gewijd hadden, zou daar het
uitstervings-proces minder dicht bij zijn eindpunt gekomen zijn.
De Franciscanen, die omstreeks 1640 in de stad Groningen kwamen, hebben zich
bij voorkeur beziggehouden met de zielzorg in het zg. Legeland, waaruit later de
staties Bedum en Aduard zouden ontstaan.
Het is uit de vrijwel ononderbroken zielzorg van seculieren en Dominicanen en
uit de reeds vrij vroege cumulatie van priesters
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in de stad op te maken, dat van absolute wering van priesters in de stad geen sprake
is. Toch zou het voorbarig zijn, de berichten, die getuigen van scherpe vervolging,
onjuist of overdreven te noemen. In de hele zeventiende eeuw is in stad en lande de
vervolging nog vaak hevig geweest. De Narratio historica van pater J.M. van de
Velde en andere Groningse bronnen zijn, meer nog dan andere gewestelijke of locale
missieverslagen, eentonig en vermoeiend van de talloze overvallen, arrestaties, hoge
losprijzen en banvonnissen. Dit alles is echter meer een bewijs, dat het katholicisme
ook voor de Groningse justitie een profitabele bron van inkomsten was, dan een blijk
van bloeddorst, meer een uiting van baatzucht dan van geloofshaat.
In de Ommelanden, waar de invloed van de stadhouder veel groter was dan in de
stad, konden de plakkaten meer dan daar naar de letter worden toegepast. Hier stond
het grote doel: de uitroeiing van het katholicisme, de autoriteiten steeds voor ogen.
Vandaar dan ook, dat het leven van missionarissen in de Ommelanden nauwelijks
te dragen was. Onbeschrijfelijk veel moet er blijkens de verhalen der Jezuïeten door
dezen (en stellig ook door de enkele seculieren en Franciscanen, die er rondtrokken
en omtrent wier ervaringen geen zo uitvoerige gegevens bestaan) geleden zijn, als
zij, vermomd als marskramers of ketellappers, de boer opgingen, langs nauwelijks
begaanbare wegen onder velerlei gevaren van de ene schamele verblijfplaats naar
de andere trekkend.
Onder deze Jezuïeten komen mannen van hoge geboorte voor, gegradueerden in
verscheiden vakken, die tientallen jaren als vagebonden de Ommelanden
doorgetrokken zijn, gesignaleerd in de Acta der hervormde synoden, opgejaagd door
de baljuws. Velen hebben hun gezondheid verwoest op de winterse tochten in dit
toen nog zo barre land, door slapen in schuren of koestallen, door gebrek aan voedsel,
door afmattende nachtelijke godsdienstoefeningen: Mis met preek, voorafgegaan
door urenlang biechthoren. Als enkelen uit velen vallen te noemen: de bekeerling
Paulus van Wouw S.J., die 15 Augustus 1636, opgejaagd door de justitie, in een
veestal overleed en onder een mesthoop werd begraven uit angst voor de straf, die
hen bedreigde, die hem hadden gehuisvest, en de Vlaamse patriciërszoon Henricus
de
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Vrede S.J., die precies veertien dagen na pater Van Wouw in een kalverenhok te
Holwierde zieltoogde. Hoe ambulant het leven was, dat deze heldhaftige mannen
leidden, leren ons in handschrift bewaarde aantekeningen van Franciscus Mijleman
S.J., die 28 jaren lang, 1639-1677, dit gebied bediend heeft. Hij had een kerkje te
Appingedam, een huis in de stad Groningen en hield verder kerk in boerenhuizingen
te Westerwijtwerd, op drie verschillende plaatsen onder Uithuizen, bij de Ompteda's
‘op 't Zandt’ en bij de Heerema's te Holwierde. Later lezen wij nog van Missen op
een boerderij onder Uskwerd, thans nog bekend onder de naam van de ‘Papekop’.
Bij zulke toestanden kon het Ommelander missiewerk niet voorspoedig bloeien. Het
succes van de drastische weringspolitiek is dan ook niet uitgebleven.
Terwijl in andere gewesten ten opzichte van de verplichte doop en huwelijkssluiting
door de hervormde predikant zich spoedig bij oogluiking of zelfs opzettelijke
erkenning zekere rekkelijke praktijken ontwikkelden, scherpten de Groningse Staten
nog in 1667 deze verplichting aan alle ingezetenen in. Dit geschiedde onder de druk
van het binnendringen der Munsterse troepen (1665), dat tot verdachtmaking van de
katholieken en tot vernieuwing van de vexaties had geleid. Tot overmaat van ramp
viel in 1667 de Groningse kerkeraad een geschrift in handen, getiteld Annuae
Groningenses, waarin de res gestae der Groningse Jezuïeten breed en lofprijzend
werden vermeld - dit is weer een van de door Sasbout, Rovenius en Neercassel terecht
gelaakte en betreurde onvoorzichtigheden -, wat een storm tegen de priesters deed
opsteken. Daarentegen was de ondubbelzinnige vaderlandse trouw van de Groningse
katholieken gedurende het Munsterse beleg in 1672-1673 voor de bevelhebber
Rabenhaupt een reden hen te verdedigen tegen beraamde represaille-plakkaten.
Toch waren de Groningse autoriteiten van dit systeem ook later niet afkerig; vooral
de regulieren waren dan de zondebokken. Als elders, luwde de vervolging dan
spoedig, waarop de verbannen regulieren ook hier meestal terugkeerden; deze
terugkeer zal echter wel steeds behoorlijk gehonoreerd zijn. Een der voornaamste
gelegenheden, waarbij de Groningse autoriteiten zich aan represailles te buiten gingen,
was de opheffing van het edict van Nantes. Volgens Neercassel droegen zij een vrij
grof karakter:
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de katholieke adel ontnam men de heerlijke rechten, de neringdoenden werd het
handeldrijven verboden, de katholieken werden gedwongen tot het storten van
aanzienlijke sommen in de collecte ten behoeve der refugiés; een klopje werd
gevangen gezet en eerst tegen een losprijs van ƒ 400.- ontslagen, omdat zij een kind
van haar eigen broer gedoopt had. Een factor, die in vele in meerderheid
geprotestantiseerde gewesten het lot van de katholieken verzwaarde, naarmate de
eeuw voortschreed, is de op den duur tot anti-papisme omgeslagen stemming van
het landvolk. Het schijnt wel een algemeen verschijnsel, dat juist in de gewesten,
waar het volk grote weerzin heeft getoond tegen de protestantisering, zoals Zeeland,
Drente en Groningen, het nageslacht van enige generaties verder door ware papenhaat
bezield wordt. Vermoedelijk is deze gemoedsgesteldheid vooral het gevolg van
stelselmatige ophitsende prediking in de hervormde kerken. Ook in Groningen is dit
te bemerken.
Het was ook hier vooral het werk van de Jezuïeten, dat de steun van de landadel
vond. Van hechte betrekkingen met seculieren is bij de edelen zelden sprake.
Vermoedelijk hangt dit wel daarmee samen, dat de vaders of grootvaders van de
betrokken edelen zich in de kritieke tijd verrijkt hadden door annexatie van kerkegoed;
met seculiere priesters, die de wettige opvolgers in de oude pastoraten beweerden te
zijn, knoopten de heren misschien niet gaarne betrekkingen aan, liever met paters,
die niet met zulke gevaarljke pretenties tot hen kwamen. De meer geregelde
betrekkingen van de Groningse landadel en de regulieren dateren eerst van na 163080..
Uit deze betrekkingen zijn drie van de vier in de zeventiende eeuw tot stand gekomen
staties in de Ommelanden ontstaan, nl. Uithuizen, Bedum en Den Hoorn. Zij dankten
hun ontluiking aan de borgen Holwinde, Folkerda en Saaxum, door katholieke edelen
bewoond. Op Holwinde woonden in 1630 Ludolf van Heerema en zijn vrouw Bele
van Sickinghe, beiden vlijtige katholieken; hij heet in de gedenkschriften van de
paters ‘princeps catholicus ommelandicus’. Toen de Staten van het gewest de
burchtheren aanschreven niet langer priesters te herbergen, antwoordde hij mondeling
aan enige leden van de zogenaamde hoofdelingenkamer, dat hij in zijn eigen huis
zou doen, wat hij verkoos. Op zijn burcht was een huiskapel, waar
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geregeld voor het gezin en de omwonenden de heilige Mis gelezen werd. Ook op de
naburige burcht Menckema werd geregeld Mis gedaan. De statie Bedum heeft
oorsprong genomen op de borg Oud-Folkerde, begin zeventiende eeuw bewoond
door Jan Baptist Gramaye, wiens moeder een Heerema was. Den Hoorn is ontstaan
op Saaxumburg bij Baflo ten huize van de familie van Diest, die geregeld gastvrijheid
aan de paters verleende. Ook deze familie was aan de Heerema's verwant. De Van
Ewsums op de Humelaborg te Warfhuizen beschermden eveneens de missie
metterdaad81.. De rapporten van de missie-autoriteiten geven over het misdeelde
Groningen maar summiere inlichtingen. Sasbout Vosmeer zegt in zijn Insinuatio van
1602 omtrent Groningen, dat het een benoemde bisschop van de Predikbroeders
heeft, dat het onder de gewesten behoort, waar vóór de oorlog het katholicisme reeds
zeer verwaarloosd werd en de vervolging er thans hevig is. In het zg. verslag van
Vigilius (1614) lezen wij, dat in het bisdom Groningen slechts drie priesters werken;
een van hen is Joannes Simons. Volgens de Brevis Descriptio van Rovenius van
1616 werkten er in dat jaar nog steeds slechts drie priesters: de seculieren Joannes
Simons en Hermes Martinus, benevens de Jezuïet. Met bewondering spreekt deze
apostolische vicaris over de vurige begeerte van het Groninger landvolk om de
missionarissen te horen. Wat gunstiger staat het met de missie in 1622, wanneer
Rovenius rapporteert, dat in de stad vier of vijf seculiere missionarissen werken, een
Jezuïet en een Dominicaan en bovendien twee of drie ‘oude’ priesters. De stad, zo
heet het hier, telt circa 20.000 inwoners, van wie nog een derde katholiek is. Deze
schatting moet op grond van latere gegevens wel als ongeveer juist beschouwd
worden. Alle kapittel- en kerkegoederen zijn geseculariseerd; er zijn geen kanunniken
meer. Onlangs zijn drie seculiere priesters en twee Jezuïeten in de stad gevangen
genomen; vier van dezen zijn tegen hoge boete vrijgelaten en verbannen; om de
vijfde, een seculier, vrij te kopen was geen geld meer beschikbaar, zodat deze nog
gevangen zit. Over de Ommelanden wordt gezegd, dat ze vaak door seculieren bezocht
worden, wat een wat overdreven voorstelling schijnt.
Bij dit rapport sluit zich in hoofdzaak de korte relatie aan, die de nuntius in 1624
over Friesland en Groningen opzond. Hier heet
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nog meer dan een derde van het Groningse volk katholiek, maar de vervolging is zo
fel, dat slechts zelden en dan alleen in particuliere huizen godsdienstoefening kan
worden gehouden. Geen vooruitgang, eer het tegendeel, toont een visitatierapport
van de vicaris Sixtius van 1628. Dit noemt maar vijf priesters: twee Jezuïeten, een
Dominicaan, een Augustijn en de seculiere priester Alardus Volquenius. In de
volgende jaren is het aantal priesters echter belangrijk toegenomen. Rovenius noemt
in zijn verslag van 1635 dertien priesters, nl. voor de stad een pastoor-aartspriester
en nog drie seculieren, drie Jezuïeten, twee Augustijnen en twee Dominicanen, voor
de Ommelanden een seculier en een Jezuïet. In de stad zijn wel 4000 en in de
Ommelanden 3000 communicanten. Wederom vernemen wij bittere klachten over
arrestaties en hoge losprijzen. Hetzelfde eentonige verhaal keert in 1638 terug bij
Jacobus de la Torre, die als aartspriester noemt Theodorus Engelberts Lambringa.
Nog dieper in mineur spreekt Rovenius zelf weer in 1642. In de zielzorg is niets
veranderd, behalve dat er thans ook af en toe Minderbroeders uit Munster
binnenkomen, tot weinig stichting echter, want sommigen zijn afvalligen van hun
orde. In de ten gevolge van de strenge vervolging schaars bewerkte Ommelanden
gaat het geloof achteruit; het getal communicanten wordt er maar op 2000 getaxeerd
(in de stad op 4000). In zijn uitvoerig missieverslag van 1656 geeft Jac. de la Torre
een overzicht van de geschiedenis van de missie in Groningen. Het aantal priesters
is nog gelijk aan dat van 1635, nl. dertien; in de stad werken thans twee seculiere
pastoors, elk met een kapelaan, twee Jezuïeten, twee Augustijnen en een Dominicaan;
in de Ommelanden werken twee seculieren en twee Jezuïeten, benevens een
Minderbroeder zonder zending. In de stad, maar vooral op het land, worden de
priesters nog altijd streng vervolgd. In krasse termen klaagt daarover ook Neercassel
in 1665 en 1668.
Neercassel heeft, vermoedelijk in overeenstemming met de wensen van de
provicaris Cousebant, de onmiddellijk voor Groningen verantwoordelijke autoriteit,
stappen gedaan om ook voor Groningen tot een stabilisatie van de missie te komen,
voornamelijk door de door elke missionaris te bewerken streek nauwkeurig te
begrenzen. Dit is het begin van vaste staties in de Ommelanden. Men ziet hieruit, in
welk een achterlijk stadium de
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Groningse missie verkeerde, vergeleken bij die in bijna alle andere bisdommen. In
1676 verdeelde de apostolische vicaris, na overleg met de superior der Jezuïetenmissie,
het tot dusver gemissionneerde deel van de Ommelanden in vier districten. Het
verslag, dat de provicaris Cousebant in 1688 uitbracht, verschaft dan omtrent de
situatie de volgende gegevens. In de stad werken drie seculieren, onder wie de
aartspriester, twee Jezuïeten, twee Augustijnen en een Dominicaan. De Ommelanden
worden bediend door vier rondtrekkende missionarissen, die elk een afgebakend
gebied hebben: een seculier met Uithuizen tot standplaats, een Jezuïet met Uithuizen
tot standplaats, een Jezuïet zonder vaste standplaats en een Franciscaan met Groningen
als standplaats. In het gehele bisdom werken dus twaalf priesters (vier seculieren,
vier Jezuïeten, twee Augustijnen, een Dominicaan en een Franciscaan). Zij worden
allen om hun toewijding warm geprezen.
Het verslag van Petrus Codde van 1701 toont, dat de Groningse missie nog altijd
niet tot vaste gestalte gekomen is. Het geeft het volgende overzicht. In de stad
Groningen zijn zeven staties, nl. twee van seculieren, twee van Jezuïeten, twee van
Augustijnen en een van Dominicanen. Ook woont te Groningen een Franciscaan,
die in de Ommelanden werkt. Verder zijn er in de Ommelanden drie staties: een van
seculieren te Uithuizen, een van Jezuïeten te Holwierde en een van Jezuïeten te Baflo.
Bovendien rekent Codde tot dit aartspriesterschap ook de seculiere statie op
Nordstrand, waarover verderop afzonderlijk gehandeld zal worden. Het is duidelijk,
dat de door Codde genoemde Ommelander staties ten dele identiek zijn met de drie,
waarvan wij het ontstaan op adellijke huizen beschreven hebben. De Franciscaan in
de stad bedient de statie Bedum, de ene Jezuïet, die nu te Baflo woont en wiens statie
later Den Hoorn zal heten, woont op Saaxumburg en de andere, die nu te Holwierde
woont, stond vroeger op Holwinde bij Uithuizen. De seculiere priester, die nu te
Uithuizen staat, bedient een ander deel van dit zeer uitgestrekte district.
Meer nog dan Friesland is Groningen het slachtoffer geworden van de schromelijke
priesternood in de eerste decaden van de Hollandse Zending. Groningen deelde het
lot van Friesland: het moest zijn seculiere missionarissen krijgen uit Haarlem, waarvan
het een soort van dépendance was. Bij Friesland moesten wij
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reeds constateren, hoe weinig het Haarlemse kapittel terechtbracht van de taak, die
het op Sasbouts en Rovenius' verzoek op zich had genomen: het bisdom Leeuwarden
van priesters te voorzien. Nog meer geldt dit voor het bisdom Groningen. De weinige
missionarissen, die het Haarlemse kapittel naar Friesland zond, bleven, zoals wij
zagen, allen hangen in de zuidwesthoek nabij de Zuiderzee. Als dus Noord- en
Oost-Friesland van priesters verstoken bleven, is het niet te verwonderen, dat
Groningen helemaal het stiefkind van het kapittel werd. Alleen de stad werd sinds
1608 geregeld bediend, spoedig zelfs op overdadige wijze. Pas in 1635 vernemen
wij, dat er twee aparte missionarissen voor de Ommelanden zijn. In 1656 werken
daar vier priesters en daarmee is de toestand bereikt, die tot ver in de achttiende eeuw
zou blijven bestaan. Aan het eind van de zeventiende eeuw is van vaste standplaatsen
nog maar ten dele sprake en nog minder van vaste kerken. De statie, die bij Codde
Baflo heet en later Den Hoorn, kreeg bv. eerst in 1733 een kerk. De geschiedenis
van de zeventiende-eeuwse missie in het gewest Groningen is die van zwervende
missionarissenlevens; tot aan het eind van de eeuw bestaat de zielzorg vooral bij de
gratie van enige katholieke edelen. Dat dit zijn gevaren had, zou spoedig blijken:
ook hier stierven de katholieke families omstreeks het begin van de achttiende eeuw
uit of zij verarmden en trokken weg; andere vielen af.
De missie van Groningen heeft het dus in de zeventiende eeuw niet verder gebracht
dan tot een viertal, te laat ontstane, staties, die pas in 1676 door zekere dwang van
Neercassel bepaalde grenzen kregen. Slechts een van deze vier werd door een seculiere
priester bediend. Dit is wel het duidelijkste bewijs van onmacht van de kant van het
kapittel. Tot in het begin van de achttiende eeuw is het niet in staat geweest aan het
bisdom Groningen, wellks verzorging het op zich genomen had, meer seculiere
priesters te verschaffen dan de twee voor de stad en de ene voor Uithuizen, m.a.w.
het was heel de eeuw niet tot het vervullen van de taak in staat. In dit licht worden
klachten over ‘binnendringende’ regulieren uiterst pijnlijk, als men bedenkt, dat het
kapittel voor de meer dan honderd dorpen van de Ommelanden maar één priester
beschikbaar had. Over dit binnendringen van
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regulieren valt trouwens evenmin te roemen. Eer de Jezuïeten zich met de
Ommelanden meer geregeld konden gaan bemoeien, was de geschikte tijd voorbij
en de meerderheid van de bevolking afgevallen.
Het is de priesternood, die de Groninger Ommelanden, een slecht bereisbaar en
schaars bewoond periferiegebied, bijna geheel voor het katholicisme verloren heeft
doen gaan. Daarbij komen dan nog de reeds gesignaleerde gebreken in de organisatie:
een opeenhoping van priesters van diverse kleur in de stad naast verlatenheid van
zovele dorpen der Ommelanden, en - dit niet minder - het feit, dat de enkele ambulante
missionarissen blijkbaar zonder overleg rondtrokken en conflicten daardoor niet
konden uitblijven. Eerst Neercassel kon, gebruik makend van zijn sinds zijn bezoek
aan Rome versterkt gezag over de regulieren, een verdeling in vier districten
voorschrijven, waaraan de missionarissen zich echter niet altijd stipt gehouden hebben.
Ook kan die verdeling niet betekend hebben, dat heel het gewest er in betrokken was.
Ze gold alleen de streek benoorden de stad. De rest van de provincie benevens het
landschap Drente was in 1676 al geheel verloren gegaan en sedert lang prijsgegeven.
De vier districten moeten geweest zijn: 1. het noordoosten van de provincie langs
de zee (latere statie Uithuizen, van de seculieren); 2. het noordwesten van de provincie
langs de zee, de huidige gemeenten Baflo, Leens, Eenrum en Kloosterburen (latere
statie Den Hoorn, bij Codde Baflo geheten, van de Jezuïeten); 3. het gebied
onmiddellijk ten noorden van de stad, het zogenaamde Legeland, in de zeventiende
eeuw het werkterrein van de in de stad (Ebbingestraat) gevestigde Franciscaan, die
de latere stichting van de seculiere statie Bedum dan ook als een inbreuk op zijn
rechten beschouwde; 4. Appingedam en omgeving, de statie, die Codde Holwierde
noemt; zij werd door een Jezuïet bediend. De laatstgenoemde statie zou zelfs van
1708 (toen de Jezuïeten haar noodgedwongen prijsgaven) tot 1751 geen eigen
bedienaar meer hebben, maar door de seculiere missionaris uit Uithuizen verzorgd
worden.
Op de trieste confessiekaart van Groningen is deze al te laat geconsolideerde missie
te lande vrij duidelijk te constateren.
Onmiddellijk springt op de kaart het oude werkterrein van de
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Jezuïeten in het noordwesten in het oog door de donkerder tint van Kloosterburen
en Leens. Deze gemeenten hadden in 1839 respectievelijk 31,70 en 12,93%
katholieken; Eenrum, ten oosten van Kloosterburen, was voor 8,11% katholiek. Ook
Winsum (3,41%), Baflo (1,86%) en Ulrum (1,15%) hebben nog een zeer zwakke
invloed van het centrum ondervonden. Kloosterburen was de gemeente met het
hoogste percentage katholieken van de hele provincie.
Het oude centrum van de seculieren te Uithuizen is te herkennen aan de kleur van
Uithuizen, dat in 1839 voor 19,50% katholiek was; hierbij sluiten zich in kleur aan
Uskwerd (10,16%), Kantens (7,47%) en, zeer verflauwd, 't Zand (1,12%) en Bierum
(1,17%). In Uskwerd schijnt de oorsprong van de statie te moeten worden gezocht.
Daar lag de voorname hoeve ‘Kruisstee’, centrum van stille katholieke actie en ook
toevlucht van de geestelijken bij gevaren.
De tweede Jezuïeten-nederzetting in de buurt van Appingedam vinden wij terug
in de getallen van Appingedam en Delfzijl; respectievelijk 8,55 en 4,28%. Zeer zwak
toont de invloed zich nog op Slochteren (2,26%). De getallen doen vermoeden, dat
de herderloosheid in een deel van de achttiende eeuw ongunstige invloed heeft gehad.
Ook de missie van de Franciscanen, later gedeeld door seculieren, blijkt uit het
percentage van Bedum (10.04%). De zo overdadige missie van de stad Groningen
had in 1839 een percentage van 16,32% der inwoners weten te behouden. Wij moeten
daarbij in het oog houden, dat de stad tussen 1800 en 1839 aanmerkelijk in zielental
is toegenomen (van 24.000 tot 32.000), wat wellicht tot een louter relatieve
vermindering van het aantal katholieken heeft geleid. Naast Bedum is vooral Aduard
het werkterrein van de Franciscanen geweest, waartoe zij zich in de achttiende eeuw,
sedert de seculieren Bedum verzorgden, bij voorkeur beperkt schijnen te hebben; het
percentage van Aduard (9,22%) wijst op betrekkelijk goed resultaat, gezien de
omgeving en vooral het late begin. Zuidhorn bewesten Aduard zal zijn 1,55% aan
zwakke invloed van de Franciscanenstatie danken. Noorddijk tussen Groningen en
Bedum heeft blijkbaar ook deel aan de verzorging gehad: in 1839 had het 5,41%
katholieken. Ook Middelstum
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benoorden Bedum (1,31%) zal er enige zwakke invloed van ondervonden hebben.
Daarmee is heel het gebied van de zeventiende-eeuwse missie (ongeveer de streek
benoorden Hoendiep-Eemskanaal) behandeld; alle overige gemeenten in dit deel der
provincie hebben nauwelijks katholieken, namelijk Grijpskerk (0,11%), Oldenhove
(0,19%), Ezinge (0,06%), Adorp (0), Hoogkerk (0,22%) en Warfum (0,99%).
De westelijke hoek beneden het Hoendiep is nooit door de missie bereikt, wat de
percentages van 1839 uitwijzen: Leek (0,72%), Marum (0,04%), Grootegast (0,14%)
en Oldekerk (0).
Thans rest alleen nog de zuidoosthoek beneden het Eemskanaal. Dit gedeelte doet
op de kaart enigszins misleidend aan. Immers ook hier vinden wij enige bescheiden,
maar in het algemene beeld van de provincie niet onbelangrijke katholieke
verdichtingen: Hoogezand (12,45%), Wildervank (5,61%), Veendam (12,12%),
Muntendam (7,88%) en Sappemeer (16,58%) en vervolgens ook Winschoten (5,54%),
Oude Pekela (11,42%), Nieuwe Pekela (9,35%), Wedde (2,54%), Onstwedde (6,29%)
en Vlachtwedde (4,87%). Deze verdichtingen mogen echter niet in het credit van de
zeventiende-eeuwse missie geboekt worden.
Westerwolde, Reiderland en Oldambt hebben blijkens de acta der hervormde
synoden lang weerstand geboden aan de protestantisering, maar zonder resultaat,
daar alle katholieke missie bleef ontbreken. Dit gebied lag zeer geïsoleerd. Van de
stad uit was het niet te bereiken, daar het toen nog geheel woeste veengebied er tussen
lag. Het is dan ook dit veengebied, waar de zoeven gesignaleerde katholieke
verdichtingen te vinden zijn. Dit veengebied is in de loop van de zeventiende en de
achttiende eeuw ontgonnen. Bij het geleidelijk afgraven van de venen had veel
immigratie plaats. Niet alleen Groningers van de klei, daarvan verdreven door het
beklemrecht, dat verdeling van de bodem in het algemeen belet, vestigden zich in
het nieuwontgonnen land, maar ook inboorlingen van andere Nederlandse provincies
en vooral Duitsers, meest afkomstig uit Munsterland. Onder deze laatsten waren zeer
veel katholieken. In de loop van de zeventiende eeuw waren de eerste veenkoloniën
ontstaan en voorzien van hervormde kerken: in 1635 werd de eerste gebouwd,
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nl. te Sappemeer, ontstaan ter plaatse van het drooggelegde Duivelsmeer. In 1638
kreeg Oude Pekela een hervormde kerk, in 1662 Veendam, in 1669 Hoogezand, in
1689 Wildervank, alles op kosten van de overheid82.. Met de bouw van katholieke
kerken echter wilde het vooreerst niet vlotten, wat geen verwondering kan baren,
gezien de armoede en het priestergebrek van de toen in het oude land nog nauwelijks
gevestigde missie. Toch is het helaas niet aannemelijk, dat heel de zeventiende eeuw
van de zeven concurrerende priesters in de stad niet een voor de missie in het nieuwe
land was vrij te maken geweest. Tot kort na 1700 is van katholieke zielzorg in dit
hele gebied geen sprake, wat tot afval van velen moet geleid hebben. Eerst in 1705
werd de eerste priester er voor aangesteld en wel te Sappemeer.
De percentages van de nog ongenoemde gemeenten in dit zuidoosten bevestigen
de zeventiende-eeuwse verlatenheid. Dit blijkt uit de volgende opsomming: Termunten
(0,23%), Haren (1,82%, wat op enige invloed van de stad wijst), Zuidbroek (1,82%),
Noordbroek (1,01%), Scheemda (1,57%), Nieuwwolde (0), Midwolde (0,44%),
Finsterwolde (0,13%), Beerta (1,05%), Bellingwolde (1,40%), Nieuweschans (1,58%)
en Loppersum (0,68%). Sommige percentages doen de invloed van de naburige
staties der grote veenkoloniën nog enigszins zien, maar dit is alles achttiende-eeuwse
missie.
Een korte, weinig opwekkende beschouwing verdient nog Drente, een vacuum in de
missie tot in de negentiende eeuw. Sasbout Vosmeer is blijkbaar aan geen bemoeienis
met Drente toegekomen. Het zogenaamde verslag van Vigilius van Januari 1614 zegt
van Drente, dat er van tijd tot tijd een van de drie in Groningen werkzame priesters
komt. Het rapport van Rovenius van 1616 herhaalt dit en voegt er bij, dat ook af en
toe een priester uit het Friese district Zevenwouden naar Drente uitloopt. In 1635
getuigt hij, dat in Drente geen enkele priester woont, ook te Koevorden (dat vaak bij
Overijsel gerekend wordt) niet. Toch wonen er nog katholieken; hun aantal zou groter
zijn, als er maar zielzorg werd uitgeoefend. Dezelfde somber-défaitistische geest
ademt het verslag van 1638. Het heet daarin, dat enkele seculieren dit gewest weleens
in het voorbijgaan aandoen; zij kunnen er zich echter niet
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blijvend vestigen. Daarom zou het goed zijn, als de regulieren er heen gingen; zij
kunnen er nuttiger werk doen dan op plaatsen, waar reeds seculieren arbeiden. Deze
bitse opmerking is kenmerkend voor Rovenius.
Het grondigste missieverslag over Drente is te vinden in de Narratio historica van
de Jezuïet J.M. van de Velde (1641). Dit bericht getuigt van grote kennis van zaken
door zijn merkwaardige overeenstemming met de synodale acta. De uitoefening van
het katholicisme is in Drente, zo heet het hier, ongeveer onmogelijk, maar de
bevolking is het katholieke geloof in het algemeen niet kwaad gezind en zou
gemakkelijk terug te winnen zijn. Hiet gereformeerde nachtmaal wordt door zeer
weinigen gehouden, al gaan de mensen veelal wel naar de preek en laten zij de
kinderen dopen door de dominees. Katholieke gebruiken, als geknield bidden, het
plaatsen van kruisen op de graven, het vieren van Maria- en andere heiligendagen,
het gebruik van wijwater, zijn nog algemeen. Pater De Vrede S.J. had zich aan het
missiewerk in Drente gewijd, maar hij is betrapt, gevangen gezet, tegen losprijs
ontslagen en verbannen. Hij vergaderde een groep katholieken in een huis, dat
toebehoorde aan een Groningse familie. Twee factoren beletten de missie in Drente:
1. de volstrekte ongeschiktheid van de Drentse woningen om missionarissen op te
nemen; 2. het eigenaardig volksgebruik der tweejaarlijkse samenkomsten van alle
geburen der marke met verplichte aangifte van geconstateerde overtredingen, openbare
belijdenis van de eigene en getuigenverhoren. Het eerste beletsel moet zeer zwaar
gegolden hebben bij een nog vaak zo primitief gehuisvest volk (plaggenhutten, holen kuilwoningen), waaronder edelen en gezeten boeren, in andere gewesten de
gastheren der zwervende missionarissen, zeer schaars waren, en in een streek, waar
dagen zwervens door moerassen en heidevelden nodig waren om de verspreide
buurtschappen te bereiken. Het bewerken van Drente was buitengewoon zwaar, maar
ook in hoge mate oneconomisch: immers één priester kon in een dichter-bewoond
gewest veel meer werk in dezelfde tijd doen. Daarbij sluit zich dan nog de armoede
der bevolking aan, die onmogelijk maakte, wat elders schering en inslag was: het
loskopen van gearresteerde priesters.
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De la Torre zegt in 1656, dat er in Drente nauwelijks nog katholieken over zijn,
doordat er geen mogelijkheid tot missie is. Dit is het logisch einde, ruim een halve
eeuw na de inzet van de protestantisering. Het heeft zeker iets, maar niet veel
betekend, wat Neercassel in 1662 rapporteert, nl. dat de twee in Steenwijk
gestationneerde missionarissen, een Minderbroeder en een seculier, ook uitlopen
naar de verlaten katholieken in Drente. Codde, wiens verslag van 1701 meermalen
gegevens en zelfs bewoordingen aan oudere verslagen ontleent, herhaalt de la Torre's
verzuchting en deelt mee, dat er geen enkele statie in Drente bestaat, maar dat af en
toe priesters uit de belendende provincies de bewoners te hulp komen. Dat dit ten
hoogste de grensgebieden kan gelden, is wel zeker en dan nog kan het, gezien de
nood van de omringende gewesten, maar uiterst weinig betekend hebben. In de loop
van de zeventiende eeuw is een met de uiterste taaiheid aan het katholicisme
vasthoudend volk bij durende ontstentenis van missie verloren gegaan; zijn geloof
is verkommerd en zo is het ondanks al zijn weerstand op den duur volkomen
geprotestantiseerd. Wij moeten bijna aannemen, dat omstreeks 1700 geen enkele
katholiek - een enkele pasgevestigde immigrant misschien uitgezonderd - op het
Drentse platteland gewoond heeft. De vesting Koevorden en de grensgemeente
Vledder schijnen de enige plaatsen te zijn, waar het katholicisme niet geheel
uitgestorven is. Volgens de traditie wonen nu nog autochtone katholieke families in
Koevorden; zulke tradities berusten echter dikwijls op zeer onvaste bodem. In 1672
heeft Christoffel Bernard van Galen ook hier tijdelijk het katholicisme hersteld.
Daaruit af te leiden, dat er dan toch katholieken in de stad gewoond moeten hebben,
is m.i. niet verantwoord; de bisschop zal de kerk in de eerste plaats voor zijn soldaten
opgeëist hebben. Het voortbestaan van een bescheiden groepje katholieken in een
grensplaats als Koevorden is echter zeer wel mogelijk en daarom ook waarschijnlijk;
het was mogelijk over de grens in het land van Munster te kerken. Eerst diep in de
achttiende eeuw kwam ter plaatse zelf gelegenheid tot het bijwonen van katholieke
godsdienstoefeningen, doordat een pater Franciscaan de heilige Mis kwam doen voor
de katholieke soldaten van het garnizoen.
De confessiekaart van 1839 bevestigt de verwachting, die de
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geciteerde verslagen wekken, niet in allen dele. Zij leert ons namelijk, dat in het
genoemde jaar een aantal gemeenten niet onaanzienlijke percentages katholieken
bevatte, nl. Norg (24,55%), Vledder (14,50%), Odoorn (10,37%), Emmen (8,41%),
Koevorden (17,70%) en Dalen-Schoonebeek (18,74%). De katholieke missie van de
zeventiende eeuw heeft daaraan echter nauwelijks deel. Norg bevatte namelijk de
grote werkinrichtingen van de Maatschappij voor Weldadigheid (Frederiksoord en
Veenhuizen); de bevolking daarvan was voor een niet gering deel gerecruteerd uit
de Hollandse steden, zodat de verhouding der confessies de samenstelling van de
bevolking dier steden ongeveer weerspiegelt. De andere genoemde gemeenten zijn
alle grensgemeenten. Vledder grenst aan het Overijselse Steenwijkerwold (13,72%)
en het Friese Weststellingwerf (11,19%) en kan dus geprofiteerd hebben van de
staties Wolvega, Steggerda en Steenwijk; dit verklaart zijn betrekkelijk groot aantal
katholieken. Hier zal dus inderdaad van missieresultaat te spreken zijn. Dit is echter
niet het geval met de vier aaneensluitende gemeenten Odoorn, Emmen, Koevorden
en Dalen-Schoonebeek. Zelfs als wij reserve maken ten aanzien van Koevorden (op
grond van het hierboven meegedeelde), moeten wij de cijfers in hoofdzaak uit recente
immigratie verklaren. Het betrokken grensgebed was in het begin van de negentiende
eeuw het terrein van intensieve vervening geworden. Onder de immigrerende
verveners kwamen zeer veel Munsterlanders voor, die veelal katholiek waren. In
1839 was het nog niet tot stichting van staties voor deze meest doodarme lieden
gekomen; dit zou eerst omstreeks het midden van de eeuw beginnen. Inmiddels was
in dit grensgebied een langzaam en tot in onze dagen voortschrijdend proces van
verroomsing begonnen, niet door bekering, maar louter door immigratie.
Dat het hart van de provincie vrijwel absoluut geprotestantiseerd was, leert ons
de omstandigheid, dat de volgende gemeenten in 1839 geheel geen katholieken onder
de inwoners telden; Rolde, Gasselte, Dwingelo, Westerbork, Sleen, Nijeveen,
Ruinerwold, De Wijk en Oosterhesselen. Zo goed als zonder betekenis was verder
het percentage in Roden (0,32%), Peize (0,16%), Fries (0,47%), Smilde (0,42%),
Anlo (0,27%), Beilen (0,12%), Havelte (0,22%), Meppel (0,25%), Ruinen (0,31%)
en Hoogeveen (0,33%); gezien
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de kleine absolute bevolkingscijfers, gaat het daar meestal om een enkel echtpaar of
een enkel gezin. Zeer weinig meer beduidde het contingent katholieken in Zuidwolde
(0,70%), Eelde (0,92%), Borger (0,95%), Gieten (1,00%), Zweelo (1,24%), Diever
(1,51%) en Zuidlaren (1,54%). De hoofdstad Assen had een percentage van 2,47 en
telde dus in 1839 precies 70 katholieken op 3116 inwoners; ook dit schijnt
hoofdzakelijk een gevolg van recente immigratie. Sedert 1833 was er een katholiek
kerkje te Assen83..

8. Nordstrand
Onder Neercassel onderging de Hollandse Zending een nogal curieuze uitbreiding
door de stichting van een katholieke missiestatie op het eiland Nordstrand. De
voorgeschiedenis van deze missie in het hoge noorden is niet van romantiek verstoken.
Zij dankt haar oorsprong ten dele aan financiële speculatiezucht, later in wat
zonderling verbond getreden met katholiek-quietistische en protestant-piëtistische
aspiraties. Reeds vroeg waren enige Hollandse priesters geldeljk in de onderneming
geïnteresseerd; na een periode van zeer twijfelachtige soliditeit kwam zij door de
tussenkomst van de apostolische vicaris Neercassel en andere leden van het Utrechtse
vicariaat op een degelijker financiële basis te staan, niet het minst, doordat Neercassel
er een aantal vermogende devoten uit de kring van Port-Royal voor gewonnen had.
Deze betrekking tot een onderneming, die in de financiële wereld eenmaal een kwade
reputatie had verworven, heeft Port-Royals naam - ten onrechte - geschaad. Zelfs
Sainte-Beuve kan niet nalaten, hieromtrent ironisch op te merken: ‘I1 ne faut pas
que les dévots se fassent industriels’84.. De befaamde Dom Pitra greep in zijn
schotschrift over het katholieke Nederland gretig de gelegenheid aan om het Hollandse
jansenisme de smaad van kwade financiële praktijken aan te wrjven en werd door
deze betrekkingen van Neercassel en het vicariaat tot de Nordstrandse onderneming
gebracht tot de goedkope geestigheid het jansenisme te karakteriseren als ‘moins
une hérésie, moins un schisme qu'une banque’ en tot tal van schimpscheuten aan het
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adres van Neercassel, die hij tekende als bezeten van gouddorst, naar Pitra's
vlot-verworven inzicht zo uitermate karakteristiek voor het Hollandse volk85.. Men
kan niet ontkennen, dat deze en andere vormen van bezetenheid in de eerste twintig
levensjaren van de affaire aan den dag getreden zijn, maar met het Utrechtse schisma
of wat dan het Hollandse jansenisme heet, heeft dit niets te maken en voorzover
Neercassel er straks in betrokken raakte, was het veeleer om ze financieel te saneren
en te onttrekken aan compromittante en gevaarlijke relaties met quietistische fantasten.
Op de llde October 1634 werd het eiland Nordstrand - een van de Noordfriese
Waddeneilanden aan de Westkust van Sleeswijk-Holstein tegenover Husum - door
een dijkbreuk geheel overstroomd. Alle opwonenden, ten getale van 6000, vonden
de dood in de golven. Frederik III, hertog van Holstein-Gottorp, riep enkele jaren
later de hulp van de Staten van Holland in tot het her-indijken van het eiland. De
Staten belastten de katholieke Dordtenaar Franciscus Indervelden, hoogheemraad
van het eiland van Dordrecht, met een onderzoek. Deze deskundige ontwierp een
plan, maar overleed in 1646. Zijn zoon, Quirinus Indervelden, maakte echter na enige
jaren, blijkbaar buiten de Staten van Holland om, werk van het plan en sloot in 1652
met de hertog een overeenkomst, waarbij aan hem in vereniging met Jozef de Smidt,
Alewijn van der Woerdt en Abraham van der Wercken als ‘hoofdparticipanten’ het
gehele eiland in eigendom werd afgestaan onder verschillende voorwaarden,
waaronder ook die van vrije uitoefening van de katholieke godsdienst. Behalve van
der Wercken waren allen katholiek. Nog hetzelfde jaar 1652 vertrokken de vier
hoofdparticipanten naar het eiland, waar zij met het herstel van de dijken begonnen.
Binnen enige jaren hadden zij aan ongeveer driehonderd kolonisten woning op
Nordstrand verschaft. Het waren nagenoeg allen Vlaamse en Hollandse katholieken.
Het Zuidnederlandse element schijnt overwegend geweest te zijn. Reeds van de vier
hoofdparticipanten waren er twee, nl. Indervelden en de Smidt, geboren Vlamingen;
van der Woerdt was afkomstig uit Geertruidenberg; alleen de protestant van der
Wercken was een Hollander.
Met opmerkelijke ijver trachtten de hoofdparticipanten van
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stonde af aan de katholieke zielzorg op het eiland te verzekeren. In 1655 kenden zij
de tienden van het hele eiland toe aan het Oratorium Domini Jesu van Mechelen, dat
daarmee de verplichting op zich nam, het eiland van een katholieke zielzorger te
voorzien. Nog hetzelfde jaar zond het Oratorium zijn lid Johan Heijs als pastoor naar
Nordstrand. Ongeveer tegelijk vestigden de Oratorianen een huis op het eiland,
waarvan Christiaan de Cort de eerste superior werd. Het is met de voorhanden
gegevens niet wel mogelijk, deze vreemdsoortige priester-speculant te typeren. De
karakteristiek van de financier weifelt tussen contrasten als clericale oplichter en
wereldvreemd slachtoffer, geslepen intrigant en onnozele hals. De katholiek is
misschien nog minder scherp te determineren, doordat wij daarbij stuiten op het
nauwelijks verkende grensgebied, waar jansenisme en quietisme elkaar schijnen te
raken en zelfs diffusieverschijnselen optreden met de piëtistische neigingen uit de
kring der stiefkinderen van het Nederlandse protestantisme. Nu syncretisme van
jansenistische en quietistische dogmatiek uiteraard ongerijmd te achten is, valt
misschien te denken aan contaminatie der spiritualiteit van beide stromingen, een
verschijnsel, dat in het Oratorium van de Bérulle tegen het eind van de zeventiende
eeuw meer scheen voor te komen. Voorzover Christiaan de Cort meer dan een
warhoofd geweest is, kan hij als de belichaming van deze contaminatie gelden.
Misschien is zijn wat tragi-komische figuur als historisch verschijnsel zelfs belangrijk
te noemen, indien mocht blijken, dat hij geen naïeve eenling was, maar een stroming
vertegenwoordigt, die zich uit de Port-Royalse en Oratoriaanse spiritualiteit zou
hebben afgetakt naar de doolwegen van het quietisme, de beschouwelijke vroomheid,
die de hoogste volmaaktheid ziet in het ‘God maar laten geworden’, in de meest
volstrekte passiviteit86..
Eenmaal daar aangeland, kan père de Cort bezield geworden zijn voor een
oecumeens-christelijke toenadering tot het protestante piëtisme, dat zich in de tweede
helft van de zeventiende eeuw in de Republiek uitleefde in allerlei emancipaties van
mystiek sectarisme. Maar het blijft ook mogelijk, dat deze toenaderingspogingen
niet meer waren dan de sprongen van de kat in nood, m.a.w. dat zijn financiële
moeilijkheden hem een contact deden zoeken, dat hij achteraf met het etiket van
oecumeense bedoelingen beplakte.
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Père de Cort's financiële bemoeienis met Nordstrand werd in elk geval een
compromittante ontsporing. Blijkbaar liet hij zich meer met de financiële leiding dan
met de zielzorg in; hij liet zich in of kort na 1656 tot algemeen directeur van het
eiland benoemen. Het ontbrak hem zowel aan de practische onderlegdheid als aan
de administratieve gaven, daartoe nodig, zodat hij de onderneming in klorte tijd aan
de rand van het graf bracht.
In zijn nood trachtte hij Arnauld en andere vermogende vrienden van Port-Royal
te bewegen hun geld in de onderneming te wagen. Na een ‘avis mathématique’ van
Pascal ontvangen te hebben, weigerden de meesten; alleen Pierre Nicole schijnt door
de voorspiegelingen van père de Cort verleid te zijn en toen reeds enig aandeel in de
wrakke zaak genomen te hebben. Deze hulp was echter niet voldoende en na enkele
jaren zag de onredzame Oratoriaan zich genoodzaakt het eiland te verlaten. Gebukt
onder schulden, die het Mechelse Oratorium waarschijnlijk niet als de zijne wilde
erkennen, trok hij naar Amsterdam, waar hij in relatie trad met personen uit allerlei
kringen, zonder er echter in te slagen serieuze en vermogende zakenmensen voor de
zaak te interesseren.
Wel knoopte hij er connecties aan met enige zeer onzakelijke religieuze fantasten
uit de kringen van collegianten en vrije geesten, in de tweede helft van de zeventiende
eeuw gegroepeerd om figuren als de Labadie, Anna Maria van Schuermann, Plockhoy
en Antoinette Bourignon en vervuld van grootse kolonisatieplannen, die de
verwezenlijking wilden zijn van wat zij in hun geschriften en profetische mondelinge
getuigenissen als oudchristelijke liefde-gemeenschappen of ‘christ-burgerlijke
societeiten’ plachten te betitelen. Zo stichtten de Labadie en Anna Maria van
Schuermann in 1667 met hun zogenaamde huisgemeente, toen het deze in de
Republiek te benauwd werd, een soort van christelijk-communistische kolonie in het
territorium van prinses Elisabeth van de Palts, rijksstiftsvrouwe van Herford bij
Minden in Westfalen. Hier vormden de uitverkoren zusters en broeders zonder
burgerlijke formaliteiten, zoals huwelijkssluitingen, een nieuwe gemeenschap, die
zich echter spoedig door uitzinnigheden als religieuze dansen en andere extatische
verschijnselen compromitteerde. Door de blijkbaar gechoqueerde stiftsvrouwe
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uitgewezen, vertoefde de gemeenschap enige tijd in het naburige Sundern om in
1672 naar het toen Deense Altona te vertrekken. Na de Labadie's dood in 1674
zochten en vonden de verbondenen een toevlucht op Waltha-state bij Wieuwerd, dat
aan de familie van Aerssen toebehoorde. Door deze familie kwamen zij ten slotte in
Suriname terecht, waar de onderneming roemloos en in gestadig gekrakeel ten onder
ging87.. Een andere, wat minder fantastische onderneming van verwante aard was die,
welke de Zeeuwse ex-Mennist Pieter Plockhoy in 1662 aan de Delaware stichtte,
met even weinig resultaat, ondanks de financiële steun van de gemeente Amsterdam.
In het licht van deze toen in Engeland, de Republiek en Frankrijk - vooral in
Hugenotenkringen - alom opluikende emigratieplannen met chiliastische inslag, alle
uitgaande van het beginsel van wereldontvluchting en vernieuwing der
primitief-christelijke levenspractijk, zie men de belangstelling, die de avontuurlijke
Oratoriaan in de welig-vertakte vrije gemeenschappen in de Republiek vond. Ook
Nordstrand kwam aan sommigen uit zulke secten als een geschikte plaats voor hun
experimenten voor en de door zijn schuldeisers benauwde, zelfs enige tijd te
Amsterdam gegijzelde, priester liet zich inpalmen door de genoemde Antoinette
Bourignon, een vrouw met ziekelijke complexen, een bandeloze fantasie en het talent
van een volmaakte intrigante. Onder benamingen als ‘de nieuwe Eva’ en ‘de bruid
des heiligen Geestes’ had zij in haar geboorteland Frankrijk haar openbaringen
gepropageerd. Ook te Mechelen had zij gewoond en daar had zij met père de Cort
zeer innige geestelijke betrekkingen aangeknoopt, waarvan een zwoel-mystieke
briefwisseling getuigt. Hij noemde zich beurtelings haar boezemvriend en haar
geestelijke zoon en liep zeer hoog met haar geschriften. Daarin placht zij in meestal
gynaecologische beeldspraak te spreken over Christus' tweede geboorte, waartoe zij
zelf het instrument zou zijn, en over de stichting van een zuivere
christen-gemeenschap van wedergeborenen, waartoe God haar geroepen had88..
Uit Frankrijk gevlucht, vormde zij te Amsterdam een kring van mannen om zich
heen, die zij haar zonen placht te noemen en op wie haar kuisheid heette af te stralen
als een hemels licht, indien zij ertoe konden besluiten zich van hun wettige
echtgenoten te
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laten scheiden. Onder deze schare van geestelijke zonen hernam de berooide
avonturier père de Cort de voor hem warm gehouden plaats. Door Antoinette kwam
hij in aanraking met de vermaarde Jean de Labadie, Fransman en katholiek van
origine, oud-kwekeling van de Jezuïeten, als seculier priester sterk voor Jansenistische
gevoelens en praktijken geporteerd, daarna afgevallen en als calvinistisch predikant
werkzaam te Montauban en te Genève, om eindelijk als Waals predikant te
Middelburg het hoofd te worden van een secte van mystieke christen-communisten.
Een ogenblik moet er sprake geweest zijn van een associatie der drie wedergeboren
katholieken Bourignon, de Labadie en de Cort; de laatste motiveerde de samenwerking
met de hoop, dat hij aldus de grondslag zou leggen voor een wereldhervormende
beweging met een oecumeens-katholiserende strekking. De Labadie, omstuwd door
een schare van vermogende vrouwelijke adepten, achtte zich in staat enige tonnen
gouds te fourneren tot de redding van Nordstrand en tot de stichting van een zuivere
christen-gemeenschap op het eiland. De hoogmoedige Antoinette geraakte echter
spoedig op gespannen voet met de Labadie. Blijkbaar voorzag zij, dat zij in zijn
schaduw niet langer zou schitteren als ‘la lumière du monde’, gelijk haar vereerders
haar betitelden. Zij was het dan ook, die haar slaafse satelliet de Cort noodzaakte,
alle relaties met de Labadie te verbreken. Zij alleen zou het zijn, die het Godsrijk op
het eiland kwam vestigen. Teruggekeerd op Nordstrand, bleef père de Cort met zijn
geestelijke moeder in briefwisseling. In 1669 overleed hij op het eiland; bij testament
had hij Antoinette Bourignon tot universele erfgename benoemd. Zij reisde er heen,
maar schijnt er niet in geslaagd te zijn, zich in het bezit van de Corts rechten en
bezittingen te stellen, daar het Oratorium inmiddels het vicariaat van Utrecht en de
gemeenschap van Port-Royal voor de zaak had weten te winnen. Aldus liep de
tragi-komische associatie de Cort-Bourignon, die het eiland gemaakt zou hebben tot
het asyl van een wereldvliedende groep vrijgeesten, op een mislukking uit. Toch
bleef Nordstrand het object van verwante plannen, thans afkomstig uit het midden
van de steeds meer in sectarisme vervallende Port-Royalse devoten.
Door de tussenkomst van de apostolische vicaris van Neercassel
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en enige andere leden van het Utrechtse vicariaat dat omstreeks 1680 in het bezit
was van 11 der tot 24 uitgebreide participantenaandelen, werden nu eindelijk bijna
alle in particuliere handen verbleven aandelen opgekocht door Franse vrienden van
Port-Royal, o.a. Antoine Arnauld, de Pontchâteau en Pierre Nicole. Naarmate de
Port-Royalse kring zich meer beklemd gevoelde in de greep van Lodewijk XIV,
zochten de vrienden ijveriger naar een rustig pied-à-terre, waar zij in vrede een nieuw
eiland der heiligen konden stichten, een vrijplaats, waar de solitaires door geen
vervolging bereikt konden worden. Verscheiden plaatsen waren reeds overwogen,
vooral in de Hollandse Zending, o.a. het Delftse begijnhof, waar Arpauld enkele
jaren gastvrijheid genoot, de enclave Huissen, het klooster op de Glaan onder zijn
rector Herman ter Hoente, later ook Emmerik, waar het Sint-Agnesconvent van
reguliere kanunnikessen vooral door de invloed van zijn rector Paulus Roscam, tevens
aartspriester van het district Kleef en Berg, onder Petrus Codde geheel in de geest
van Port-Royal leefde. Daar echter het verblijf in de Republiek, in het territorium
van de Brandenburgse keurvorst (Emmerik en Huissen) en vooral in het stift Munster
(op de Glaan) geen genoegzame waarborg voor duurzaamheid bood, leek het nieuw
te scheppen eiland, waarvan men zich de burgerlijke eigendom kon verzekeren en
waar men de bewegingsvrijheid kon kopen van de hertog van Holstein, een hechter
fundament voor de stichting te kunnen verschaffen.
Ondanks al deze grootse plannen floreerde de onderneming zo weinig, dat de
hertog van Sleeswijk omstreeks 1690 het eiland terugkocht voor een zo gering bedrag,
dat alle participanten ernstige verliezen leden. Overwegend-financiële belangen
hadden de devoten sedert niet meer bij Nordstrand, dat in de volgende decennia
honderden lutherse gezinnen opnam, waardoor de katholieken ver in de minderheid
kwamen, maar uit de loop der zaken was een betrekking tussen de Hollandse Zending
en de bevolking van het eiland gegroeid, die tot vele verwikkelingen aanleiding zou
geven.
In 1662 was de eerste kerk op het eiland tot stand gekomen; zij was aan Sint Teresia
gewijd - een vernoeming, waarin een bepaalde spiritualistische voorkeur onmiskenbaar
schijnt - en
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werd door een Oratoriaan bediend, die ten minste sedert 1666 met goedkeuring van
de Propaganda jurisdictie ontving van de apostolische vicaris der Hollandse Zending89..
Sedert 1681 werd het pastoraat echter door een seculier van de Hollandse Zending
bekleed, rechtstreeks benoemd door de apostolische vicaris. Aan deze afstand van
het pastoraat aan de seculieren waren heftige geschillen tussen het Mechelse
Oratorium en het Utrechtse Vicariaat voorafgegaan, die elkaar voor de gevolgen van
het slechte en ondeskundige beheer wilden doen opdraaien.
Tussen de op het eiland wonende hoofdparticipanten ontstonden omstreeks de dood
van Neercassel geschillen van financiële aard: het schijnt, dat de pastoor zich
beklaagde over de karigheid van zijn inkomen en de hoofdparticipanten hem niet te
hulp wilden komen. Neercassels opvolger Codde stelde de pastoor in het ongelijk,
die in zijn verontwaardiging zijn beklag schijnt gedaan te hebben bij de Propaganda.
De Congregatie heeft blijkbaar de nuntius te Keulen met een onderzoek belast. Het
gevolg moet geweest zijn, dat de apostolische vicaris van het Noorden in de missie
op Nordstrand gemengd werd. Deze stond aan het hoofd van de zogenaamde
Norddeutsche Mission. Haar officiële oprichting dateert eerst van 1667, d.i. na het
tijdstip, waarop de Propa, ganda aan Neercassel de jurisdictie over Nordstrand
verleend had. Sedert 1667 vormde Nordstrand een exempt gebied in de Noordduitse
missie. Voor de handhaving van deze toestand pleitte trouwens het motief van taal
en nationaliteit: alle katholieke bewoners van Nordstrand waren Nederlanders. De
apostolische vicarissen van het Noorden hebben echter sedertomstreeks 1690 niet
opgehouden te betogen, dat de missie op Nordstrand aan hun gezag behoorde
onderworpen te zijn. Niettemin is de in 1687 door de Utrechtse provicarissen (die
ad interim na Neercassels dood de Zending bestuurden) benoemde pastoor Gerard
Egerwijs blijven pastoreren tot zijn dood in 1740. Naast hem woonden nog steeds
enige leden van het Mechelse Oratorium op het eiland. Hun woning werd door de
bevolking het ‘Herenhuis’ genoemd. De kleine communiteit overleefde, evenals die
van Kevelaer, de opheffing van de Mechelse provincie en bestond onder eigen superior
zelfstandig voort tot in het begin van de
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negentiende eeuw. Ze werd in 1802 officieel opgeheven, maar bleef nog enige jaren
intact.
Omtrent het gedrag van pastoor Gerard Egerwijs gedurende de troebelen rondom
de schorsing van Petrus Codde hebben wij geen zekerheid, maar het schijnt, dat het
vicariaat van Utrecht, dat spoedig als metropolitaan kapittel van de kerk der
oud-bisschoppelijke clerezie zou optreden, nog steeds zekere financiële belangen op
Nordstrand had. Ook waren onder de voornaamste bewoners van het eiland blijkbaar
vurige aanhangers van het Utrechtse schisma, o.a. de afstammelingen van de pionier
der bedijking Indervelden. Dit verklaart, waarom het vicariaat zich aan het behoud
van de statie op het eiland zoveel gelegen liet liggen. Het vermoeden is verder
gegrond, dat zowel pastoor Egerwijs als de Nordstrandse Oratorianen althans van
het schisma afkerig waren. Om te voorkomen, dat de statie door een onderwerping
van Egerwijs aan de apostolische vicaris van het Noorden voor het Utrechtse kerkje
verloren zou gaan, zond het vicariaat in 1720 de Zuidnederlander Tilman Backhuyzen
(Backhusius), toen nog als priester aan de kerk der oud-bisschoppelijke clerezie
verbonden, later bekend geworden door zijn scherpe bestrijding van dit lichaam90.,
naar Nordstrand om als kapelaan met recht van opvolging de pastoor ter zijde te
staan. Het contact met pastoor Egerwijs en de Nordstrandse Oratorianen leidde echter
tot de onverwachte uitkomst, dat Backhuyzen de wettigheid van zijn zending door
het vicariaat ging betwijfelen en het eiland verliet.
Sedert 1734 namen de Oratorianen te Nordstrand scherp stelling tegen de
aanhangers van het schisma; zij verwierven van de apostolische vicaris van het
Noorden het recht, in hun kapel openbare godsdienstoefeningen te houden. Toen dan
ook pastoor Egerwijs, die zich op zijn sterfbed volkomen van het Utrechtse schisma
losmaakte en weigerde bediend te worden door de hem kort tevoren (weer met recht
van opvolging) toegevoegde kapelaan Johan van Baesrode, in 1740 hoogbejaard
stierf, aanvaardde de superior der Oratorianen, Emmanuel de Camba, met volmacht
van de apostolische vicaris van het Noorden het pastoraat over het eiland. Door de
tussenkomst van het Utrechtse kerkje verbood de koning van Denemarken, tot wiens
rijk het eiland
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thans behoorde, aan de Camba alle bediening. De katholieke bevolking koos in grote
meerderheid partij voor de Oratoriaan en de eenheid met Rome, maar de
hoofdparticipanten, vooral zekere Vreede, steunden van Baesrode, die zich met een
kleine schare van volgelingen in het kerkje handhaafde. De meerderheid weigerde
elk contact met hem en begaf zich, voorzover dit moge- lijk was, naar Friedrichsstadt
op het vasteland van Sleeswijk, waar paters Jezuïeten een statie hadden. Eerst in
1769 kregen de Nordstrandse Oratorianen eindelijk volmacht om in noodgevallen
de heilige Sacramenten toe te dienen. Dit besluit had moeten wachten op de dood
van de fanatieke voorvechter van het schisma, de genoemde Vreede.
Tegen het eind van de achttiende eeuw konden de katholieken ongestoord de
godsdienstoefeningen bijwonen op het ‘Heren- huis’, maar voor het sluiten van
huwelijken moesten zij zich nog steeds naar Friedrichsstadt begeven en hun kinderen
moesten door de oud-katholieke pastoor of door de lutherse predikant gedoopt worden.
In 1811 eindelijk - omstreeks de tijd, dat het Oratorium uitstierf - werd het aan een
priester met zending van de apostolische vicaris van het Noorden toegestaan, alle
bediening, ook die van dopen, trouwen en begraven, uit te oefenen; in de
Sint-Teresiakerk (nog steeds hetzelfde gebouw, dat in 1662 gesticht was) werd het
simultaneum voor katholieken en oud-katholieken ingevoerd. Daar echter het
Utrechtse kerkje omstreeks deze tijd in zeer kritieke toestand verkeerde en nauwelijks priesters voor de staties binnenslands beschikbaar had, kon het voor Nordstrand
tientallen jaren achtereen geen vaste priester aanstellen, zodat het simultaneum vrijwel
neerkwam op alleen- gebruik door de katholieken. Er woonden omstreeks 1811 ruim
200 katholieken en 50 oud-katholieken op het eiland. Het kerk- gebouw was inmiddels
onbruikbaar geworden en werd door een nieuw vervangen, uitsluitend voor de
katholieken bestemd, terwijl het oude aan de oud-katholieken bleef, die in 1838 weer
een eigen pastoor kregen. Sedert 1841 maakt het eiland Nordstrand deel uit van het
bisdom Osnabrück. De oud-katholieke gemeente, diedoor afval naar het lutheranisme
gestadig bleef achteruitgaan, heeft tot in het begin van de twintigste eeuw als parochie
van de Utrechtse kerk voortbestaan91..

Eindnoten:
De voornaamste bron, waaruit dit hoofdstuk geput is, wordt gevormd door de verslagen, die
door of namens de apostolische vicarissen of door een van de nuntii of door een andere bevoegde
autoriteit zijn uitgebracht. Het zijn in chronologische volgorde:
1602.

Sasbout Vosmeer: Insinuatio status
provinciarum in quibus haeretici
dominantur (Gisb. Brom in Arch. ab.
Utr. 17 (1889), 150 vv.).

1605.

Sasbout Vosmeer: Relatio status
(Broedersen V, 200 vv.).
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1614.

J. Vigilius (Wachtelaer): Visitatierapport
(in uittr. bij C. Deelder, Bijdr. I, 93 vv.;
vgl. Bruggeman; Inventaris 33).

1616.

Ph. Rovenius: Brevis descriptio status
in quo est ecclesia catholica in partibus
Belgii ab haereticis occupatis (A. van
Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 1 (1874)
208 vv.).

1617.

Ph. Rovenius: Descriptio status in quo
nunc est religio catholica in
confoederatis provinciis (Gisb. Brom in
Arch. ab. Utr. 17 (1889) 458 vv.).

1619.

Ph. Rovenius: Descriptio status in quo
nunc versatur religio catholica in
confoederatis Belgii provinciis
(Oud-Katholiek 1915, 164 vv.).

1622.

Ph. Rovenius: Descriptio status in quo
nunc est religio catholica in
confoederatis Belgii provinciis (A. van
Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 20 (1893)
349 vv.).

1629.

Fabio a Lagonissa (Verslag v.d. toest.
der R.C. godsd. der voormalige
Hollandsche Zending; A. van Lommel
S.J. in Arch. ab. Utr. 13 (1885) 245 vv.).

1635.

Ph. Rovenius: Relatio de statu et
progressu religionis catholicae in
Hollandia et vicinis provinciis (Gisb.
Brom in Arch. ab. Utr. 18 (1890) 1 vv.).

1638.

Ph. Rovenius: Descriptio status ecclesiae
et religionis catholicae in dioecesi
Ultraiectensi ac in partibus Hollandiae
aliisque provinciis ac locis Belgii
confoederatis (Gisb. Brom in Arch. ab.
Utr. 18 (1890) 18 vv.).

1638.

J. de la Torre, A. van Brienen en N.
Heynot: Descriptio status in quo anno
1638 erat religio catholica in Hollandia
et in conterminis Belgii provinciis (A.J.J.
Hoogland O.P. in Arch. ab. Utr. 12
(1884) 189 vv. en 414 vv.).

1640.

Ph. Rovenius: (Gedeeltelijk verslag over
de Hollandse Zending; Gisb. Brom.
Arch. in It. II, no. 29.).

1642.

Ph. Rovenius: Descriptio status ecclesiae
et profectus religionis catholicae in
Hollandia eique confoederatis Belgii
provinciis (Gisb. Brom in Arch. ab. Utr.
18 (1890) 24 vv.).

1645.

Ph. Rovenius: Descriptio status ecclesiae
et profectus religionis catholicae in
Hollandia eique confoederatis Belgii
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provinciis (Gisb. Brom in Arch. ab. Utr.
18 (1890) 49 vv.).
1653.

J. de la Torre: Brevis deductio status
missionis Hollandiae (in uittr. bij
Deelder: Bijdr. I, 200 vv.; vgl.
Bruggeman: Inventaris 153).

1654

J. de la Torre: Elenchus sacerdotum
saecularium omnium in unitis Belgii
provinciis (R.R. Post in Rom. bronnen
II, 38).

1656.

J. de la Torre: Relatio seu descriptio
status religionis catholicae in Hollandia
(A. van Lommel S.J. in Arch. ab. Utr.
10 (1882) 95 vv. en 11 (1883) 57 vv. en
374 vv.).

1658.

Petrus a Matre Dei (A. Bertius O.
Carm.): Clara relatio missionis
Hollandicae et provinciarum
confoederatarum (C. Deelder, Rotterdam
1891).

1662.

J. van Neercassel (Verslag zonder titel;
Gisb. Brom in Arch. ab. Utr. 18 (1890)
181 vv..)

1663.

J. van Neercassel (id., ibid. 206 vv.).

1664.

J. van Neercassel (id., ibid. 216 vv.).

1665.

J. van Neercassel (id., ibid. 221 vv.).

1666.

J. van Neercassel (id., ibid. 226 vv.).

1668.

J. van Neercassel (id., ibid. 231 vv.).

1671.

John Brenan (Verslag van indrukken
van een bezoek aan de Hollandse
Zending; Gisb. Brom in Arch. ab. Utr.
18 (1890) 267 vv.).

1673.

J. van Neercassel (Verslag zonder titel;
Gisb. Brom in Arch. ab. Utr. 20 (1893)
426 vv.).

1675.

J. van Neercassel (id., ibid. 18 (1890),
273 vv..)

1676.

J. van Neercassel (id., ibid. 282 vv.).

1701.

P. Codde: Status missionis in foederato
Belgio ineunte saeculo 18 (Gisb. Brom
in Arch. ab. Utr. 18 (1890) 432 vv. en
19 (1892) 1 vv.).

Hierbij komen de volgende partiële verslagen:
1613.

J. Vigilius en F. Dusseldorpius (Over
Delft, Leiden en Rotterdam; Broedersen
V, 200 vv.).
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1614.

J. Vigilius (Over het aartsbisd. Utr., uittr.
bij Deelder, Bijdr. I, 93.)

1624.

G.F. Guido del Bagno (Over Friesl. en
Gron.; Cornelissen: Rom. Bronnen I,
319).

1628.

S. Sixtius (Over Haarlem, Leeuwarden
en Groningen; M.P.R. Droog in Bijdr.
bisd. Haarlem 34 (1911) 251 vv.).

1631-1634.

(Visitatieverslagen bisdom Haarlem;
M.P.R. Droog in Bijdr. bisd. Haarl. 33
(1910) 355 vv.).

1640.

H. van Suerck (?): Descriptio
episcopatus Leovardiensis sive Frisiae
eiusque stationum (A. van Lommel S.J.
in Arch. ab. Utr. 4 (1877) 90 vv.).

1657.

H. Smeddes (Over Lingen: W.F. Elsen
in Arch. ab. Utr. 4 (1877) 72 vv.).

1658.

H. Stodtbrock (Over Lingen; W.F. Elsen
ibid. 78 vv.).

1658.

Z. de Metz (Over Lingen; W.F. Elsen
ibid. 83 vv.).

1661.

H. Stodtbrock (Over Lingen; W.F. Elsen
ibid. 88 vv.).

1661.

J. Vercampen: Status parochiarum sub
archipresbyteratu Alcmario (M.P.R.
Droog in Bijdr. bisd. Haarl. 33 (1910)
343 vv.).

1663.

J. van Neercassel: Status modernus
vineae Frisiae (R.R. Post in Rom. br. II,
250).

1665.

J. van Neercassel (Over Zeeland; Gisb.
Brom in Arch. ab. Utr. 18 (1890) 216
vv.).

1666.

J. van Alphen: Relatio ad principem
Christophorum Bernardum super statu
parochiarum Aelten, Wenterswieck et
Dingsperlo in dominio Bredevordiensi
(J. Kleijntjens S.J. in Arch. ab. Utr. 49
(1932) 48 vv.).

1669.

B. van Wevelinckhoven (Over
Noord-Holland; R.R. Post in Arch. ab.
Utr. 64 (1940) 268 vv.).

1676.

J. van Neercassel (Over bisd. Deventer;
R.R. Post in Arch. ab. Utr. 64 (1940)
303 vv.).

1686.

J. van Neercassel en B. Pesser van
Velzen: Brevis ac compendiosa relatio
seu potius annotatio visitationis per
Daventriensem potissimum dioecesim
instituta (z. pl., z.j.).
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1688.

J. Cousebant (Over bisd. Haarl., Leeuw.
en Gron.; A. van Lommel S.J. in Bijdr.
bisd. Haarl. 5 (1877) 98 vv.).

1691.

A. Waeyer: Nopende het
aertspriesterschap van Swolle (G.A.
Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 45 (1920)
1 vv. en 46 (1921) 193 vv., ook
afzonderlijk uitgeg.; Utr. 1921).

De volgende verslagen betreffen uitsluitend of in hoofdzaak het werk van de regulieren.
Jezuïeten:
1594.

J. Bargius: Puncta ex quibus cognosci
possit status nostrae missionis et
ecclesiae in Hollandia (F. van Hoeck
S.J.: Schets van de gesch. der Jez. in
Ned.. Nijm. 1940, 365 vv.).

1620.

J.M. van de Velde: Narratio historica seu
descriptio status Romano-Catholicorum
civitatis Groningensis necnon agri
circumiacentis sive Ommelandiae et
provinciae Drenthiae (A. van Lommel
S.J. in Arch. ab. Utr. 6 (1879) 1 vv.).

1628.

G. Bauters: Relatio visitationis missionis
S.J. in Hollandia (A. van Lommel S.J.
in Arch. ab. Utr. 6 (1879) 222 vv.).

1638.

W. van der Heyden (Het verhaal van de
verrigtingen der Jezuieten in Friesland,
uitgeg. door H. Amersfoordt en U.
Evertz, Leeuw. 1842.)

1656.

Th. Dekens: Relatio visitationis (A. van
Lommel S.J. in Arch. ab. Utr., 3 (1876)
45 vv.).

1661.

F. de Cleyn: Relatione delle missioni de'
Gesuiti nelle provincie di Fiandra del
1661 (Summarium, gepubl. door R.R.
Post in Arch. ab. Utr. 58 (1934) 15 vv.).

1664.

A. van de Beke: Succincta narratio rerum
a missionariis octoginta S.J. gestarum
per confoederatas Belgii provincias
(R.R. Post in Arch. ab. Utr. 58 (1934)
38 vv.).

1672.

Missio S.J. Gallo-Hollandica (A. van
Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 1 (1874)
257 vv.).

1675.

L. de Camargo: Accupationes
operariorum S.J. in Missione Hollandica
et fructus in ea ab ipsis collecti (R.R.
Post in Arch. ab. Utr. 58 (1934) 42 vv.).

1677-1679.

J. de Brier: Labores et fructus quos
Societatis missionarii per confoederatas
Belgii provincias exantlarunt et
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collegerunt (R.R. Post in Arch. ab. Utr.
59 (1935) 79 vv.).
1681-1684.

H. van der Beets: Fructus in vinea
Domini a S.J. missionariis in Belgio
foederato collecti (R.R. Post in Arch. ab.
Utr. 59 (1935) 169 vv.).

Voor de Jezuieten verder: Breve chronicon missionariorum S.J. in Transisaliana (A. van Lommel
S.J. in Arch. ab. Utr. 6 (1879) 399 vv. en 7 (1879) 57 vv., 201 vv. en 395 vv.). - Een
samenvattend historisch overzicht van de provincie en van de afzonderlijke staties in F. van
Hoeck S.J.: Schets van de gesch. der Jezuieten in Nederl.. Nijm. 1940.
Franciscanen:
1637.

J. Pichart (Verslag zonder titel; J.D.M.
Cornelissen in Rom. Br. I, 544 vv..)

1639.

(Verslag zonder titel in Epistolae
missionariorum ordinis S. Francisci ex
Frisia et Hollandia.)

1643.

B. Vetweis (Verslag zonder titel; J.D.M.
Cornelissen in Rom. br. I, 722 vv.).

1652.

B. Vetweis (Verslag zonder titel; R.R.
Post in Rom. br. II, 4 vv.).

1653.

H. Lissens (Verslag zonder titel; R.R.
Post in Rom. br. II, 14 vv.).

1654.

B. Vetweis: Nomina, loca et fructus
patrum missionariorum provinciae
Coloniensis Fratrum Minorum
Recollectorum in Frisia et Hollandia
(R.R. Post in Rom. br. II, 31 vv.).

1655.

B. Vetiveis (Verslag zonder titel; R.R.
Post in Rom. br. II, 59 vv..)

1656.

B. Vetweis: Relatio laborum et fructuum
missionariorum provinciae Coloniensis
Fratrum Minorum Recollectorum in
Hollandia et Frisia (W.F. Elsen in Arch.
ab. Utr. 2 (1875) 89 vv.).

1657.

B. Vetweis: Relatio laborum et fructuum
patrum missionariorum apostolicorum
provinciae Coloniensis Fratrum
Minorum strict. observatiae seu
Recollectorum (W.F. Elsen in Arch. ab.
Utr. 2 (1875) 97 vv.).

1660.

Exercitia et fructus Fratrum Minorum
Regularis Observantiae qui vineam
Domini in confoederatis provinciis
haereticis subiectis incolunt ab ultima
intimatione Sacrae Congregatione facta
(R.R. Post in Rom. br. II, 150 vv.).

1665.

Relationes laborum et fructuum quos
octo patres nostri prov. Colon, O.F.M.
Recoll. in partibus Hollandiae, Frisiae,
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Transisulaniae et Geldriae... in vinea
Domini inter maximas persecutiones per
Dei gratiam colligere et praestare conati
sunt (R.R. Post in Rom. br. II, 315 vv.).
1668.

B. Vetweis: Relationes laborum ac
fructuum quos patres nostri prov. Colon.
O.F.M. Recoll..... colligere et praestare
conati sunt. (R.R. Post in Arch. ab. Utr.
64 (1940) 262 vv.).

1671-1673.

P.W. Herinx (Verslag zonder titel in
Arch. ab. Utr. 64 (1940) 281 vv.).

1687.

C. Graven: Labores exantlati et fructus
collecti a Patribus Minoribus Recollectis
Ord. S. Franc. Prov. Inf. Germ. in
Foederato Belgio (A. van Lommel S.J.
in Arch. ab. Utr. 8 (1880) 434 vv.
Verder de Epistolae voornoemd
(Quaracchi 1886).
Dominicanen:

1633.

P. Bersius (Verslag zonder titel; J.D.M.
Cornelissen in Rom. br. I, 435 vv..)

1636.

J. de Brouwer: Status missionis O.P.
(G.A. Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 49
(1924) 136 vv.).

1639.

J. Bouquetius: Status eorum quae per
fratres Praedicatores geruntur in
Missione Hollandiae (J.D.M.
Cornelissen in Rom. Br. I, 605 vv.).

1642.

M.A. Capello (Visitatieverslag; G.A.
Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 49 (1924)
152.)

1660.

J.B. Verjus: Status missionis in
confoederatis provinciis Belgii (G.A.
Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 49 (1934)
168 v.).

1670.

Status missionis religiosorum ord.
Fratrum Praedicatorum in partibus
Belgicis confaederatarum provinciarum
sub dominio haereticorum (R.R. Post in
Arch. ab. Utr. 64 (1940) 276 vv.).

Deze bronnen zijn voor een belangrijk deel verwerkt in tal van artikelen en monografieën van
G.A. Meijer O.P. en C.H. Lambermond O.P.; zie ook G.A. Meijer O.P.: Gedenkboek van de
Dominicanen in Nederland. Nijm. 1912; dezelfde: Dominicaansche studiën. Tiel 1920.
Augustijnen:
1639.

M. Paludanus: Missio religiosorum
O.E.S.A. in Hollandiam aliasque Belgii
provincias confoederatas (J.D.M.
Cornelissen in Rom. br. I, 592 vv.).
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1642.

M. Paludanus: Visitatio missionis
Hollandicae O.E.S.A. (J.D.M.
Cornelissen in Rom. Br. I, 684 vv.).

1683.

J. Willemart (Verslag zonder titel; R.R.
Post in Arch. ab. Utr. 64 (1940), 305
vv.).
Capucijnen:

1628.

Simon van Oudenaarden (Verslag
zonder titel; J.D.M. Cornelissen in Rom.
br. I, 356 vv.).

1629.

Benedictus van Haarlem (id., ibid. 368
vv.).

1630.

Juvenalis van Wijnoxbergen (id., ibid.
385 vv.).

1630.

Franciscus van Gouda (id., ibid. 390
vv.).

1631.

Seraphinus van Brussel (id., ibid. 413
vv.).

1631.

Seraphinus van Brussel (id., ibid. 426
vv.).

1634.

Cyprianus van Antwerpen: Relatio
visitationis missinariorum Capucinorum
(J.D.M. Cornelissen in Rom. br. I, 483
vv.).

1636.

Basilius van Brugge (Verslag zonder
titel; J.D.M. Cornelissen in Rom. br. I,
520 vv.).

1636.

Basilius van Brugge: Praesens status
missionis (J.D.M. Cornelissen in Rom.
br. I, 524 vv.).

1639.

Juvenalis van Wijnoxbergen: Praesens
status missionis Hollandicae (J.D.M.
Cornelissen in Rom. br. I, 598 vv.).
Carmelieten:

1648.

J. Vivarius (Verslag zonder titel; J.D.M.
Cornelissen in Rom. br. I, 808 vv.).

1658.

Petrus a Matre Dei (A. Bertius) (Zie bij
de algemene verslagen.)

1671.

(Overzicht van de staties; R.R. Post in
Rom. br. II, 574 vv.).

Voor de locale geschiedenis is verder van belang: H.F. van Heussen: Historia episcopatuum
foederati Belgii (zie de opgaven bij hoofdstuk IV); voor het bisdom Haarlem ook materiaal in
de Acta van het kapittel, uitgeg. door J.J. Graaf in Bijdr. bisd. Haarl. 1-7, 9-10, 14-15, 17-37
en 42; voor Friesland ook G.H. van Borssum Waalkes: Andreae Tiarae annotationes. Leeuwarden
1894. De getallen van de volkstelling 1839 zijn ontleend aan: J.C. Ramaer: Religie in verband
met politiek in Nederland. Groningen 1909.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

De onafzienbare locale historische litteratuur wordt in de volgende noten maar voor een zeer
klein deel opgegeven. Voor opgaven daarvan zie men de repertoria en catalogi voor locale
geschiedenis. Van direct belang zijn vooral de lijst van artikelen in Arch. ab. Utr. 51 (1928),
531 vv. en het bibliografisch overzicht in Haarlemsche Bijdragen 51 (1934), 15 vv.; van enig
belang is nog de lijst in Gomarius Mes: De katholieke pers van Nederland 1853-1887. Maastricht
1888, XL vv..
(C. Deelder:) Bijdr. voor de gesch. v.d. R.K. kerk in Nederl. I. Rott. 1888, 14 vv..
Bijdr. bisd. Haarl. 42 (1924) 26.
(C. Deelder:) t.a.p. 4 vv..
P. Noordeloos in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 294 vv..
Bijdr. bisd. Haarl. 33 (1910) 355 vv..
G.H. Kurtz: Bekn. gesch. v. Haarlem 2de d. Haarl. 1942, 23.
P. Polman O.F.M.: Stalpart en zijn ‘Roomsche Reijs’ Tilb. 1938, 131 vv..
Eugénie Theissing: Over klopjes en kwezels. Utr.-Nijm. 1935 en de litteratuur aldaar.
A. van Kerkhoff O. Carm. in De Kath. 102 (1892), 254 vv. en 386 vv..
De gegevens over Volendam berusten op de uitkomsten van een onder leiding van prof. dr. J.
van Ginneken in 1943 ingesteld dialectonderzoek (publicatie in de Meded. der Kon. Ak. in
voorbereiding); ik dank de kennis der resultaten aan kap. K.J.H. Lautenschutz.
Enige locaal-historische publicaties omtrent het bisdom Haarlem: Akersloot: J.J. Graaf in Bijdr.
bisd. Haarl. 3 (1874), 300 vv.; I.M.P.A. Wils: in Bijdr. bisd. Haarl. 46 (1929), 279 vv., 47 (1930)
18 vv. en 50 (1933) 161 vv..
Alkmaar: C.W. Bruinvis: Opstellen over de Alkmaarse staties in Bijdr. bisd. Haarl. 21 (1896)
en 22 (1897); zie bibliografie Haarl. Bijdr. 51 (1934) 99 vv.; N.A. van Rhijn O.P.: Drie eeuwen
Dominicanenwerk te Alkmaar. Alkmaar z.j.; vgl. Haarl. Bijdr. 51 (1934) 313 vv.; E.H.
Rijkenberg: Oudarchief van de pastorie van Sint Laurentius te Alkmaar; in Bijdr. bisd. Haarl.
22 (1897), 262 vv..
Amstelland: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 34-38; zie de bibliografie in Haarl. Bijdr.
51 (1934) 129 vv..
Amsterdam: Kerkelijk Nederland 1850 (Het Vrededuifje), 141 vv.; J.A. van den Akker: Begijnhof
in De Kath. 49 (1866), 50 (1867) en 58 (1870); I.H. van Eeghen: Vrouwenkloosters en Begijnhof.
Amst. 1941; T.C.H.H. van Ryckevorsel: Gesch. van het Maagdenhuis. Amst. 1887 (vgl. Bijdr.
bisd. Haarl. 42 (1924) 249 vv.); H.J. Allard S.J.: De Krijtberg. Amst. 1904; F.J. Gribling:
Jongensweeshuis in De Kath. 115 (1899) 1 vv.; G. Coops: De opheffing der satisfactie. Amst.
1919; R. Dijkstra: Boek van rijke herinneringen aan de reformatie der kerk te Amst. Amst.
1929; L. Stolk: Gesch. van het O.L.V.-Gasthuis. Amst. 1923; J.C. van der Loos: Gesch. der
S.-Catharina. Haarl. 1936; dezelfde: tal van opstellen in Bijdr. bisd. Haarl., o.a. over ‘de Pool’
in 44 (1927) 313, ‘de Posthoorn’ in 38 (1918) 161 vv., St. Willibrord buiten de Veste in 42
(1924) 74, ‘de Zaaier’ in 50 (1933) 249 vv.; P.M. Grijpink ibid. over ‘de Papegaai’ in 33 (1910)
271 vv., ‘het Hert’ in 31 (1908) 191, Petrus en Paulus in 30 (1906) 423; B.J.M. de Bont: tal van
kleinere opstellen over Amsterdamse priesters en staties (zie de bibliografie in Haarl. Bijdr. 51
(1934), 96 vv.).; D. van Heel O.F.M. en B. Knipping O.F.M.: Van schuilkerk tot zuilkerk (Mazes
en Aäron). Amsterdam 1941.
Assendelft: P.P. Landsman in Bijdr. bisd. Haarl. 29-30 (1905-1906).
Beemster: J.C. van der Loos: Bij het 300-j. best. v.d. par. v.d.H. Joannes den Deo te Beemster.
Haarlem 1936.
Berkenrode-Heemstede: B.J. van Houten in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 124 vv. en 46 (1929)
383 vv.
Diemen: J. Vermeulen in Bijdr. bisd. Haarl. 4 (1876) 122 vv.
Egmond: C.W. Bruinvis in Bijdr. bisd. Haarl. 32 (1909) 157 vv.
Enkhuizen: E.H. Rijkenberg in Bijdr. bisd. Haarl. 36 (1915) 392 vv., 37 (1917), 1 vv. en 80 vv.;
vgl. 37 (1917) 427 vv. en 41 (1923) 233 vv..
Goorn: C.H. Lambermond O.P.: Bij het derde eeuwfeest der Dominicanen in de Goorn. Nijmegen
1936.
Grootebroek: P. Noordeloos in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 294 vv..
Grosthuizen: P. Noordeloos in Bijdr. bisd. Haarl. 50 (1933) 131 vv..
Haarlem: F. Allan: Gesch. en beschr. van Haarl. (4 dln., voorn. dl. 4). Haarlem 1874-1888;
W.P.J. Overmeer: De hervorming te Haarl. Haarl. 1904; J.F. Vregt: in Bijdr. bisd. Haarl. 6
(1878) 405 vv.; vgl. 8 (1880) 128 vv.; C.J. Gonnet (Jezuieten) in Bijdr. bisd. Haarl. 38 (1918)
1 vv.; A.J.J. Hoogland O.P. (Dominicanen) in Bijdr. bisd. Haarl. 15 (1888) 101 vv..
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Heemskerk: H. van Benthem in Bijdr. bisd. Haarl. 59 (1941) 135 vv..
Hillegom: B. van Leeuwen in Bijdr. bisd. Haarl. 41 (1923), 218 vv..
Hoorn: F. van Hoeck S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. 59 (1941), 102 vv.; P. Noordeloos: Een en ander
over O.L.V. van Hoorn. Hoorn 1939.
Huisduinen Helder: J. Belonje: in Bijdr. bisd. Haarl. 47 (1930) 158 vv..
Ilpendam: J.W. Moll in Kerkhist Arch. 3 (1862) 103 vv.; A. Driessen in Bijdr. bisd. Haarl. 30
(1906) 161 vv..
Limmen: L. Scholte: in Bijdr. bisd. Haarl. 13 (1885) 252 vv. en 321 vv., 14 (1887) 99 vv.
Nibbixwoude-Benningbroek-Hauwert: H.N.P.J. Berkhout in Bijdr. bisd. Haarl. 41 (1923) 229
vv.
Nieuwendam: W.Th. Riswick: Drie eeuwen historie der parochie van den H. Augustinus te
Nieuwendam. Roermond 1939.
Overveen: G. Schoonderbeek: in Bijdr. bisd. Haarl. 2 (1873) 362 vv. en 3 (1874) 336.
Purmerend: P.M. Verhoofstad: Kath. Purmerned. Purmerend 1943.
Sassenheim-Lisse-Warmond-Voorhout: A. van Lommel S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. 1 (1872) 381
vv..
Schagen: C. Philippona: Bijzonderh. uit de gesch. der par. Schagen. Haarl. 1885.
Sloten-Osdorp: F. van den Burg: De gesch. van de par. v.S. Pancratius te Sloten-Osdorp. Z. pl.
1941.
Tessel: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 161 vv..
Uitgeest: J.C. van der Loos: Gesch. van Uitgeest. Haarl. 1925; vgl. Bijdr. bisd. Haarl. 43 (1925)
192 vv..
Waterland: A. Driessen in Bijdr. bisd. Haarl. 28 (1904) 118 vv., 29 (1905) 84 vv. en 161 vv.,
30 (1906) 161 vv., 339 vv., 479 vv., 31 (1908) 1 vv., 70 vv., 127 vv., 321 vv. en 339 vv., 32
(1909) 182 vv..
Wervershoef: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 354 vv..
Westerblokker-Oosterblokker-Schellinkhout: M.P.R. Droog in Bijdr. bisd. Haarl. 33 (1910) 61
vv. en 188 vv.
Wormerveer: A.J. van de Ven in Bijdr. bisd. Haarl. 44 (1927) 470 vv..
Zaandam: J.J. van der Horst in Bijdr. bisd. Haarl. 1 (1872) 351 vv.; F. van Hoeck S.J. in Bijdr.
bisd. Haarl. 57 (1939) 308 vv.; H.J. Bonfrer: Drie eeuwen historie der par. v.d.H. Maria Magd.
te Zaandam-'t Kalf. Z. pl. 1937.
Zwaag: C.N.B. Nuyen in Bijdr. bisd. Haarl. 45 (1928) 330 vv..
Zijdewind: J.J. van der Horst in Bijdr. bisd. Haarl. 3 (1874) 161 vv. en 2399 vv..
F. van Hoeck S.J.: Schets enz. 61.
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 71.
E. van Bergen: Gesch. van Naaldwijk. Naaldwijk 1924, 85 en 260.
A. van der Poest Clement in Rott. Jaarboekje 1938, 70 vv..
L.J. Rogier in Arch. ab. Utr. 62 (1938) 129 vv..
A. Ypeij en I.J. Dermout: Gesch. der Ned. Herv. kerk II, 7.
K. Heeringa in Bijdr. Vad. Gesch. en Oudhk. 4de r. 10 (1911)....
H. Blink: Nederl. en zijne bewoners (3 dln.) Amst. 1892, II, 27 vv..
A. van der Poest Clement t.a.p. 87.
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 68.
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 69.
H. Blink t.a.p. I, 494.
Bijdr. bisd. Haarl. 44 (1927) 425 vv..
Enige locaalhistorische publicaties over het Hollandse deel van het aartsbisdom Utrecht:
Aarlanderveen: A. van Lommel S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. 3 (1874) 125 vv..
Achthuizen: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 39 (1920) 369 vv..
Bleiswijk: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 39 (1920) 393 vv.
Bodegraven-Zwammerdam: H.J. van den Poel in Bijdr. bisd. Haarl. 37 (1917) 117 vv., 43
(1925) 272 vv., 44 (1927) 227 vv. en 46 (1929) 68 vv. en 391 vv..
Boskoop: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 54 (1937) 241 vv.
Delft: Haarl. Bijdr. 51 (1934) 23 vv..
Dordrecht: I.M.P.A. Wils: Gesch. v.R.K. Dordr. Westmalle 1925.
Gouda: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 49 (1932) 412 vv..
's-Gravenhage c.a.: P. Albers S.J.: De S.-Theresiakerk. 's-Gravenh. 1916; F.J. Gribling: De
S.-Willibrorduskerk. 's-Gravenh. 1922; J. Bruggeman: De oud-kath. kerk in de Juffr. Idastr.
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1922; C. Meijsing: De S.-Jacobuskerk. 's-Gravenh. 1928; J.C. van der Loos: Gesch. v. kath.
Scheveningen. Haarl. 1930. I. Vogels in Studiën 87, 195 vv.; W.P.C. Knuttel in Arch. Kerkgesch.
5 (1895) 106 vv., zie verder Haarl. Bijdr. 51 (1934) 25.
Hoogmade: J.P. Görtz in Bijdr. bisd. Haarl. 12 (1884) 37 vv..
Langeraar: I.M.P.A. Wils in Bijdr. bisd. Haarl. 35 (1913) 99 vv. en 36 (1915) 249 vv..
Leiden: J.D. Frenay in Bijdr. bisd. Haarl. 1 (1872) 246 vv., 2 (1873) 74 vv., 3 (1874) 63 vv.
en 173 vv., 4 (1876) 161 vv., 5 (1877) 78 vv., 6 (1878) 209 vv. en 369 vv., 7 (1879) l vv. en 8
(1880) 56 vv.; P.J.A. Juffermans: De S.- Petruskerk. Leiden 1936.
Leidschendam: A.H.J. Vos in Bijdr. bisd. Haarl. 3 (1874) 371 vv..
De Lier: A. Driessen in Bijdr. bisd. Haarl. 9 (1881) 43 vv..
Maasland: B.J. Post: Gesch. van Maasland. Maasland 1909.
Maassluis: A. van Lommei S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. I (1872) 96 vv.
Middelharnis-Sommelsdijk: C.P.M. Holtkamp in Haarl. Bijdr. 53 (1936) 411 vv..
Monster: H. Bauer in Bijdr. bisd. Haarl. 2 (1873) 419 vv..
Moordrecht: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 36 (1915) 321 vv..
Nieuwkoop: P.M. Bots in Bijdr. bisd. Haarl. 12 (1884) 1 vv..
Nieuwkoop-Meije-Zegveld: M. van Haaften in Haarl. Bijdr. 57 (1939) 261 vv..
Nieuuwveen-Nootdorp: A. van Lommel S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. 3 (1874) 436 vv..
Nootdorp: A.N. Duinisveld in Bijdr. bisd. Haarl. 56 (1938) 69 vv..
Oud-Ade: J.P. Görtz in Bijdr. bisd. Haarl. 4 (1876) 297 vv., 5 (1877) 449 vv., 6 (1878) 116 vv.,
7 (1879) 229 vv., 9 (1881) 261 vv., 12 (1884) 18 vv. en 13 (1885) 161 vv..
Oude-Tonge: J. Kleijntjens S.J. in Haarl. Bijdr. 57 (1939) 353 vv..
Oudewater: J. Putman in Bijdr. bisd. Haarl. 2 (1873) 119 vv., 10 (1882) 282 vv. en 319 vv.,
14 (1887) 247 vv., 17 (1891) 181 vv.
Raamburg-Reeuwijk: J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 54 (1937) 99 vv..
Roon: A. van Lommel S.J. in Bijdr. bis. Haarl. 10 (1882) 55 vv. en 314 vv..
Rotterdam c.a.: A.H.L. Hensen: Het R.K. Rotterdam (Rott. in den loop der eeuwen II.) Rott.
1906; C.H. Lambermond O.P.: Gedenkb. Steigersche statie. 1928; Gedenkboek O.L.V. Onb.
Ontv. (Wijnhaven) 1924; D. van Heel O.F.M.: De S.-Rosaliakerk. Rott. 1940; A. van Lommel
S.J. over Kralingen in De Kath. 58 (1870) 358 vv.; J.A.A. Rogier over Hillegersberg
-Bergschenhoek in Bijdr. bisd. Haarl. 42 (1924) 282 vv., 43 (1925) 103 vv., 44 (1927) 343 vv.,
45 (1928) 245 vv. en 46 (1929) 414 vv.; J.C. van der Loos over Overschie in Bijdr. bisd. Haarl.
46 (1929) 414 vv.; L.J. Rogier: Gesch. (1918) 250 vv.; De kerk en de par. van S. Walburgis te
Arnhem. Arnh. 1908. Bemmel: A. van Wijk: Geschiedk. aanteekeningen der par. Bemmel 1922.
Harderwijk: Th.J. de Vries in Arch. ab. Utr. 58 (1934) 143 vv..
Huissen: J.S. van Veen in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 40 vv.; zie ook Godsdienstvr. 84 (1860) 82
vv..
Hummelo: J.S. van Veen in Ned. Arch. v. kerkgesch. 12 (1916) 90 vv..
Lunteren: J.S. van Veen in Arch. ab. Utr. 29 (1903), 351 vv.
Over-Betuwe: J.H. Jonckers in Geldersche Volksalmanak 1875, 145 vv..
Renkum: J H. Hofman in Arch. ab. Utr. 31 (1906), 1 vv..
Scherpenzeel: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 30 (1905) 317 vv..
Tiel: C.H. Lambermond O.P.: Gedenkboek 75-j. best. Dominicanenkerk te Tiel. Tiel 1936;
G.A. Meyer O.P. in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 59 vv..
Vaassen: G. van der Zee: Kerkgesch. van Vaassen, Epe 1935.
Veluwe: J.S. van Veen in Ned. Arch. voor Kerkgesch. 9 (1912) 82 vv.; W.F.N. Rootselaar in
Arch. ab. Utr. 26 (1900) 139 vv. en in Gelre 3 (1900) 286 vv..
Wageningen: J.S. van Veen in Ned. Arch. voor Kerkgesch. 16 (1920) 87 vv..
Wilp: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 18 vv..
26. F. van Hoeck S.J. t.a.p. 167.
27. Enige litteratuur over de provincie Utrecht:
Abcoude: D. Huurdeman: Gesch. v.d. par. te Abcoude. 1921.
Barneveld-Achterveld: H.W. van Soest in Arch. ab. Utr. 35 (1909) 177 vv.. Amersfoort: W.F.N.
Rootselaar in Arch. ab. Utr. 13-15, 17, 19-21, 23, 25-26.
A. van Lommel S.J. ibid. I (1874) 441 vv..
Ankeveen: B.H. Pel in Arch. ab. Utr. 24 (1897) 246 vv..
Breukelen: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 24 (1897) 84 vv.; L.J. van der Heijden ibid. 39 (1913)
183 vv..
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Everdingen: A. van Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 3 (1876) 102 vv.
Gooiland: G.I.J. Nieuwenhuis: Bijdrage tot de gesch. van Gooiland en vooral van Laren (2
dln.) Amst. 1912; G. Hilhorst over Huizen, Naarden, Bussum, Laren, Hilversum en Blaricum
in Arch. ab. Utr. 1 (1874) 268 vv. en 386 vv.; Hilversum: J. van der Heijden: Kath. Hilversum.
Hilversum 1917; Laren: G.I.J. Nieuwenhuis: Laren in en na de reformatie. Amst. z.j.; P.
Leendertz: Hooft en de dissenters (In: Uit den Muiderkring. Haarl. 1935). Gorinchem: A. van
Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 3 (1876) 271 vv.; J. Huysmans in Arch. ab. Utr. 43 (1917) 193
vv.; S. de Wit O.F.M.: De statie der Minderbroeders te Gorcum. Ammerzoden 1928.
Heukelum: W.J.M. Hoogveld in Arch. ab. tUr. 22 (1895) 316 vv..
Hoogland: A.J.J. van Rossum in Arch. ab. Utr. 24 (1897) 172 vv..
Houten: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 5 (1878) 174 vv..
Jutfaas: A.E. Rientjes: Het kerspel Jutfaas. Hilversum 1911.
Kuilenburg: J.C. Alberdingk Thijm S.J. over de kloppenschool in Arch. ab. Utr. 37 (1911) 326
vv.; F. van Hoeck S.J. over de Jezuieten in Arch. ab. Utr. 57 (1933) 62 vv. en 59 (1935) 201
vv.; A. van Lommel S.J. over de Jezuieten in Arch. ab. Utr. 3 (1876) 97 vv.; J.C. Alberdingk
Thijm S.J. over de seculieren in Arch. ab. Utr. 39 (1913) 331 vv.
Kortenhoef: L.J. van der Heijden in Jaarboekje Nifterlake 1934.
Leusden-Hamersveld: M.W. Olthof in Arch. ab. Utr. 34 (1909) 122 vv..
Loenersloot: L.J. van der Heijden: Het kerspel Loenersloot. Utr. 1913.
Montfoort: J. Putman e.a. in Arch. ab. Utr. 2 (1875) 339 vv.; J.H. Hofman ibid. 5 (1878) 401
vv.; J. Putman en A.J.J. van Rossum in Arch. ab. Utr. 4 (1877) 1 vv.; L.J. van der Heijden: De
par. te Montfoort. Utr. 1934.
Mijdrecht-Vinkeveen-Uithoorn-De Hoef: L.J. van der Heijden: Kerkgesch. van de Ronde Venen.
Utr. 1940.
Nederhorst-Den Berg: J.C. van der Loos: Gesch. der par. Nederhorst-Den Berg. Leiden 1911.
Nichtevecht: J.W. Verburgt: Nigtevecht. Utr. 1911.
Rhenoy: C. van de Leemkolk in Arch. ab. Utr. 13 (1885) 4 vv..
Schalkwijk: G. Hilhorst in Arch. ab. Utr. 12 (1884) 1 vv.; J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 2 (1875)
318 vv..
Soest: Gisb. Brom in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 119 vv..
Teckop: L.J. van der Heijden in Arch. ab. Utr. 41 (1915) 52 vv..
Utrecht: G.A. Meijer O.P. over de Dominicanen in Arch. ab. Utr. 8 (1880), 183 vv. 9 (1881)
178 vv.; C.H. Lambermond O.P.: De Dominicanen zeven eeuwen te Utrecht. Nijmegen 1933;
A.E. Rientjes in Sint Maarten, Kath. Zondagsbl. 15 (1915) en in Officiële Kerklijst 1914-1920;
A.R. in Utr. Jaarboekje 1916, 56 vv.; J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 5 (1878) 180 vv. en 26
(1900) 91 vv.; A.J.J. Hoogland in Arch. ab. Utr. 8, (1880) 239 vv.; E. Lagerwey: Gesch. der
gem. v.d.H. Gertrudis. Utr. 1932.
Venendaal: J. de Hullu in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 261 vv..
Vianen: A. van Lommel S.J. in Arch. ab. Utr. 3 (1876), 278 vv.; L.J. van der Heijden, Par.
O.L.V. Tenhemelopneming te Vianen, 1940.
Vleuten: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 25 (1898) 255 vv..
Vreeland: L.J. van der Heijden in Arch. ab. Utr. 39 (1913) 228 vv..
Vreeswijk: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 23 (1896) 205 vv..
Weesp: G. Kok in Kerkel. Nederl. 1852; J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 25 (1898) 284.
Werkhoven: M.J. Gasman in Arch. ab. Utr. 35 (1909) 239 vv. en 39 (1913) 318 vv..
Wijk bij Duurstede: A. van Lommel S.J. over de Jezuieten in Arch. ab. Utr. 3 (1876) 281 vv.;
M.J. Gasman in Arch. ab. Utr. 38 (1912) 111 vv. en 39 (1913) 270 vv..
IJsselstein: A. van den Koppel: Bekn. gesch. v.d. kerk te IJsselstein. IJsselst. 1911.
28. J.H. Jonckers in Geldersche Volksalmanak 1875, 139 vv..
29. Enige litteratuur over Veluwe, Betuwe en Over-Betuwe (zie ook P. Gouda Quint: Grondslagen
voor de bibliographie van Gelderland, Arnhem 1910; id. vervolgdeel 1927; A. Ypeij en I.J.
Dermout t.a.p. II, 78 vv.; G.A. Meijer O.P.: Het katholicisme in Gelderl. (in het verzamelwerk
Gelderl. Arnhem 1926).
Arnhem: Gedenkboek van Arnhem. Arnh. 1933; J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 17 (1889) 225
vv.; J.S. van Veen in Gelre 15 (1912) 24 vv.; vgl. 21 (1918) 250 vv.; De kerk en de par. van S.
Walburgis te Arnhem. Arnh. 1908.
Bemmel: A. van Wijk: Geschiedk. aanteekeningen der par. Bemmel 1922.
Harderwijk: Th.J. de Vries in Arch. ab. Utr. 58 (1934) 143 vv..
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30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Huissen: J.S. van Veen in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 40 vv.; zie ook Godsdienstvr. 84 (1860) 82
vv..
Hummelo: J.S. van Veen in Ned. Arch. v. kerkgesch. 12 (1916) 90 vv..
Lunteren: J.S. van Veen in Arch. ab. Utr. 29 (1903), 351 vv.
Over-Betuwe: J.H. Jonckers in Geldersche Volksalmanak 1875, 145 vv..
Renkum: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 31 (1906), 1 vv..
Scherpenzeel: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 30 (1905) 317 vv..
Tiel: C.H. Lambermond O.P.: Gedenkboek 75-j. best. Dominicanenkerk te Tiel. Tiel 1936;
G.A. Meyer O.P. in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 59 vv..
Vaassen: G. van der Zee: Kerkgesch. van Vaassen, Epe 1935.
Veluwe: J.S. van Veen in Ned. Arch. voor Kerkgesch. 9 (1912) 82 vv.; W.F.N. Rootselaar in
Arch. ab. Utr. 26 (1900) 139 vv. en in Gelre 3 (1900) 286 vv..
Wageningen: J.S. van Veen in Ned. Arch. voor Kerkgesch. 16 (1920) 87 vv..
Wilp: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 18 vv..
A. Tribus: Der Gau Leomerike und der Archidiakonat von Emmerich. Münster 1877, 53.
A. Tibus: Alter der kirchen zum hl. Martinus und zur hl. Adelgundis in Emmerich. Münster
1875; J. Hofman over Zevenaar in Arch. ab. Utr. 2 (1875) 276 vv.; J.J. Florissen over Zevenaar
in Arch. ab. Utr. 35 (1909), 275 vv.; A.G. van Dalen: Nederl. gesch. in en om de Liemers.
Didam 1939.
W.A.F. Bannier: De landgrenzen van Nederl. Leiden 1900; G. Mees: Hist. Atlas Rott. 1857
(Toelichting bij kaart IV).
G.A. Meijer O.P.: Het katholicisme in Gelderl. in het verzamelwerk Gelderl. Arnhem 1926.
B. Vollmer in Ann. des hist. Vereins für den Niederrhein, Heft 120 (1932); zie verder N.C. Kist
in Nw. Arch. v. Kerkel. gesch. 2 (1854) 1 vv. en 475 vv..
D.P.M. Graswinckel in Bijdr. en Meded. Gelre 30 (1927) 1 vv..
H.A. Krose S.J.: Konfessionsstatistik Deutschlands. Freib. i.B. 179.
J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 52 (1935), 166.
H.F. van Heussen; Hist. ep. Midd. 24.
(C. Deelder:) t.a.p. I, 69.
J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 52 (1935) 161 vv. en 59 (1940) 1 vv..
W. en J.W. te Water: Kort verhaal der reformatie in Zeeland. Middelb. 1766.
A. Ypeij en I.J. Dermout t.a.p. II, 29 vv..
J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 51 (1934), 413 vv.; J. van den Bergh: Kath. Zierikzee in 700
jaren. Den Haag 1935.
A. Ypeij en I.J. Dermout t.a.p., 93 vv..
J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 55 (1938), 421 vv..
Bijdr. bisd. Haarl. 47 (1930), 347.
P. Geyl: Kernproblemen van onze gesch. Utr. 1937, 29 vv..
W.J. Forsma in Arch. ab. Utr. 64 (1940) 96 vv..
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 82; A.G. van Dalen t.a.p. 164 vv..
D. de Kok O.F.M. in Arch. ab Utr. 42 (1916) 273 vv. en 52 (1926) 249 vv.; L.J. Rogier: Gesch.
van katholiek Delfsh. Haarl. 1930, 44 vv..
G. Beernink in Bijdr. en Meded. Gelre 15 (1912) 1 vv.; romantisch, maar historisch verantwoord
is het beeld dezer missie bij Marie Koenen: De wilde jager, le dr. 's-Hert. 1919.
G. Beernink t.a.p. 75.
G. Beernink t.a.p. 11.
G. Beernink t.a.p. 92.
C.A. Serrure: La souveraineté de 's-Heerenberg. La Haye-Paris 1860.
J.A.G.C. Trosée: Het eerste tijdvak van het verraad van Willem van den Bergh. Arnhem 1929.
J.S. van Veen in Gelre 28-29 (1925-1926).
J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 1 (1872) 179 vv.; B.L. Snelting in Gelre 7 (1904) 234 vv.; J.S.
van Veen in Gelre 21 (1918) 1 vv..
J. Hobbeling: Beschreibung des ganzen Stifts Münster. Dortmund 1742. 115 vv..
H.G. Harkema in Gelre 7 (1904) 1 vv.; W.A.F. Bannier t.a.p. 245 vv..
J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 20 (1893) 419 vv. en 22 (1895) 1 vv..
J.W. Staats Evers in Geld. Volksalmanak 1876, 7 vv.; J.N. Bakhuizen van den Brink en B.
Stegeman: Het amt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap. Arnhem 1933.
B. Sfegeman: Het oude kerspel Winterswijk. Zutfen 1927; B.L. Snelting in Arch. ab. Utr. 27
(1901) 1 vv..
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64. Locaalhistorische litteratuur over de Gelderse Achterhoek (behalve de reeds geciteerde; zie ook
Arch. ab. Utr. 51, 540 en Gouda Quint I en II, alsook A.G. van Dalen, op cit.): A. Tibus:
Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen u.s.w. im Bereiche des alten Bisthums Münster
I (niet verder verschenen). Minster 1869-1885.
Aalten-Breedevoort: B.L. Snelting in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 1 vv..
Aerdt: D. de Kok O.F.M. in Gelre 38 (1935) 184 vv..
Azewuijn: C. Bloemen in Arch. ab. Utr. 58 (1934) 232 vv..
Beek: L.J. van der Heijden in Geldersch Volksbl. 27 Aug. en 3 Sept 1915.
Brummen: J.H. Hofman in De Kath. Gids 1903.
Borculo: H. de Jager in Gelre 1 (1898) 1 vv..
Didam: W.B.G. Jansen in Arch. ab. Utr. 12 (1884) 214 vv.; A.J. Flament in De Kath. 143 (1913)
150 vv.; L.J. van der Heijden in De Kath. 145 (1914) 61 vv.; L.J. van der Heijden in Weekbl.
de Lijmers 20 Aug. 1921 en vv.; dezelfde in Arch. ab. Utr. 61 (1937) 577 vv..
Doesburg: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 29 (1903) 243 vv.; J.S. van Veen in Ned. Arch. v.
Kerkgesch. 18 (1925), 147 vv.; dezelfde in Gelre 23 (1920) 38 vv.; J. Kleijntjens S.J. in Arch.
ab. Utr. 36 (1910) 409 vv..
Doetinchem: L.J. van der Heijden in Gelre 21 (1918) 139 vv.; dezelfde: Geschiedk. schets der
par. Doetinchem-Wijnbergen. Gendringen 1918.
Eibergen: H.A. Huender: Eibergen voorheen en thans. Lochem 1928. van kath. Delfshaven.
Haarl. 1930; dezelfde: Overzicht v.d. gesch. v.h. katholicisme in Spangen. Rott. 1936.
Schiedam: K. Heeringa in Ned. Arch. v. Kerkgesch. n.s. 9 (1912) 184 vv.; G.A. Meijer O.P.:
De Dominicanen te Schiedam. Schiedam 1916.
Schipluiden: A.N. Duinisveld en C.P.M. Holtkamp: Gesch. der par. te Schipluiden 1940.
Stompwijk: Chr. S. Dessing in Ned. Arch. v. Kerkgesch. 18 (1924) 201 vv.; A.N. Duinisveld in
Haarl. Bijdr. 57 (1939) 133 vv..
Voorburg: P.M. Bots in Bijdr. bisd. Haarl. 9 (1881) 296 vv..
Voorschoten: A.N. Duinisveld in Haarl. Bijdr. 59 (1941) 362 vv..
Wassenaar: A. van Lommel S.J. in Bijdr. bisd. Haarl. 14 (1887) 225 vv..
Wateringen: J.C. van der Loos in Haarl. Bijdr. 55 (1938) 1 vv..
Woerden: R. van Schijndel O.F.M. en A. Hesse O.F.M.: De parochie Woerden 1930.
Zoetermeer: A.N. Duinisveld in Haarl. Bijdr. 55 (1938) 68 vv..
Zoeterwoude: J.C. van der Loos in Bijdr. bisd. Haarl. 26 (1901) 145 vv., 27 (1903) 126 vv. en
28 (1904) 289 vv. en 421 vv.
65. G.A. Meijer O.P. in Overijss. Regt en Gesch. 38 (1921) 117 vv.; A.E. Rientjes: Uit de gesch.
van Wijhe. Zwolle 1931; dezelfde: Het kerspel Olst en omgeving. Zwolle 1935.
66. G.A. Meijer O.P. in Overijss. Regt en Gesch. 32 (1916) 105 vv..
67. J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 196 vv.; W.F. Elsen in Arch. ab. Utr. 13 (1885) 259
vv..
68. Loeaalhistorische litteratuur over Overijsel (behalve de reeds geciteerde studies):
Algemeen: B. van 't Hoff en G.J. Lugard Jr.: Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
Deventer 1935; A. Ypeij en I.J. Dernout t.a.p. II, 88 vv.; Overijsel. Deventer 1931 (hierin vooral
M. Schoengen: Overijsel tot de 17de eeuw, 465 vv. en A.E. Rientjes: Het katholicisme in
Overijsel, 921 vv.; J. de Hullu Bescheiden betr. de herv. in Overijsel. Deventer 1899;J. Geerdink: Bijdragen tot de gesch. van het archidiaconaat en aartspriesterschap Twenthe. Z. pl. 1895;
Arn. Waeyer: Nopende het aertspriesterschap van Swolle, uitgeg. door G.A. Meijer O.P.. Utr.
1917; J. de Hullu in Arch. ab. Utr. 40 (1914) 1 vv. 44 (1919) 314 vv. en 45 (1920) 194 vv.;
W.G.A.J. Röring: Kerkel. en wereldl. Twente. Oldenzaal 1910; W.F. Elsen in Arch. ab. Utr. 3
(1876) 259 vv.; C.J. Snuif: Verzamelde bijdragen tot de gesch. van Twenthe. Amst. 1930.
Avereest: A.L.A.: Uit het verleden van de par. Avereest. Zwolle 1930.
Denekamp: W.H. Dingeldein in Overijss. Regt en Gesch. 52 (1936).
Deventer: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. (1892) 337 vv.; B.L. Snelting in Arch. ab. Utr. 34
(1909) 161 vv., 35 (1909) 303 vv. en 37 (1911) 344 vv.; J.C. van Slee in Ned. Arch. v. Kerkgesch.
19 (1926) 3 vv. en 122 vv.; dezelfde in Overijss. Regt en Gesch. 43 (1926) 1 vv..
Enschede: C.J. Snuif in Overijss. Regt en Gesch. 25 (1909) 17 vv.; A. Benthem: Gesch. van
Enschede, 2de dr. Ensch. 1920.
Espelo: G.J. ter Kuile in Overijss. Regt en Gesch. 24 (1908) 89 vv.
Haarle: A.E. Rientjes: Het kerkdorp Haarle. Zwolle 1934.
Hasselt: H.W. van Soest in Arch. ab. Utr. 38 (1912) 17 vv. en 281 vv., 39 (1913) 398 vv., 40
(1914) 17 7 vv. en 41 (1915) 105 vv. en 202 vv..
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76.
77.
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79.
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Hellendoorn: A.E. Rientjes: Oud-Hellendoorn. Zwolle 1933.
Kampen: B.P. Velthuysen in Arch. ab. Utr. 25 (1898) 134 vv. en 26 (1900) 161 vv..
Nijverdal: A.E. Rientjes: Nijverdal vroeger. Zwolle z.j.
Oldenzaal: B.L. Snelting: Gesch. van Oldenzaal. Oldenzaal 1926.
Olst: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 18 (1890) 388 vv. en (1892) 7 vv.; A.E. Rientjes: Het kerspel
Olst Zwolle 1935.
Raalte: I.M. Nagels in Arch. ab. Utr. 30 (1905) 258 vv.; J.C. van Slee in Overijss. Regt en
Gesch. 36 (1919) 3 vv..
Schokland: A.E. Rieptjes in Overijss. Regt en Gesch. 44 (1927) 23 vv.; L.J. van der Heijden in
Arch. ab. Utr. 65 (1941) 1 vv..
Staphorst-Rouveen-IJhorst: B. Hegeman en A. de Roos: Uit het verleden van Staphorst enz.
Meppel 1897.
Steenwijkerwold: W.F. Elsen in Arch. ab. Utr. 13 (1885) 259 vv..
Vollenhove: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 27 (1901) 196 vv..
Wijhe: A.E. Rientjes: Uit de gesch. van het oude Wijhe. Zwolle 1931.
Zwolle: G.A. Meijer O.P. in Overijss. Regt en Gesch. 32 (1916) 105 vv.; B.C. van Benthem
e.a.: De Dominicanen te Zwolle. Zwolle 1926; J.A.J. Temminck: Zeven eeuwen Zwolsche
geschiedenis. Zwolle 1930; G.A. Meijer O.P. in Overijss. Regt en Gesch. 35 (1918) 13 vv., 36
(1919) 19 vvq. en 37 (1921) 117 vv..
J.J. Dodt van Flensburg in Arch. voor wereldl. en kerkel. geschiedenissen 6 (1845) 239 vv..
Zie deze kaart bij H.A. Krose S.J. t.a.p.
L.J. Rogier in Arch. ab. Utr. 64 (1940) 113 vv..
W.P.C. Knuttel: De toestand enz. I, 10.
D. van Blom in De Gids 93 (1929) 366 vv.; dezelfde in De Vrije Fries 30 (1930) 52 vv.; F. van
Hoeck S.J. t.a.p. 102 vv..
H. Aukes: Kath. Friese geslachten. Groningen 1941.
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 97.
Gepubliceerd door D. de Kok O.F.M. in Arch. Franc. hist. 28 (1935) 235 vv..
D.A. Brouwer: Ameland. Amsterdam 1936, 148 vv..
Locaalhistorische litteratuur (behalve de reeds geciteerde) over Friesland:
Algemeen: J.H. Hofman in De Katholiek 84 (1883) 93 vv.; E. Bruna O.F.M. in Apologetisch
leven 10 (1934) 94-97 vv.; J. de Jong in ((Hoe wij groeiden, gedenkboek van den Frieschen
Bond 1882-1932, 3 vv.. Ameland (zie noot 73): A. van Lommel S.J. in De Wachter 3 (1873) 2
vv.; J. Loosjes in Stemmen voor waarh. en vrede 1911, 753 vv.; A. Jorritsma in Pius-Almanak
1884, 114 vv..
Bakhuizen: G. Wartna: Jubileumboekje voor de par. te Bakhuizen. 1633-1934.
Bolsward: R. Burgers O.F.M.: De statie der Minderbroeders te Bolsward. Groningen 1924.
Franeker: S. Franc. Maandblad 1912, afl. 8.
Hindeloopen: M.P. van Buijtenen in Ons Noorden 14 en 21 Juni 1940; dezelfde: Hindeloopen,
Frieslands elfde stede. Amst. 1942.
lrnsum: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 20 (1893) 114 vv..
Joure: W.R. de Jong in Arch. ab. Utr. 45 (1920) 217 vv.; A.B. de Jong: Kath. Joure Groningen
z.j.
Leeuwarden L.J. van der Heijden: Uit het verleden en heden van kath. Leeuwarden. Groningen
z.j.;. H. Lambermond O.P.: De Dominicanenkerken te Leeuwarden. Nijm. 1937; M.P. van
Buijtenen in De Vrije Fries 36 (1936) 71 vv.; M. van Staveren in De Vrije Fries 15 (1883) 81
vv.; G.A. Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 35 (1909) 161 vv. en 45 (1920) 78 vv..
St.-Nicolaasga: K.H. Mars: De par. van St. Nicolaasga. Gron. 1941.
Steggerda: L.J. van der Heijden: De par. te Steggerda in Ons Noorden, 15 Oct. 1921.
Wolvega: L.B. Mulder in Arch. ab. Utr. 2 (1875) 118 vv..
Workum: T.H. Siemelink: Gesch. van Workum. Workum 1903; G.J.J. Kerstens in Onze
Pius-Almanak 1905, 83 vv..
Wijtgaard-Oosterwierum: J.H. Hofman in Arch. ab. Utr. 3 (1876) 321 vv..
Woudsend: H. Aukes en F.G. van der Meer: Gedenkb. par. te Woudsend. Z. pl. 1937.
W.J.J.C. Bijleveld in Maandbl. ‘De Ned. Leeuw’ 43 (1925) 141 vv. en 206 vv..
F. van Hoeck S.J. t.a.p. 94.
W.J.J.C. Bijlevelt t.a.p. 145.
H.J. Keuning: De Groninger veenkoloniën. Amst 1933.
Locaalhistorische litteratuur over Groningen en Drente:
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Bedum: M.J. Gasman in Arch. ab. Utr. 37 (1911) 114 vv..
Groningen: L.J. van der Heijden: Gesch. van kath. Gron. Gron. 1936; dezelfde in Arch. ab.
Utr. 59 (1935) 300 vv.; G.A. Meijer O.P. in Arch. ab. Utr. 37 (1911) 161 vv.; H.W. Spijker S.J.
in Gron. Volksalmanak 1908, 128 vv. en 1909, 99 vv.; W.F. Elsen in Arch. ab. Utr. 32 (1907)
231 vv..
Den Hoorn: M.J. Gasman: Par. den Hoorn. Groningen 1910.
Marum: W.L.S. Knuif in Arch. ab. Utr. 26 (1900) 222 vv..
Drente: J.S. Magnin: Overz. der kerkel. gesch. v. Drenthe. Gron. 1855; B.M. de Jonge van
Ellemeet in Ned. Arch. v. Kerkgesch. dln. 13-15 (1916-1918); J.G. Joosting en L. Knappert:
Schetsen uit de kerkel. gesch. v. Drente. Leiden 1916; D. Huurdeman in Arch. ab. Utr. 59 (1935)
1 vv.; P. Noordeloos in Hist. Tschr. 16 (1937) 5 vv.; J. Nanninga Uiterdijk in Nieuwe Drentsche
Volksalmanak 1906; J.W. Evers: De par. Meppel Utr. 1911.
C.A. Sainte Beuve: Port-Royal (5 din.) Paris 1867, IV, 374.
J.B. Pitra: La Hollande catholique. Paris 1850; over dit werk J. de Jong in Arch. ab. Utr. 50
(1925) 90 (noot).
P. Pourrat: La spiritualité chrétienne. IV. Paris 1928, 128 vv.; M. Wieser: Der sentimentale
Mensch. Eine Seelen- und Geistesgeschichte der vorklassischen Zeit. Die Welt holländischer
und deutscher Mystiker im 18. Jahrhundert. Gotha 1924.
J. Lindeboom: Stiefkinderen van het christendom. 's-Gravenhage 1929, 362 vv.; L. Knappert:
Gesch. der N.H.-kerk in de 18de en 19de eeuw. Amst. 1911, 286; C.W. Roldanus:
Zeventiende-eeuwse geestesbloei. Amst. 1938, 82 vv..
H. Berkum: Antoinette Bourignon. Sneek 1853; A. van der Linde: Antoinette Bourignon, das
Licht der Welt. Leiden 1895; C.B. Hylkema: Reformateurs I. Haarl. 1900, 76 vv. en 88 vv.; J.
Lindeboom t.a.p. 363 vv..
R.R. Post: Rom. bronnen II, 400, 409, 410, 433, vgl. De Oud-Katholiek 2 (1886) 4 vv..
F.J. van Vree: Z.B. van Espen in zijne betrekking tot de Hollandsche Zending. Utr. 1836; A.
van Lommel S.J.; T.G. Backhusius. Delft 1879; J.F. Vregt in Bijdr. bisd. Haarl. 9 (1881), 99
vv.; Arch. aartsb. Utr. 1 (1874), 319 vv..
J.A. van Beek en H.J. Hooykaas: Naamlijst der pastoors van de oudkatholieke kerk. Rott. 1889,
34. - De oorlogstoestand heeft een voorgenomen onderzoek op Nordstrand zelf en in Duitse
archieven voorlopig verijdeld.
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XII. De Mechelse districten in de zeventiende eeuw
1. 's-Hertogenbosch tot 1629
DE 25ste OCTOBER 1593 VERLEENDE DE HEILIGE stoel de institutie aan de
door Philips II benoemde vierde bisschop van Den Bosch, Gijsbertus Maas. Deze
was in 1545 of 1546 te Zaltbommel geboren, in 1579 kanunnik van Sint Jan, in 1588
plebaan en aartsdiaken geworden. Hij werd 7 Maart 1594 te Brussel geconsacreerd
door Petrus Simons, bisschop van Yperen, geassisteerd door Johan van Strijen,
bisschop van Middelburg, en Laevinus Torrentius, bisschop van Antwerpen. De 18de
Maart nam hij bij procuratie bezit van de zetel en de 25ste Maart 1594 hield hij zijn
intocht in de stad1..
Met de komst van deze vierde bisschop vangt het tijdvak van systematische
katholieke reformatie aan, dat zou eindigen met de inneming van Den Bosch door
Frederik Hendrik. Gijsbertus Maas was een krachtig regent, die onder zeer moeilijke
omstandigheden het grote werk van het herstel van het godsdienstig leven en de
kerkelijke tucht aangevat en tot belangrijke successen gebracht heeft. Hij was een
waardig vertegenwoordiger van het nieuwe bisschopstype, van de kerkvoogd der
katholieke reformatie, die in verdieping van de clericale studie en vooral van het
geestelijke leven der zielzorgers het voornaamste middel tot herstel van het
geloofsleven ziet. Dit type wordt in het bijzonder vertegenwoordigd door de heilige
Franciscus van Sales, de devote humanist, de ideaal-bisschop in de nieuwe trant, de
zielzorger, die persoonlijk visiteert en de werkelijke leidsman, de vader van clerus
en gelovigen is, bij al zijn hoofse beschaving en geleerdheid niet langer de
ongenaakbare, ver van het volk blijvende vorstbisschop.
Met deze model-bisschop van Genève stond Gijsbertus Maas in
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briefwisseling. Dit wijst reeds op verwantschap van geest; zijn eigen woorden en
daden als bisschop zouden bewijzen, dat hem hetzelfde streven bezielde en dat hij
zich met de volle toewijding van zijn persoon aan het werk van de katholieke
reformatie gaf. Hij past ook in het kader van de Spaanse politiek van het eind der
zestiende eeuw, die zulk een consequente voortzetting vond in de regering van de
vrome aartshertogen, wier gehele doen en laten in de Zuidelijke Nederlanden gezien
moet worden als dienstbaar aan de daadwerkelijke invoering van de Trentse
hervorming. Dit ‘stil en stemmig’ aartshertogelijk paar2. heeft alwat aan overgeleverde
wrok jegens de Spaanse tyrannie in de zo geteisterde Zuidelijke Nederlanden bij
adel, patriciaat en volk was blijven leven, weten uit te wissen door zijn met het eigen
voorbeeld bezegelde nadruk op de godsdienst als het fundament van alle
maatschappelijk en geestelijk leven. Dit leven te doordringen van het te Trente
herboren geloof gevoelden zij als de hun door God opgelegde taak en het is door de
stichtende beleving van dit ideaal, door hun eigen devotie, dat deze twee
vreemdelingen hun plaats in het hart van het Zuidnederlandse volk hebben verworven.
Ook hun bisschopsbenoemingen bewijzen, enkele gevallen van duidelijk politiek
karakter daargelaten, dat hun dit alles ernst was. Ofschoon nog door Philips II
benoemd, valt Gijsbertus Maas te rekenen tot de reeks voortreffelijke bisschoppen,
die het program van de aartshertogen in de Zuidelijke Nederlanden consequent en
met persoonlijke toewijding hebben ten uitvoer gelegd. Zonder onbillijk te zijn jegens
Maas' voorgangers Sonnius en Mets, die in tijden van vervolging en oorlog het werk
hadden moeten inzetten kunnen wij op de beslissende historische betekenis van Maas'
episcopaat de nadruk leggen. Niet alleen de oorlogsellende, maar ook de taaiheid
der ingeslopen misbruiken hadden tot dusver het reformatieproces sterk geremd. Er
moest bier, als overal elders, een generatie uitsterven, eer de herstelbeweging
voldoende kracht ontving. Speciaal geldt dit van de clerus. Ook die van dit bisdom
vertoont alle blijken van corruptie en verslapping, alle tekorten in theologische kennis
en beginselvastheid, die ons van de noordelijke gewesten bekend zijn. Het is juist
met het oog op de fungerende zielzorgers een geluk voor dit
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bisdom te noemen, dat het juk der protestantisering het niet in deze vervaltijd opgelegd
werd. Nog in 1594 was de toestand van het bisdom, naar de zielzorg gezien, weinig
verheffend, ja, in vele opzichten recht droevig te noemen. Het seminarie, het grote
instrument van de katholieke reformatie, was ten gevolge van de sabotage van een
vijandig kapittel na korte strijd bezweken. Nog altijd ontbrak het dus aan de zekerheid,
dat de clerus gaandeweg in Trentse geest vernieuwd zou worden. Zo de Bossche
clerus al niet langer in de ernstigste verwording leefde - dit succes moeten de
maatregelen van Sonnius voor het minst gehad hebben -, de priesters waren nog
evenmin bedeeld met de zin voor de ware vroomheid, het streven naar de christelijke
volmaaktheid en het practisch oog voor de middelen tot verheffing van het
godsdienstig leven van een te lang verwaarloosde massa. Het is de betekenis van de
volgende twee episcopaten, die van Gijsbertus Maas en Nicolaas Zoes, dat de evolutie
naar een hoger peil zich onder hen voltrokken heeft. Met het toekennen van een deel
der verdienste daarvan aan Gijsbertus Maas wordt dan niet uit het oog verloren, dat
hij de tijd daartoe evenzeer meehad als Sonnius en Mets hem tegen gehad hebben.
Ook kan het koppelen van zijn naam aan die van Sint Franciscus van Sales niet
betekenen, dat wij in deze Bossche bisschop de gelijke van de Geneefse mogen zien
of zelfs maar een man van diens structuur en diens karakter. Ten minste was zijn
geluid daartoe soms te fors en zijn toon daartoe te sarcastisch of te grof. De alle
weerstand ontwapenende hoofsheid van Sint Franciscus van Sales heeft deze Bossche
bisscnop wel niet gekenmerkt. Hij was ongetwijfeld een man van ander temperament
en er is zelfs een vage aanduiding, dat hij persoonlijk wat zwakker was dan zijn
critiek op de clerus zou doen vermoeden. Tegen het eind van zijn zo welbesteed
leven bleef hij niet onbesproken en drongen geruchten van pijnlijke aard zelfs tot de
aartshertogen te Brussel door. De nuntius Bentivoglio vertoefde in de zomer van
1611 enige tijd te 's-Hertogenbosch en rapporteerde vandaar naar Rome, dat de
geruchten omtrent zekere relatie van de bisschop tot een gehuwde dame in de stad
niet geheel ongegrond waren en dat hij de aartshertogen zou adviseren, te pogen deze
dame uit Den Bosch te doen vertrekken. Al kunnen de geruchten
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natuurlijk geheel of ten dele onjuist geweest zijn, dan heeft de bisschop waarschijnlijk
zekere aanstoot niet weten te vermijden3.. Er is alle reden, deze bisschop op één lijn
te stellen met de grote apostolische vicarissen van de Hollandse Zending, die zijn
tijdgenoten waren, Sasbout en Rovenius, want ook zij vormen in hun meest opvallende
trek - die van bisschop zielzorger - het scherpste contrast met de
bisschoppenkerkvorsten en de bisschoppenambtenaren, die voorafgegaan waren en
zich in vele staten nog enige eeuwen zouden handhaven. Wat Maas echter van de
Hollandse missiebisschoppen van zijn tijd onderscheidt, is zijn houding tegenover
de reguliere clerus. Zelfs als wij het standpunt van Sasbouten Rovenius min of meer
verklaarbaar of verschoonbaar achten, vinden wij er zekere bekrompenheid in, die
aan Maas vreemd was. Maas was een vriend en beschermer van de grote orden der
katholieke reformatie: de Jezuïeten en de Capucijnen, wier tewerkstelling in het
bisdom hij bevorderde en steunde. Ook in dezen werkte hij in de geest van de
religieuze politiek der aartshertogen.
Gijsbertus Maas had in zijn Leuvense studietijd de Societeit leren kennen en bleef
sindsdien overtuigd, dat zij bij uitstek geschikt was, de katholieke reformatie een
hechte grondslag te geven. Zodra hij de Bossche zetel beklommen had, begon hij te
ijveren voor de stichting van een Jezuïetencollege in de stad. Door aan de paters de
opleiding toe te vertrouwen van de opgroeiende jongeren uit de aanzienlijke kringen,
meende de bisschop het grote herstelwerk belangrijk te bevorderen. Dat de
voortdurende oorlogstoestand de stichting niet mogelijk maakte, was hem een ernstige
teleurstelling. Tot zijn voldoening maakte de Societeit van de vredestoestand, die in
1609 intrad, onmiddellijk gebruik door naar Den Bosch te komen. Behalve de
aartshertogen zelf bevorderde ook de Bossche gouverneur Schetz van Grobbendonck
- van wie later twee zoons in de Societeit zouden treden - met alle kracht haar
vestiging. Gijsbertus Maas stond de vijf Jezuïeten, die in Juni 1609 naar Den Bosch
kwamen, een deel van zijn eigen paleis in de Hinthamerstraat af. In November 1609
betrokken zij een eigen huis in de Verwerstraat. Het duurde tot October 1610, eer
zij hun college konden openen. Inmiddels maakten zij zich verdienstelijk door
geregelde prediking in enige
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stadskerken en katechismusonderwijs. Dat hun optreden te Den Bosch algemene
bijval bij de seculiere clerus vond, is onaannemelijk. Er zijn trouwens bewijzen van
stille en openlijke tegenwerking genoeg; velen namen de bisschop zijn duidelijke
voorkeur voor de Societeit kwalijk. Vooral, dat hij bij de plechtige opening van het
college pontificeerde en omstreeks dezelfde tijd een lofrede op Sint Ignatius hield,
behaagde niet aan alle wereldlijke geestelijken. Dit was echter voor Gijsbertus Maas
geen reden, de orde zijn krachtige steun te onthouden. Het was op zijn verzoek, dat
de paters reeds in 1610 een congregatie oprichtten, het grote middel, waarmee de
Societeit de katholieke reformatie wist te doen doordringen tot alle kringen van de
bevolking. Van deze ‘Sodaliteit of Broederschap van de glorieuze Maged Maria’
werd de bisschop zelfs de eerste prefect. Verder traden zeer veel aanzienlijke en meer
ontwikkelde burgers tot de nieuwe organisatie toe4..
De Capucijnen, wier lot daarin van dat der Jezuïeten verschilt, dat zelfs
uitgesproken vijanden van de Societeit, als Frans van Dusseldorp, met grote
genegenheid over hen spraken en autoriteiten als Rovenius en Marius voor hun
handhaving in de Hollandse Zending pleitten, waren de Bossche bisschop niet minder
welkom. Hij prees het door hun gestreng leven gegeven voorbeeld van
wereldverachting en bevorderde hun occasioneel optreden als predikant in de Bossche
kerken. Dank zij de vrijgevigheid van een vermogend burger, de op rijpe leeftijd
priester geworden Goijart van Engeland, die zijn eigen huis daartoe afstond, konden
zich in 1611 twee Capucijnen te 's-Hertogenbosch vestigen. Zowel de bisschop van
Den Bosch als de Brusselse nuntius Bentivoglio hadden daartoe krachtig meegewerkt.
In September 1613 betrokken de paters het voormalige refugiehuis van de abdij van
Postel in de Postelstraat, waarin zij tot de overgave van de stad in 1629 gevestigd
bleven en van waaruit zij een zeer heilzame werkzaamheid ten bate van de katholieke
reformatie ontplooiden. Als predikanten traden zij geregeld op in vrijwel alle kerken
der stad, vooral in de Advent en de Vasten5.. Zijn eigen bestuurlijk werk werd, speciaal
wat de Meierij aangaat, gedurende het grootste deel van zijn episcopaat aanmerkelijk
gedwarsboomd door de voortdurende oorlogstoestand. Daardoor
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kon zijn contact met de parochies buiten de bisschopsstad geregeld noch intensief
zijn. Toch greep hij blijkbaar elke tijdelijke verbetering van de situatie aan om
bepaalde delen van zijn diocees te bezoeken. Zo treffen wij hem in Januari 1597 te
Eindhoven aan, waar hij de pastoors van het dekenaat in vergadering deed
bijeenkomen en hun instructies gaf. Hiermee schiep hij een surrogaat voor de in de
toenmalige omstandigheden uitgesloten diocesane synoden. In September van
hetzelfde jaar kwam hij naar Helmond; hier reconcilieerde hij de kerk en diende hij
het heilig Vormsel toe. Ook belegde hij weer een vergadering van de pastoors. Spoedig
werd de situatie echter zelfs voor zulke gedeeltelijke visitaties te ongunstig. In 1601
en wederom in 1603 werd Den Bosch met belegering door de staatse troepen bedreigd.
Beide malen echter hief Maurits het beleg na korte tijd weer op. Tijdens de tweede
poging bewoog Albertus van Oostenrijk de stedelijke regering niet dan met de grootste
moeite, een Spaans garnizoen toe te laten, dat onder Schetz van Grobbendock stond.
Nog vers lagen de burgerij de ervaringen met vroegere inkwartieringen in het
geheugen en bovendien was Den Bosch nu eenmaal weinig Spaansgezind, veel
minder dan b.v. Groningen vóór 1594 geweest was.
In deze situatie van gestadige bedreiging meende de bisschop zich niet uit het
diocees te mogen verwijderen voor zijn driejaarlijks bezoek aan Rome. Bij schrijven
van 3 Augustus 1600 stelde hij de kanunnik Jan Willems aan om in zijn naam het
bezoek af te leggen en verslag uit te brengen. Hij motiveert zijn wegblijven o.a. met
het nijpende priestergebrek in zijn bisdom. Inderdaad was omstreeks deze tijd de
nood hoog gestegen. Immers de priesters der oude bedeling moeten tegen het eind
der eeuw wel zo goed als uitgestorven zijn. Wanneer het seminarie van Laurens Mets
niet te onzaliger ure van levenskansen beroofd was, hadden beter-onderlegde jongeren
de open komende plaatsen kunnen innemen. Nu was daarvan geen sprake. Even
begrijpelijk is het, dat Maas, al blijkt hij de situatie scherp te hebben doorzien, in
deze oorlogstijd geen kans zag, het seminarie te heropenen. Zeker heeft hij het niet
nagelaten uit vrees voor het kapittel, want zo zijn voorganger zich voor de
aanmatigingen van dit lichaam al te grif gebogen had, er zijn blijken, dat Gijsbertus
Maas begerig
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was, het conflict tot het einde uit te vechten. Het was dan ook een triomf van
betekenis, dat Rome hem de 7de October 1604 volledig recht van visitatie der kapittels
gaf. Een nieuwe overwinning boekte hij, toen hij er in 1607 in mocht slagen, drie
prebenden aan het kathedraal kapittel te onttrekken en deze te bestemmen voor de
drie pastoors der nieuwe stadsparochies, nog steeds onvoldoende gedoteerd. Reeds
in 1602 had de paus hem de beschikking over alle prebenden gegeven; zelfs in de
pauselijke maanden zou hij de te benoemen kanunniken aan de heilige stoel
voordragen. De gelegenheid om het herstelwerk met kracht te beginnen, werd hem
in 1609 bij het sluiten van het 12-jarig bestand geboden. Dat hij toen met jeugdige
kracht het werk begon, is zijn grootste verdienste.
Het verslag, dat de kanunnik Jan Willems 11 April 1601 uit naam van Gijsbertus
Maas indiende bij paus Clemens VIII over de toestand van het bisdom Den Bosch6.,
begint met een korte samenvatting van de geschiedenis der oprichting van het diocees,
voor de voorgeschreven inlijving der abdij van Tongerlo en de vernietiging van deze
inlijving door Sixtus V. Overgaande tot het exposé van de huidige toestand, deelt de
relatio mee, dat het kapittel van Sint Jan bestaat uit 29 kanunniken (eigenlijk 30,
maar een der prebenden is overeenkomstig de bulla limitum bij de bisschoppelijke
tafel ingelijfd). Over het zedelijk leven van de kanunniken en andere priesters der
stad legt het verslag een gunstig getuigenis af: zij leven eerbaar en onder hen is niet
alleen geen enkele concubinarius bekend, maar niet een wordt van concubinaat
verdacht of beticht. Vervolgens wordt een uiteenzetting gegeven van hetgeen in het
voorafgaande verhaald werd aangaande de pretenties van het kapittel op vermeende
exemptie van de bisschoppelijke jurisdictie en de door de heilige stoel op grond van
de Trentse decreten getroffen beslissing.
Behalve de Sint Jan, die ook parochiekerk is, heeft de stad nog 3 parochiekerken
en 7 of 8 (sic) kapellen, 5 mannenkloosters en 10 vrouwenkloosters; in deze kloosters
is de tucht goed.
Buiten het kathedraal kapittel bestaan in het bisdom nog 11 kapittels, nl. te
Sint-Oedenrode, Oirschot, Hilvarenbeek, Eindhoven, Boxtel, Geel, Geertruidenberg,
Heusden, Zaltbommel, Rossum en Nederhemert. De laatstgenoemde 5 zijn verstrooid,
de preben-
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den onteigend en de kerken voor de hervormde eredienst in beslag genomen. De zes
andere bestaan nog, maar ook hun inkomsten zijn door het oorlogsgeweld zeer
achteruitgegaan. Toch handhaven zij nog merendeels hun oude pretenties op exemptie.
Behalve Den Bosch telt het bisdom nog tien steden, nl. Oss, Helmond, Eindhoven,
Ravenstein, Megen, Zaltbommel, Heusden, Geertruidenberg, Woudrichem en
Zevenbergen. In de eerstgenoemde drie heerst het gezag van de aartshertogen; het
katholicisme wordt er vrij uitgeoefend en ketterse prediking wordt er niet geduld.
Ravenstein en Megen maken met hun omgeving politiek-onafhankelijke gebieden
uit; hun heren erkennen noch het gezag van de aartshertogen noch dat van de
Republiek. Volgens deze heren zijn zij slechts bij vergissing in de bulla limitum van
het bisdom opgenomen. In de laatste tijd schijnt in deze mening enige verandering
te komen; men toont zekere neiging, het gezag van de Bossche bisschop te erkennen.
De laatstgenoemde vijf behoren tot het rechtsgebied van de Republiek; het
protestantisme is er officieel gevestigd en het katholicisme wordt er vervolgd. In de
vrije steden en op het platteland zijn de priesters schaarser dan gewenst is; de
priesternood is zeer groot. De inkomsten van de meeste pastoraten en beneficiën zijn
door allerlei oorzaken zeer verminderd, zodat de ouders er van terugschrikken, hun
zoons de studie te doen volgen, wanneer zij straks nauwelijks onderhoud vinden. De
dienstdoende priesters zijn voor het grootste deel waardige geestelijken van zedelijk
gedrag, maar er zijn er toch ook veel (op het platteland vooral), die te zeer
overgegeven zijn aan onmatigheid in spijs en drank en aan het spel of door andere,
ook zedelijke misdragingen aanstoot geven. Door de herhaalde plunderingen is de
toestand van veel kerken te lande treurig; sommige gebouwen zijn volkomen
geruïneerd, zodat het heilig offer in de open lucht moet worden opgedragen, zelfs
bij het ongunstigste weer. Veelal verkeren ook de ornamenten in droevige staat.
Er zijn in het diocees drie abdijen voor mannen: Tongerlo, Postel en Berne. De
laatste is verwoest; abt en religieuzen wonen in hun refugium te 's-Hertogenbosch.
Tongerlo en Berne hebben de collatie van veel kerken, die zij meestal zelf bedienen.
Ook bezit het diocees drie vrouwenabdijen: Hoydonk, Binderen
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en Couwater. De laatste is verwoest; abdis en zusters wonen in particuliere huizen
binnen de stad Den Bosch.
Verder telt het bisdom buiten de stad Den Bosch nog zeven mannenkloosters,
waarvan echter vijf gelegen zijn in het door de ketters bezette gebied en
dientengevolge verstrooid en onteigend zijn. De twee andere, die respectievelijk in
de buurt van Den Bosch en van Eindhoven gelegen waren (bedoeld zijn het
Kartuizerklooster te Vucht en het bij Windesheim aangesloten Marienhage te
Woensel), zijn eveneens verwoest, maar hun bewoners leven binnen de stad Den
Bosch kloosterlijk bijeen in hun refugia.
Van de veertien vrouwenkloosters buiten de stad Den Bosch zijn er zeven, die in
het veroverde land lagen, vernietigd. In vier andere gaat het kloosterlijk leven voort,
terwijl de zusters van de drie overige in Den Bosch wonen.
Het hele, diep in mineur gestelde verslag geeft een droef beeld van het door dit
diocees in de laatste veertig jaren van beeldenstorm en oorlog doorstane leed en de
schromelijke verarming, waaraan kerk en clerus ten prooi waren.
Wat het proces der katholieke reformatie betreft, doet deze relatio ons stellig
aanmerkelijke vooruitgang zien. Het blijkt duidelijk uit de mededelingen over het
levensgedrag van de Bossche geestelijken, de kanunniken inbegrepen. Aan de andere
kant treedt uit het getuigenis omtrent een toch waarschijnlijk nog vrij sterke
meerderheid van corrupte pastoors te lande naar voren, dat het proces nog volstrekt
niet geleid had tot een algehele vernieuwing van de clerus. Dit behoeft geenszins te
verwonderen. Met het geleidelijk uitsterven van de oude priesters zou eerst een beter
onderlegde staf, die uit mannen van geregenereerd clericaal leven bestond, de kerken
in de dorpen gaan bedienen.
Van 26 Juni tot 20 Juli 1607 werd te Mechelen, onder presidium van de
aartsbisschop Hovius, het derde provinciaal concilie gehouden, waaraan ook
Gijsbertus Maas deelnam. De voornaamste zaken, op dit derde concilie besproken,
hadden ook rechtstreeks betekenis voor Den Bosch: herstel van de kloostertucht,
speciaal van de clausuur, die in de meeste kloosters van de provincie (zo luidt het in
een instructie, die van de aartsbis-
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schop zelf uitging) nooit ingesteld of allang geschonden is, het beteugelen van de
aanmatiging der zich exempt noemende kapittels, de stichting van seminaries, waarvan
het ontbreken in hetzelfde document de voornaamste oorzaak heet van de slechte
toestanden, het brengen van de hoognodige eenheid in de liturgie, de emancipatie
der kerkelijke jurisdictie van de arrogantie van burgerlijke autoriteiten, waaraan
zwakheid der kerkelijke autoriteiten te veel voet heeft gegeven, de censuur op de
boeken, nodig door de hoe langer hoe algemener verspreide verboden lectuur. De
algemene bepalingen ter beteugeling van de euvelmoed der kapittels hebben echter
niet kunnen beletten, dat ook thans bij het sluiten van het concilie enige kapittels, nl.
die van Mechelen, Gent, 's-Hertogenbosch, Antwerpen, Yperen, Breda en Brussel,
protesteerden tegen elke bepaling, welke in strijd zou zijn met hun rechten en
voorrechten. De door Rome bij breve van 28 April 1608 verleende bekrachtiging
van de decreten dezer derde provinciale synode van Mechelen had, naar de prefect
van de Congregatie van het concilie uitdrukkelijk vaststelde, de strekking om alle
oppositie krachteloos te maken. Dit wil stellig niet zeggen, dat in elk bisdom der
provincie alle oppositie der kapittels voortaan achterwege bleef.
Teruggekeerd, kreeg Maas, door het sluiten van het 12-jarig bestand, spoedig
genoeg bewegingsvrijheid om met de tenuitvoerlegging van de decreten der synode
een begin te maken, al duurde het tot 1 Februari 1610, eer de stedelijke overheid het
van zich kon verkrijgen, het bevelschrift af te kondigen, waarbij de aartshertogen 31
Augustus 1608 de naleving der decreten van dit concilie hadden voorgeschreven aan
clerus en volk. Middelerwijl greep de bisschop, nu met het oog op de gevoerde
onderhandelingen de oorlog zo goed als gestaakt was, reeds kort na zijn terugkeer
in Den Bosch de gelegenheid aan om op visitatiereis te gaan, waarbij hij zich
verzekerde van een vrijgeleide van de Staten-Generaal. In 1608 vinden wij hem b.v.
te Boxtel, waar hij kerk en kapittel visiteerde en 15 altaren herwijdde. Vervolgens
diende hij te Esch en op andere dorpen in de omgeving het H. Vormsel toe. In
September 1608 kwam hij te Eindhoven, waar hij de pastoors uit het dekenaat onder
zijn presidium deed bijeenkomen. In het begin van 1609 bezocht hij de abdijen van
Tongerlo (waar hij de
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nieuw-gekozen abt Stalpaerts wijdde) en Postel. Ten behoeve van zijn bisdom voerde
hij na het sluiten van het Bestand lange besprekingen met de Brusselse regering;
waarschijnlijk trachtte hij subsidie te bekomen voor de krachtige doorvoering van
de katholieke reformatie. Succes kan dit pogen niet veel gehad hebben. Inmiddels
deed hij het zijne tot uitvoering van de besluiten van het provinciaal concilie.
Nauwelijks twee weken na het sluiten van het bestand drong hij er reeds bij de nuntius
Bentivoglio op aan, dat deze adhaesie zou betuigen aan Maas' te Rome gedaan verzoek
om tot onverwijlde heropening van het seminarie te mogen overgaan. Daarmee zou
het echter niet zo vlot gaan als de voortvarende bisschop gewenst moet hebben. Het
is aan Maas niet gegeven geweest, het seminarie te heropenen; hij slaagde er niet in,
de daartoe nodige fondsen bijeen te krijgen.
Als een uitvloeisel van het derde provinciaal concilie van 1607 valt de invoering
van de katechismus van pater Makeblijde te beschouwen. Maas voerde echter niet
de letterlijke tekst van deze katechismus in, maar bracht er enige wijzigingen in aan,
die hem nodig leken in een streek met een protestante omgeving. Aldus pasklaar
gemaakt voor de speciale belangen van het diocees, verscheen de katechismus van
Makeblijde in 1611 met goedkeuring van Gijsbertus Coeverincx te Den Bosch; zij
werd 26 Februari 1612 door de bisschop ten gebruike in het bisdom voorgeschreven.
Eindelijk kon de bisschop 9-10 October 1612 de tweede diocesane synode houden,
die voornamelijk strekte tot het inscherpen van wat reeds de eerste, onder Mets
gehouden synode had voorgeschreven, maar waarvan de ongunstige omstandigheden
de practische doorvoering, althans buiten de stad Den Bosch, grotendeels verijdeld
hadden. Hoe de bisschop met name over het levensgedrag en de plichtsbetrachting
van de clerus te lande oordeelde, stak hij niet onder stoelen of banken. Het was op
deze synode, dat hij zijn clerus reeds in zijn openingswoord meende te moeten
vergasten op een wel zeer zwarte schildering van de heersende gebreken. ‘Onze
priesters’, zo ongeveer sprak hij zijn auditorium toe, ‘schrapen hun inkomsten bijeen
uit het zweet en bloed der armen, studeren niet, lezen niet in de heilige schrift,
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maar kunnen u inlichten over de herbergen, waar men de beste wijn en het beste bier
kan krijgen; zij weten, waar hazen en vogeltjes te vangen zijn en leven als beesten’7..
Wij kunnen ons de gevoelens voorstellen, waarmee de plattelandsclerus naar deze
bisschoppelijke philippica geluisterd heeft.
Zeker was deze tekening niet mild of hoofs, eer afstotend, als het er om te doen
was, mensen van goede wil voor het opbouwende werk te winnen. Ook was zulk een
grove uiting niet in de geest van de zachtmoedige Sint Franciscus van Sales, wiens
voorbeeld deze Bossche bisschop zich tot richtsnoer had gesteld. Bovendien moet
de schildering onbillijk zijn, ongeschikt om te dienen tot karakteristiek van de
toenmalige Bossche clerus. Want zelfs als wij onderstellen, dat de bisschop in zijn
verslag aan de paus van 1601 pour le besoin de la cause zijn priesters wat te mooi
getekend had en dat zijn gunstige karakteristiek van hun levenswandel wat te absoluut
was geweest, dan nog is vooral de grofheid omtrent het leven als beesten als
onverdiend te beschouwen. Immers bevat de verdere uiteenzetting van de bisschop,
evenmin als zijn officiële verslagen, enige positieve aanwijzing, dat de Bossche
geestelijken in ergerlijke zonden vervallen zouden zijn. Over bepaald ernstige feiten
wordt niets gezegd. Het beeld is niet verheffend en moet wel de indruk maken, dat
de toenmalige pastoors te lande nog weinig besef hadden van de eisen van de tijd;
zij hadden geen zin voor studie of ascese, leefden er vrij oppervlakkig op los en
namen graag hun deel van de genoegens van het landleven. Dit was in een tijd, waarin
zoveel op het spel stond, zeer te betreuren, maar van corruptie valt aan de hand van
zulke feiten toch niet te spreken. Het rhetorische karakter van deze synodale
begroeting mag dan ook niet uit het oog worden verloren. De aangehaalde passage
doet ons in ieder geval begrijpen, dat deze man van temperament en krasse taal naam
verwierf als kanselredenaar. Van hetgeen hij van de kansel af de menigte te verstaan
gaf tot eigen bestwil, kan men alleen hierdoor reeds een vrij duidelijke voorstelling
verwerven.
De zakelijke waarde van het citaat moet niet alleen op grond van Maas' eigen
officiële berichten gering geacht worden, maar ook in verband met een nog iets ouder
getuigenis van de nuntius Frangipani, die op zijn tijd evenmin voor een pikante
tekening
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van corruptieverschijnselen terugdeinsde. Deze prelaat was in 1599 drie maanden
in de stad Den Bosch opgehouden en had daar toen zowel met de bisschop als met
vertegenwoordigers van allerlei kringen van geestelijken en leken kennis gemaakt.
Wat hij 20 Juni 1599 aan kardinaal Aldobrandini over de toestand van het katholicisme
in Den Bosch meedeelt, is onverdeeld gunstig te noemen, zowel voor seculieren als
regulieren, ook voor de stadsbevolking. De bisschop wordt geprezen om zijn ijver.
Het enige, wat Frangipani betreurt, is de gestadige onenigheid van de bisschop en
het kathedraal kapittel. Daarin zag de voortvarende nuntius, een zeer bedrijvig en
ondernemend man, die sterk de neiging had op misschien zelfs niet altijd op prijs
gestelde wijze het gezag van de bisschoppen in de onder zijn opzicht geplaatste
streken patroniserenderwijs te schragen, een ernstige belemmering voor de bloei van
het godsdienstig leven in een diocees, dat steeds gevaar liep met ketterij besmet te
worden. De in 1599 blijkbaar zeer brandende kwesties tussen bisschop Maas en zijn
kanunniken kwamen voort uit geheel verschillende interpretaties van enkele
voorschriften aangaande beider rechten, door het concilie van Trente vastgesteld.
De nuntius meende goed te doen, de betrokken geschillen uiteen te zetten in een brief
van 20 Juni 1599 aan de Congregatie van het Concilie. De kardinaalstaatssecretaris
gaf de 18de September 1599 aan Frangipani kennis van de beslissingen van de
Congregatie.
In hoofdzaak ging het geschil over de rechtsgeldigheid van de decreten, die de
provinciale synode van Mechelen ter aanvulling van de Trentse bepalingen had
uitgevaardigd aangaande de dagelijkse distributiën voor de kanunniken en over de
rechtsmacht van het kapittel, speciaal ten aanzien van hen, die, zonder tot het kapittel
te behoren, in de kathedraal of in de dienst van het kapittel enig beneficie of ambt
bekleedden. De Congregatie besliste, dat de bedoelde synodale decreten eerst na haar
goedkeuring rechtsgeldig waren (welke goedkeuring blijkbaar nog niet aangevraagd
was), maar verklaarde de bepalingen in kwestie in het algemeen wel conform de
Trentse bepalingen8.. Dat daarmee aan de onenigheid tussen bisschop en kapittel een
eind kwam, is niet waarschijnlijk.
Ook de laatste jaren van zijn episcopaat besteedde de bisschop
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voor een aanzienlijk deel aan visitatiereizen, die meestal tevens dienden tot het
toedienen van het H. Vormsel en het herwijden of wijden van kerken en altaren. Zo
zien wij hem o.a. in 1611 aan het werk in het dekenaat Geel, waarbij hij in de abdij
Tongerlo de heilige wijdingen toediende. In 1613 bezocht hij o.a. het dekenaat Oss
en een stuk van het graafschap Megen, dat behoorde tot het gebied, waar de jurisdictie
van de Bossche bisschoppen in de regel niet erkend is.
Het 20-jarig episcopaat van deze vierde bisschop, die 2 Juli 1614 stierf, is van
grote historische betekenis voor het katholicisme in dit gebied geweest. Het is een
geluk, dat zijn opvolger, Nicolaas Zoes, een man van dezelfde kracht en werkijver
was, zodat heel het tijdvak van hun episcopaten (1594-1625), waarbinnen de tijd van
het twaalfjarig bestand viel, beslissend kon worden voor de toekomst van het
katholicisme in dit bisdom. In deze periode werd de katholieke reformatie methodisch
doorgevoerd, de clerus met een nieuwe geest bezield, in de kloosters de tucht hersteld
en menige maatregel genomen, die het volk van stad en Meierij straks des te beter
in staat gesteld heeft, de volgende eeuwen van lijden en verleiding gaaf te doorstaan.
Bijna een vol jaar bleef de stoel van Den Bosch leeg. Wie in die tijd als kapittel-vicaris
gefungeerd heeft, is tot dusver niet gebleken. Gijsbertus Coeverincx kan het niet
geweest zijn, want deze was al in 1613 overleden.
In het consistorie van 30 Maart 1615 bevestigde Paus Paulus V de door de
aartshertogen gedane benoeming van Nicolaas Zoes tot bisschop van Den Bosch.
Deze vijfde bisschop was 5 Augustus 1564 te Amersfoort geboren uit een aldaar zeer
notabele regentenfamilie. Hij studeerde te Douai en werd daar in 1588 tot licentiaat
in de rechten bevorderd. Kort daarop werd hij secretaris van de bisschop van Doornik,
Jean Vendeville, wiens leven hij later beschreef. Deze wijdde hem 2 December 1590
tot priester. In 1597 werd hij officiaal van het bisdom Doornik9.. De 10de Mei 1615
werd hij in de Bossche kathedraal geconsacreerd door de Mechelse aartsbisschop
Hovius met assistentie van Malderus, bisschop van Antwerpen, en Henricus Franciscus
van den Burgh, toen bisschop van Gent, later aartsbisschop van Kamerijk. Van
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de aanvang van zijn bediening af heeft Zoes zich met inzet van zijn persoon gewijd
aan het werk van de opbouw, geheel aansluitend bij zijn voorganger. Vrijwel
onmiddellijk trok hij op visitatie. Reeds in Juli 1615 visiteerde hij in het dekenaat
Eindhoven, waar hij ook een vergadering van de pastoors belegde. In Augustus 1615
was hij in de abdij Postel, toen nog filiaal van Floreffe. De emancipatie was reeds
onder zijn voorganger overeengekomen, maar kreeg eerst thans definitief beslag.
Tot de uitvloeisels van de onder Maas gehouden synode behoort het instituut van
vaste vergaderingen der pastoors van eenzelfde dekenaat. Reeds Maas had getracht,
ze op definitieve voet te regelen, maar eerst Zoes kon 22 Juni 1616 een bevel daartoe
uitvaardigen en een begin maken met de methodische uitvoering er van. In de
eerstvolgende jaren zien wij de bisschop dan vaak zelf op zulke vergaderingen
verschijnen. De grootste verdienste van deze bisschop is de ijver, die hij aan den dag
legde voor de priesteropleiding. Met Maas deelde hij het inzicht, dat de katholieke
reformatie in de eerste plaats vernieuwing van de clerus betekende. Hij was niet
alleen de heroprichter van het Bossche seminarie, maar ook de stichter van het
Bossche college te Leuven, dat hij uit eigen middelen stichtte en testamentair
bovendien bedacht10.. Dit aan Sint Willibrord gewijde college was een convict onder
geestelijke leiding. Zoes behield er ook als bisschop zelf het opperbestuur over in
handen. In de loop van de zeventiende eeuw is het met vele beurzen begiftigd, o.a.
met een drietal van de abdij Tongerlo. Het schijnt vele aanstaande priesters van het
Bossche bisdom te hebben gehuisvest, maar lang niet de meerderheid. Van enige
officiële betrekking tot het bisdom en het latere vicariaat Den Bosch is blijkbaar geen
sprake. Vele priesters van het vicariaat hebben dan ook niet te Leuven, maar te Douai
of te Keulen gestudeerd en zij, die te Leuven opgeleid werden, woonden, blijkens
tal van biografieën, volstrekt niet allen in het Bossche college.
De heroprichting van het eens door de sabotage van het kathedrale kapittel ten
gronde gerichte seminarie was een moeilijk werk, dat de doortastende Maas niet had
kunnen volbrengen. In zekere zin was het vergemakkelijkt, doordat sedert de opening
van het Bossche Jezuïetencollege de leerlingen van het seminarie
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voor de humaniora als externen op dit college konden worden ingeschreven, maar
aan de andere kant was het vinden van fondsen, toereikend om een voldoend aantal
meest arme jongelieden te huisvesten en te onderhouden, geen lichte zaak in een zo
verarmd bisdom. Nicolaas Zoes slaagde erin, de toestemming van de aartshertogen
te verkrijgen voor de onteigening van het zogenaamde Arme Fraterhuis te Den
Bosch11.. De daarin gedreven school was sedert de oprichting van het Jezuïetencollege
zo goed als verlopen. Op eigen behoud bedacht, stelden de fraters zich echter onder
de bescherming van het kathedraal kapittel, waaraan zij al hun goederen overdroegen.
Gezien de nog steeds niet afdoende verbeterde verhouding van bisschop en kapittel,
betekende dit, dat van overdracht der fondsen voorlopig niets kon komen. Het schijnt
alleen aan de tussenkomst van de aartshertogen te danken, dat Zoes toch in 1617 zijn
seminarie kon openen in het huis van de fraters aan de Schilderstraat. Het nieuwe
instituut was geheel een seminarie in de geest van Trente. Het beoogde vooral de
opleiding van onvermogende jongelieden en verzorgde die goeddeels in eigen huis.
Het was dus veel meer dan enkel convict. Volgens de mededelingen, die de bisschop
in zijn verslag van 1625 aan de paus deed, nam het de kwekelingen reeds op jeugdige
leeftijd op. Na het doorlopen van de gymnasiale cursus bij de Jezuieten werden de
meest begaafden naar Leuven gezonden; de anderen studeerden in het seminarie zelf
philosophie en theologie onder de leiding van een tweetal professoren. Helaas was
dit seminarie, evenmin als het eerste, een lang leven beschoren. De inneming van de
stad in 1629 vernietigde het. De achtereenvolgende presidenten waren Th.L. de
Mueau (1617-1622)12. en J. Gijsberts.
Bijzonderheden aangaande de toestand van het bisdom brengen de door Zoes
achtereenvolgens in 1619, 1622 en 1625 te Rome ingediende verslagen, benevens
een kort bericht, dat hij in 1623 aan de Brusselse nuntius Guido del Bagno zond. Tot
recht begrip van sommige gegevens moeten wij in het oog houden, dat in 1621 tegen
alle verwachting de oorlog hervat werd, waardoor de bisschop weer in de moeilijke
positie geraakte van met clerus en volk te lande niet in geregeld verkeer te kunnen
staan.
Het uitvoerige verslag van 161913. begint met een lange lijst van
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grieven tegen het kathedraal kapittel, dat zich nog steeds niet schikt naar wat de
bisschop het krachtens de Trentse decreten voorschrijft. De meeste kanunniken
verschijnen niet bij het zingen van de psalmen en de kleine getijden; sommige
overtreden het verbod van absentie buiten de stad. Verder veroorloven zij zich allerlei
liturgische afwijkingen in de gewone diensten en springen zij nogal luchtig om met
tal van andere voorschriften. De bisschop verzoekt met aandrang om een pauselijke
uitspraak op de geschilpunten.
De zakelijke mededelingen komen in hoofdzaak op het volgende neer. Behalve
de Sint Jan zijn er nog drie parochiekerken in de stad Den Bosch, nl. Sint Pieter, Sint
Jacob en Sint Catharina. Verder hebben Minderbroeders, Dominicanen, Capucijnen,
Jezuïeten en Kruisheren kloosters in de stad. Deze kloosterlingen leiden allen een
leven van godsvrucht en gehoorzaamheid aan hun oversten. Daarentegen heersen
wantoestanden in het eveneens in de stad gevestigde klooster van Wilhelmieten,
Baseldonk geheten (waarnaar de bewoners vaak als Bazelaars worden aangeduid).
Bovendien is er nog een communiteit van fraters van het gemene leven, die een
school onderhoudt. Sedert de Jezuïeten hun college geopend hebben, is die school
overbodig. Daarom verzoekt de bisschop, dat de paus de incorporatie van hun
bezittingen in de fondsen van het seminarie zal goedkeuren zonder de positie van de
thans levende leden te schaden. Het Jezuïetencollege telt veel leerlingen uit alle
gewesten. Onlangs is een seminarie gesticht, waaraan ook paters Jezuïeten onderwijs
geven. Daar een groot deel van het bisdom in de macht van de ketters is, heeft de
bisschop aan de universiteit van Leuven een ander seminarie verbonden (het
Sint-Willibrord-college). Ook is onlangs een kerkelijke rechtbank opgericht. Omtrent
de vrouwenkloosters in de stad geeft dit verslag maar onvolledige inlichtingen. Over
het godsdienstig leven van de burgerij spreekt het in het algemeen gunstig, al is er
door de nabuurschap van gedecatholiseerde streken een aantal burgers, dat zijn Pasen
niet houdt. Het diocees wordt verder besproken naar de indeling in landdekenaten.
Bij het ontbreken van de namen der behandelde dorpen is de waarde van de in
algemene termen gehouden mededelingen niet zeer groot.
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1. Dekenaat Orthen. Er zijn 21 parochies, maar 2 er van zijn in de macht van de
Staten-Generaal. Hoewel de bewoners daardoor genoodzaakt zijn voor hun
geestelijke belangen elders toevlucht te zoeken, zijn er maar weinig protestanten.
Ernstig en openhartig spreekt het verslag over wantoestanden in het in dit district
gevestigde dubbelklooster van de Brigittijnen. Deze misstanden geven de
bisschop zelfs aanleiding de paus volmacht te verzoeken, over te gaan tot
separatie van de annexe kloosters. Het bedoelde kloosters was Couwater, ook
wel Marienwater geheten en gelegen op de grens van de gemeenten Rosmalen
en Berlicum14.. Ook over de verering van het H. Bloed te Boxtel wordt gesproken
(zonder dat de naam van de plaats genoemd wordt); de bisschop verzoekt
daarvoor een volle aflaat, door de pelgrims te verdienen op Drievuldigheidsdag.
2. Dekenaat Bommel. Dit omvat 17 parochies, maar is geheel in de macht van de
Staten-Generaal.
3. Dekenaat Hilvarenbeek. Dit telt 24 parochies. Te Hilvarenbeek en te Oirschot
zijn kapittels, waarin nog toestanden heersen, die in strijd zijn met de Trentse
voorschriften, speciaal aangaande de residentieplicht.
4. Dekenaat Eindhoven met 29 parochies. In dit dekenaat is een klooster van
vrouwelijke religieuzen van Sint Augustinus (waarschijnlijk wordt dat te
Sint-Oedenrode bedoeld)15., waarop niets aan te merken valt. Daarentegen is er
een adellijk nonnenklooster van dezelfde orde (stellig wordt hier het rijke
Hoydonk onder Nederwetten bedoeld), waarin een priorin en zeven geprofeste
adellijke zusters wonen, die geenszins volgens hun regel leven, maar elk
afzonderlijk met een dienstbode16..
5. Dekenaat Oss. Van de 17 parochies van dit dekenaat liggen er 10 in de
heerlijkheid Ravenstein, die aan de hertog van Kleef behoort. Het gezag van de
bisschop van 's-Hertogenbosch wordt hier niet erkend, wat in strijd is met de
oprichtingsbul van het bisdom. Vlak er bij liggen 4 parochies, die de heerlijkheid
Megen vormen, waar evenmin het gezag van de Bossche bisschop erkend werd,
maar voor enkele jaren tussen de graaf en de bisschop een overeenkomst gesloten
is, waardoor de laatste thans in het rustig bezit van de jurisdictie is.
6. Dekenaat Geertruidenberg. Dit heeft 14 parochies, waarvan er
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11 in de macht van de Staten-Generaal zijn. Er is een vrouwenklooster van
reguliere kanonikessen (te Waalwijk), dat zich uit zijn vervallen staat begint op
te richten.
7. Dekenaat Heusden. Hier zijn 17 parochies, waarvan er thans nog maar 1 over
is; de andere zijn door de ketters vernietigd. In dit district lag vroeger de abdij
van Berne; abt en leden wonen thans te Den Bosch.
8. Dekenaat Geel. Dit telt 14 parochies. De Sint-Dymphnakerk heeft een kapittel
van 9 kanunniken. Verder ligt in dit dekenaat de abdij van Tongerlo. Te Geel
is ook een door zeven vrouwelijke religieuzen bediend gasthuis voor
krankzinnigen en pestlijders. Tenslotte ligt ook de abdij van Postel in dit
dekenaat.
9. Dekenaat Helmond. Het omvat 19 parochies. Te Ommel bil Asten is een klooster
van zusters Tertiarissen van Sint Franciscus, welks kerk bedevaarten voor
O.L.Vrouw trekt. Ook Aale is in trek als bedevaartsoord van de H. Maagd.
Onder Helmond bevindt zich de rijke adellijke vrouwenabdij van Binderen
(Cisterciensers). Ook hier behoeft de tucht verbetering17..
Tenslotte maakt de bisschop enige algemene opmerkingen als over de toediening
van het heilig Vormsel aan zeer velen, zelfs oude lieden, over het groot aantal
draagbare altaren en ook kelken, dat hij wijdt ten behoeve van de oratoria, die
clandestien gesticht worden in de gebieden, welke onder de Staten-Generaal
ressorteren. Het zedelijk leven der geestelijkheid is in het algemeen zeer goed, maar
er zijn toch enkele priesters, die minderwaardig leven. Veel overtredingen van de
geboden omtrent de Zondagsheiliging en het vasten komen voor. De bisschop acht
het vervolgens dringend nodig, dat hem volmacht gegeven wordt tot het absolveren
van ketters en tot het geven van dispensatie van het huwelijksbeletsel wegens bloeden aanverwantschap in de derde en vierde graad, waartegen in het diocees door de
veelvuldige aanraking met ketterse praktijken meer en meer gezondigd wordt. Blijkens
het antwoord van de paus heeft de bisschop op vele punten, ook op het laatste, gedaan
gekregen, wat hij verlangde.
De 23ste November 1622 rapporteert Nicolaas Zoes opnieuw over de staat van
zijn diocees18.. Hij verklaart allereerst, dat de treurige staat van stad en bisdom hem
niet vergunt de visitatio
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liminum te doen en dat daarom de uit het Roermondse bisdom geboortige priester
Henricus Gravius van Alphen, secretaris van kardinaal Madrucci en provisor van
Campo Santo en Anima, deze schriftelijke uiteenzetting zal aanbieden. Sedert zijn
visitatio liminum van 1619 is de toestand van het bisdom door de hervatting van de
oorlog na afloop van de wapenstilstand 1609-1621 nog treuriger geworden, zodat
de bisschop thans zo goed als niet meer buiten de stad kan komen. Vervolgens
verklaart hij, dat het kathedraal kapittel en de 5 landelijke kapittels hem nog altijd
veel moeilijkheden geven. Ondanks de duidelijke voorschriften van Trente en de
reeds vroeger dienaangaande door de paus gedane uitspraak volharden deze lichamen
in de pretentie van rechtstreeks onder de paus te staan, exempt van de bisschoppelijke
jurisdictie. Zij schromen zelfs niet, op de lekenrechtbanken te appelleren, zodra zij
menen, dat de bisschop in enig opzicht dit vermeende recht schendt. Nog steeds is
het klooster Baseldonk der Wilhelmieten een ergernis. Ook het convent Binderen
van adellijke nonnen is, ondanks een rechtstreekse pauselijke vermaning, nog steeds
in niets verbeterd. Nadrukkelijk worden daarentegen de Bossche Jezuïeten geprezen.
De bisschop deelt mee, dat hij Henricus van den Leemputte19. benoemd heeft tot
boekencensor.
Omtrent de Bossche fraters, wier stichting de bisschop als onnut wilde opheffen,
deelt hij thans mee, dat zij zich (6 November 1617) hebben laten inlijven bij het
kapittel, waarmee de opzet van de bisschop, de goederen van het fraterhuis te doen
strekken tot onderhoud van het seminarie, door de tegenwerking van het kathedraal
kapittel mislukt. Men kan uit dit alles zien, welk een tegenwerking het kapittel nog
in 1623 bij machte was te bieden en hoe zeer het tekortschoot in begrip van de treurige
tijdsomstandigheden met hun grote gevaren voor het katholicisme, nu het
protestantisme steeds meer opdrong, naarmate de Republiek zich opmaakte tot de
verovering der Generaliteitslanden. Een merkwaardigheid uit dit verslag is verder
de zeer discrete vraag, die de bisschop de paus voorlegt omtrent een
huwelijksverhouding. In Oisterwijk woont een paar samen, dat elkaar in de tweede
graad van bloedverwantschap bestaat (vermoedelijk dus neef en nicht) en verscheiden
kinderen heeft. De bisschop vraagt,
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mede uit naam van de pastoor van het dorp, toestemming om deze ongelukkige
mensen te trouwen. Ook dit feit voert de bisschop terug tot de invloed der ketters.
Men kan onderstellen, dat de mensen voor een hervormd predikant getrouwd zijn.
Dit is een bewijs, hoe moeilijk juist de huwelijksaangelegenheden het de priesters
in de gemengde gebieden in deze tijd maakten.
De 3de April 1623 richtte Zoes tot de nuntius Guido del Bagno een brief20., die de
indruk maakt van omstreeks deze tijd tussen hem en de apostolische vicaris Rovenius
gerezen moeilijkheden omtrent de zielzorg in gebieden, die in de macht van de
Staten-Generaal zijn. Wij merkten reeds elders op, dat deze apostolische vicaris de
hem gegeven volmachten - niet zonder reden - aldus interpreteerde, dat hij de zorg
had voor alle gebieden, die tot de opstand waren overgegaan. In zijn instructies werd
dan ook niet gesproken over enige beperking van zijn bevoegdheden tot de
kerkprovincie Utrecht. In overeenstemming daarmee nam Rovenius in zijn vroegste
verslagen ook berichten omtrent zulke streken van de bisdommen Antwerpen, Den
Bosch en Roermond op. Dat de betrokken bisschoppen zijn standpunt niet deelden,
lag voor de hand. Wat Den Bosch betreft, is de genoemde brief daarvan een bewijs.
Hij deelt mee, dat een deel van het bisdom in de macht van de Staten-Generaal is.
Het aantal afvalligen is er zeer groot, maar er wonen toch nog altijd vrij veel
katholieken, die hun toevlucht nemen tot missionarissen, die over de grenzen wonen.
Voor deze missionarissen verzoekt de bisschop dezelfde volmachten als die, waarover
de apostolische vicaris van de Hollandse Zending beschikt.
In dezelfde brief verklaart Nicolaas Zoes, dat het dringend nodig is, een kerkelijke
rechtbank in zijn diocees op te richten, speciaal voor de behandeling van rechtzaken
tegen de kanunniken. Ook dringt hij aan op toekenning van de bezittingen der Bossche
fraters aan het bisschoppelijk seminarie. Over dit seminarie bericht de bisschop de
30ste April 1625 aan dezelfde nuntius, dat het er nog slecht voorstaat. Wel heeft hij
de clerus een cijns opgelegd, maar velen weigeren deze te voldoen en gaan zelfs in
beroep bij de Raad van Brabant. Dit kan tot bewijs strekken, dat in een deel van de
clerus nog oude opvattingen en practijken leefden, die met een juist begrip van de
katholieke reformatie niet strookten.
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Voor de laatste maal en wel op 20 Augustus 1625, twee dagen vóór zijn dood, deed
Nicolaas Zoes de paus verslag van zijn bisdom21., nadat hij enkele maanden tevoren
had laten verklaren, dat de oorlogstoestand hem de visitatio liminum ook ditmaal
onmogelijk maakte. Het exposé van de toestand van het bisdom is gelijk aan dat van
1619. Daaraan voegt de bisschop enige gegevens toe over het seminarie. Dit wordt
door 40 studenten bewoond, die in het college van de Jezuïeten worden onderwezen.
In het huis staan zij voor hun studie en hun gedrag onder leiding van een prefect, die
hen ook in de Gregoriaanse kerkzang onderricht. De eigenlijke theologie wordt voor
de minder begaafden aan huis en voor de knapperen aan de Leuvense universiteit
gegeven; zij wonen daar in het Bossche college. Aan huis wordt de theologie gegeven
door twee licentiaten in de theologie, van wie er een kanunnik is. Het seminarie
bloeit; het trekt zelfs enige leerlingen uit de Hollandse Zending en zou tot nog meer
in staat zijn, als het over rijker fondsen beschikte.
Pijnlijk doet het aan, dat de ijverige bisschop, die aan de stichting en het onderhoud
van het seminarie en het Leuvense college al zijn belangstelling wijdde, die ze beide
gesticht en begiftigd had en het seminarie als de voornaamste instelling van het
bisdom beschouwde, die hij ook zeer mild in zijn testament bedacht, deze
mededelingen moet doen volgen door een dringend verzoek, dat de paus een
apostolische breve zal uitvaardigen, waarin hij de oprichting van het seminarie
goedkeurt en bepaalt, dat in de administratie ervan geen verandering mag worden
gebracht. Het motief tot dit verzoek staat er met ronde woorden bij: de bisschop is
overtuigd, dat het kathedraal kapittel het seminarie vijandig gezind is en dit, zodra
het sede vacante het bisdom zal moeten besturen, zal trachten te vernietigen. Twee
conclusies kunnen wij uit dit verzoek trekken. Ten eerste blijkt er uit, op welk een
gespannen voet deze bisschop nog aan het eind van zijn leven met zijn kapittel stond.
Ten tweede moeten wij er uit besluiten, dat dit lichaam nog altijd schromelijk
tekortschoot in plichtsbesef en waardering voor het werk van de katholieke reformatie.
Het is een bedenkelijk verschijnsel, dat het kathedraal kapittel in staat geacht wordt,
het bisdom, zodra het daartoe de kans krijgt, te beroven van een instituut, dat voor
de doorwerking
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van de Trentse geest onmisbaar was. Wat dan ook in de halve eeuw sedert Parma's
restauratie in clerus en volk verbeterd mag zijn - en de toekomst zou uitwijzen, dat
dit niet weinig was -, het lichaam, dat de bisschop het naast behoorde te staan, is nog
zo vreemd aan de goede geest, dat de bisschop alle grond heeft, het te verdenken van
een aanslag op het bestaan van de nuttigste instelling van het diocees.
De rest van het zeer beknopte verslag is gewijd aan het onlangs te Den Bosch
opgerichte Carmelitessenklooster. Dit was in 1624 gevestigd als een aftakking van
het Antwerpse, dat in 1612 op initiatief van de aartshertogin Isabella gesticht was.
Bij breve van 17 Maart 1623 had Gregorius XV dit klooster onttrokken aan het
bestuur van de Carmelietenorde en onder het toezicht van de bisschop van Antwerpen
gesteld. In overeenstemming daarmee verzocht de Bossche bisschop thans, dat het
nieuwe klooster op gelijke voet aan hem zou worden onderworpen22..
Nicolaas Zoes overleed te 's-Hertogenbosch de 22ste Augustus 1625. Wie door
het kapittel als vicarius sede vacante werd aangesteld, is mij niet gebleken. Eerst op
22 Juni 1626 bekrachtigde de paus de door de Spaanse kroon op voorstel van de
landvoogdes Isabella gedane benoeming van de Dominicaan Michael Ophovius tot
bisschop van Den Bosch. Deze is de eerste en tot dusver de enige bisschop van
's-Hertogenbosch vóór 1853, aan wiens leven een monografie gewijd is23.. Michael
van Ophoven werd in 1570 te 's-Hertogenbosch geboren uit een gegoede
koopmansfamilie, ging school bij de Bossche fraters en trad najaar 1585 bij de
Predikbroeders te Antwerpen in. Hij deed een jaar later zijn professie, ontving in
1590 het subdiakonaat van bisschop Laevinus Torrentius, studeerde vervolgens
philosophie en theologie te Leuven en werd aldaar 13 Maart 1593 door Johan van
Strijen priester gewijd. Enige jaren was hij lector in het Leuvense studiehuis van zijn
orde; daarna studeerde hij enige jaren te Bologna. Daar werd hij in October 1599 tot
lector in philosophie en theologie bevorderd. In 1600 keerde hij naar zijn klooster
te Antwerpen terug. Hier hield hij zich met practische arbeid in de zielzorg bezig.
In 1601 werd hij tot diocesaan inquisiteur van het bisdom Antwerpen benoemd en
in 1608 tot prior gekozen. Het jaar daarop werd hem de titel van magister theologiae
toegekend.
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In 1611 koos het provinciaal kapittel hem tot provinciaal. Deze carrière wijst zeker
op meer dan gewone gaven. Als provinciaal beijverde hij zich, overeenkomstig de
wens van de generaal der orde, bijzonder voor de reformatie van de onder hem staande
kloosters door het invoeren van een strengere observatie. Tegen het einde van zijn
provincialaat in 1615 werd hij door de Congregatie van de Propaganda benoemd tot
prefect van de Dominicanenmissie in de Noordelijke Nederlanden.
Ophovius bekleedde deze functie tot 1623. Zelf heeft hij zeker aan de missie niet
deelgenomen, al moet hij de staties in de meeste gewesten wel persoonlijk gevisiteerd
hebben. In 1617 werd hij tegelijk prior van het Antwerpse klooster; ook dit bleef hij
tot 1623. Daardoor alleen al kan zijn bemoeienis met de Hollandse missie niet intensief
geweest zijn. In het voorjaar van 1623 werd hij gearresteerd en op de Haagse
Gevangenpoort vastgezet. De reden daarvan heeft niets uit te staan met zijn geloof
of zijn positie in de missie en kan zelfs niet eervol genoemd worden. Zijn
gevangenneming is het gevolg van zijn optreden in een politieke zaak. Gebruik
makend van een hem om particuliere redenen verleend paspoort, reisde hij in Februari
1623 naar Heusden, dat in de macht van de Staten-Generaal was, om uit naam van
de landvoogdes Isabella en op haar verzoek de gouverneur van deze vesting, Willem
Adriaan van Horne, een grote som gelds aan te bieden, als hij zich bereid verklaarde,
Heusden in handen van de Spanjaarden te spelen. De gouverneur ontstak over deze
poging tot omkoping in verontwaardiging en liet de pater arresteren en naar Den
Haag overbrengen.
Daar heeft Ophovius 21 maanden in de kerker vertoefd. Hij deelde er toevallig de
gevangenschap met de Jezuïeten Th. Tack en Maillard, die om een meer eervolle
reden, namelijk uitoefening van hun priesterlijk ambt, vastgezet waren. De overheid
van de Republiek is, in aanmerking genomen de ernst van het gepleegde euvel,
waarlijk met bijzondere lankmoedigheid jegens pater Ophovius opgetreden. In de
meeste landen zou zulk een poging, uitgaande van iemand, die voor eigen persoonlijke
belangen een paspoort verworven had, deze de kogel bezorgd hebben. Ook Isabella
toonde dit in te zien en deed van haar kant alles om de door haar tot zulk een gevaarlijk
en een priester onwaardig spel
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gebruikte pater van de dood te redden. Zij mobiliseerde daartoe zowel buitenlandse
diplomaten, o.a. de Engelse gezant Carleton, als de bekende amie van prins Maurits,
joffer Tserclaes, en 'sprinsen Portugese verwanten. Vooral aan joffer Tserclaes schijnt
Ophovius zijn redding te danken te hebben.
Door dit politieke optreden gaf de aanstaande bisschop noch van morele
fijngevoeligheid noch van scherp doorzicht blijk. Omkoperij tot verraad is een
allesbehalve eervolle rol voor een priester en in het gegeven geval was de poging
daartoe bovendien een compromittante onvoorzichtigheid, waarvan de ernstigste
nadelen voor de missie het gevolg hadden kunnen zijn. Pater Ophovius was immers
geen particulier priester uit Antwerpen, maar het hoofd van de Dominicanenmissie
in de Republiek zelf, welker ambtenaren hij in opdracht van de vijand in volle
oorlogstijd poogde om te kopen tot rechtstreeks verraad. Blijkens latere uitingen zou
althans de Propaganda, die alle bemoeiing van missionarissen met de politiek streng
verbood en zelfs politieke toespelingen in de tot haar gerichte brieven afkeurde24.,
zulk een rol in een missie-prefect onverschoonbaar gevonden hebben. Deze
ontstentenis van begrip van wat hem in zijn verantwoordelijke positie paste, nog wel
tegenover een staatslichaam, dat hem vroeger tot de visitatie van zijn onderhorigen
een paspoort verleend had, strekt de toekomstige bisschop niet tot eer. Ook is de
motivering van zijn arrestatie tegenover de Propaganda van zijn kant niet
onbedenkelijk te noemen, indien hij ten minste volstaan heeft met wat hij meldde in
zijn brief van 15 Maart 1625, namelijk, dat hij bijna twee jaar gevangen gezeten had
‘pro obsequio fidei et Maiestatis Catholicae’25..
Ophovius' benoeming tot bisschop van Den Bosch of, zoals de schilder Rubens
geestig opmerkte, zijn ruil van de strop voor de mijter26.. is door de landvoogdes
duidelijk als een vergoeding voor het door haar en om harentwille doorstane leed
bedoeld, ook al mogen wij, gezien haar algemene gedragslijn in zake de
bisschopsbenoemingen, aannemen, dat zij hem niet zou hebben uitverkoren, zo hij
haar tot het episcopaat niet geschikt had geleken. Toch moeten wij ons afvragen, of
de aanstelling van een priester met dit politieke verleden voor een bisdom, dat zo
dicht aan de grens van het territorium van de Staten-Generaal lag,
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waarvan zelfs niet-onbelangrijke delen binnen dit territorium gelegen waren,
weloverwogen genoemd mag worden. Het maakt verder een onverkwikkelijke indruk,
dat de ware toedracht van Ophovius' gevangenschap voor de curie angstvallig
verborgen gehouden is. De nuntius Guido del Bagno, die het informatieproces leidde,
kan nauwelijks onbekend geweest zijn met die toedracht, maar heeft waarschijnlijk
de aartshertogin niet willen of durven dwarsbomen. Zo is het te verklaren - ofschoon
volstrekt niet te rechtvaardigen -, dat in de processtukken zelfs een motivering van
de arrestatie wordt opgegeven, die een indruk kon wekken, ongeveer tegengesteld
aan de ware toedracht. Het heet daar, dat Ophovius op zich genomen had, verscheiden
steden in de omtrek van Den Bosch, thans in de macht van de ketters, terug te winnen
voor het katholieke geloof, dat zijn poging vervolgens door een verrader aan de
Hollanders verklapt was en dat de pater dientengevolge een jaar in de kerker had
moeten doorbrengen. Zo al niet leugenachtig, is deze uitleg ten minste in zijn
diplomatieke onvolledigheid tendentieus27..
De 2de Juli 1626 verleende paus Urbanus VIII de benoemde de vereiste institutie.
Zondag 13 September 1626 werd Ophovius in de kathedraal van Antwerpen
geconsacreerd door Jacob Boonen, aartsbisschop van Mechelen, geassisteerd door
Joannes Malderus, bisschop van Antwerpen, en Antoine Triest, bisschop van Gent.
De 30ste October 1626 hield Ophovius zijn plechtige intocht te Den Bosch. Terecht
is betwijfeld, of het kathedraal kapittel, nog steeds behept met een geest van obstructie,
die zich niet zelden in benepen vormen uitte, met de benoeming van deze
Predikbroeder ingenomen was, vooral toen deze spoedig weinig égards voor zijn
gevoeligheden op het tere punt van de rechten toonde. Dat hij eenmaal een van zijn
ordebroeders in zijn eigen plaats als predikant in de Sint Jan liet optreden, zonder
daartoe vooraf het consent van het kapittel te hebben gevraagd, tekent misschien
zeker nonchalance jegens hardnekkig vastgehouden pretenties, waarvoor een seculiere
bisschop meer op zijn hoede geweest zou zijn, maar ook een zelfbewustheid,
waartegen de kanunniken op den duur niet veel konden uitrichten. Daarbij komt dan
nog, dat deze bisschop kennelijk zozeer persona grata was bij de Brusselse
autoriteiten; dat een beroep op dezen, ten minste in zaken van
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ondergeschikt belang, vrijwel vruchteloos scheen. Dit zal de kapittelheren spoedig
ontwapend hebben28.. Tot ernstige conflicten is het blijkbaar niet gekomen; er was
trouwens weinig tijd meer toe. Immers nog geen volle drie jaar heeft Ophovius zijn
bisdom uit zijn zetelstad kunnen besturen. Wat hij in die korte tijd tot stand gebracht
heeft, kan natuurlijk maar geringe betekenis hebben, te meer daar reeds begin 1629
alle verkeer met priesters buiten de stad onmogelijk was, tengevolge van het beleg.
Het is dan ook wat verwonderlijk, dat sommigen aan deze korte tijd een beslissende
invloed op de toekomst toegeschreven hebben.
De vraag is gesteld: ‘Hadde 's-Hertogenbosch vóór, bij en onmiddellijk na haren
val in 1629 geen Ophovius gehad, zou zij dan met de politieke reformatie, welke zij
na hare reductie moest ondergaan, wellicht niet tegelijkertijd ook de z.g. kerkelijke
reformatie aangenomen hebben?’29. Op deze vraag past een volmondig ‘neen’: er is
geen plek ter wereld, waar zulk een proces in 1629 nog kans van slagen had; het is
mislukt, waar het geprobeerd werd, zelfs al was er geen enkele kerkelijke autoriteit
om aan het verzet leiding te geven. De wat oudere uitspraak in een overigens
voortreffelijke studie over de Capucijnen te Den Bosch30., dat het ‘ongetwijfeld aan
Ophovius' beproefde leiding te danken’ zou zijn, ‘dat het katholieke geloof in de stad
en de Meierij van Den Bosch bewaard bleef’, verraadt evenzeer een al te simplistische
opvatting van het proces, dat zich hier afgespeeld heeft. Zij doet tekort aan wat de
collectieve verdienste van de Trentse vaderen, van de achtereenvolgende kerkvoogden
van de Mechelse kerkprovincie, van de katechismussen van Sint Petrus Canisius en
pater Makeblijde is en van de clerus, die in dit diocees de katholieke reformatie onder
veel bezwaren ingang heeft doen vinden, vooral aan de verdiensten van de twee
grootste bisschoppen van de Spaanse decennia: Maas en Zoes. Het is immers
onmogelijk, dat Michael Ophovius in de drie hem toegemeten jaren, voordat de stad
aan de Staten-Generaal overging, de mentaliteit van clerus en volk zo radicaal zou
hebben beïnvloed.
Tenslotte was het ook niet Ophovius' verdienste, dat het calvinisme in 1629 voor
de volksmassa niet meer de aantrekkelijkheid kon hebben, die het zestig jaar vroeger
voor de Bossche proletariërs had. Het is nu eenmaal een feit, dat het protestan-
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tisme in 1629 over geen noemenswaard expansievermogen meer beschikte, zeker
niet in de Nederlanden sedert de Dordtse triomf. Zo is het katholiek-blijven van de
Meierij, van de Baronie, van het Markiezaat, van het rijk van Nijmegen, van Twente
en van Lingen niet te verklaren met een eenvoudige lofprijzing van een kerkvoogd
uit de kritieke jaren. In het boven-aangevoerde complex van factoren komen mij de
verdiensten van de bisschoppen Maas en Zoes zeer veel belangrijker voor dan die
van Ophovius, al valt aan diens toewijding volstrekt niet te twijfelen. Ook na zijn
verbanning uit de stad heeft hij tot zijn dood toe voor zijn kudde geleefd. Al vormende
trok hij onder allerlei gevaren en ontberingen het land door, zich met vele van zijn
priesters, seculiere en reguliere, op gevorderde leeftijd van gezeten zielzorger
hervormend tot trekkend missionaris.

2. 's-Hertogenbosch tot 1648
Over de jaren 1626-1629 wierp de komende overgang van de stad naar de opstand
reeds voortdurend zijn schaduw. De bisschop heeft zich in deze jaren dan ook
herhaaldelijk met de politiek bemoeid en alles gedaan om de autoriteiten van
weerszijden te beïnvloeden ten gunste van vredesplannen. Daarbij moet bij hem
vooral de bedoeling voorgezeten hebben aldus zijn bisdom voor inlijving bij de
Republiek en protestante overheersing te behoeden. Intussen zette hij zich met niet
minder ijver aan het naastliggende werk. Reeds in October 1626 bezocht hij Helmond;
in 1627 hield hij visitaties in kloosters en kapittels te Eindhoven, Sint-Oedenrode,
Oirschot, Oisterwijk, Boxtel en Hilvarenbeek. Vroeger dan de autoriteiten te Brussel
zag hij het einde van de Spaanse heerschappij over Noord-Brabant genaken. Dat
Frederik Hendrik zich tot de belegering van Den Bosch opmaakte, voorzag hij reeds
in Januari 1629, toen men te Brussel nog in de waan leefde, dat de prins het nooit
zou wagen, een zo sterke vesting aan te tasten. De landvoogdes liet zich van het
gevaar overtuigen, maar haar raadgevers zagen blijkbaar geen kans, afdoende
maatregelen te nemen. Zo sloeg de prins begin
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Mei het beleg voor de stad, die zich, ondanks hardnekkige verdediging, 14 September
1629 moest overgeven31.. Aan de onderhandelingen met de prins en de
gecommitteerden van de Staten-Generaal nam Ophovius persoonlijk deel. Het mocht
hem echter niet gelukken, belangrijke concessies ten aanzien van het katholicisme
en zijn bedienaars te verkrijgen, al was Frederik Hendrik zelf tot vergaande
tegemoetkoming bereid. Een persoonlijk succes kon hij het misschien noemen, dat
in de capitulatie, waarbij ‘stad, vrijdom en Meierij’ aan de Republiek werden
toegekend, de restrictie werd ingelast ‘voorzoveel die aan de stad annex’. Daarmee
werd een twistpunt geschapen: de Brusselse regering bleef beweren, dat alleen de
vrijdom van Den Bosch bij de stad behoorde.
In hoofdzaak kwamen de bepalingen van de capitulatie in zake de godsdienst op
het volgende neer32.. Alle kerken werden aan de katholieke eredienst onttrokken.
Reguliere en seculiere priesters moesten binnen twee maanden de stad verlaten, maar
mochten de inventaris van de kerken, voorzover deze tot de eredienst betrekking
had, meenemen. Alle kerkelijke en geestelijke goederen werden door de
Staten-Generaal in beslag genomen. Alle geestelijken zouden echter levenslang in
het genot van hun inkomsten blijven. De vrouwelijke religieuzen mochten in de stad
blijven en zouden uit de kloostergoederen onderhouden worden. Van de dag van de
overgave af waren alle katholieke godsdienstoefening en alle priesterlijke
ambtsbediening verboden, ook in particuliere huizen Evenmin als in de meeste steden
boven de Moerdijk is aan de bepalingen omtrent de wering van katholieke geestelijken
en het verbod van katholieke eredienst streng de hand gehouden. Zelfs werden reeds
onmiddellijk zekere verzachtingen in deze voorschriften aangebracht. Zo mochten
de kanunniken in de stad blijven en ook de priesters, die de geestelijke zorg over
zusterskloosters hadden. Verder trokken verscheiden geestelijken, sterk door de
sympathie van de burgerij, ook en vooral het notabele deel, en niet zonder reden
vertrouwend op de rekkelijke zin van de door Frederik Hendrik beïnvloede nieuwe
regenten, zich niet veel aan van de verplichting, de stad te verlaten. Die het wel
deden, keerden merendeels weer spoedig terug. En hoe men van plan was, het verbod
van katholieke
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eredienst op te vatten, blijkt wel hieruit, dat Ophovius vóór zijn vertrek uit de stad
125 altaarstenen wijdde. Van de clerus der stad staat in het algemeen vast, dat zijn
trouw aan het katholicisme ongeschokt bleef. Zijn leden bezweken niet voor de ook
ditmaal toegepaste aandrang van de hervormde synode om zich voor het predikambt
in haar dienst beschikbaar te stellen. Alleen de pastoor van Sint Jacob, Balthasar
Walravens, schijnt neiging getoond te hebben om zich door de synode te laten
examineren; slechts geldelijke tegemoetkoming van Ophovius en de landvoogdes
Isabella moet hem daarvan teruggehouden hebben33..
Het staat wel vast, dat de katholieke zielzorg in de stad nooit geheel onderbroken
is, al drongen de hervormde predikanten ook herhaaldelijk aan op het nemen van
strenge maatregelen tegen de clandestiene uitoefening van het katholicisme. Wel
hebben in de jaren 1630-1640 enkele overvallen plaats gehad en werden er enige
maatregelen tegen de stille bediening genomen, maar van de aanvang af bleek de
Bossche hoogschout Hendrik de Bergaigne, die door de Staten-Generaal in November
1629 was aangesteld over het gehele gebied van Stad en Meierij, vatbaar voor
minnelijk overleg en voor de revenuen van de practijk der recognities. De kerkeraad
was over zijn ijver tot wering des pausdoms dan ook allerminst tevreden34..
Onder deze omstandigheden is het niet onbegrijpelijk, dat verscheiden priesters
in de stad achterbleven. Sommige wisten zelfs zeker verlof daartoe te krijgen, hetzij
van de magistraat, hetzij van de prins van Oranje. Tot de achterblijvenden en tot hun
dood gedulden behoorde de vicaris-generaal van het bisdom, Pallas van der Sterre,
met wie Ophovius voortdurend in briefwisseling bleef35.. Omtrent de leiding, die van
hem op de organisatie van de zielzorg uitging, missen wij overigens de nodige
gegevens. Vast staat wel, dat de zielzorg in veel sterker mate door regulieren dan
door seculieren gecontinueerd is. Door bemiddeling van Frederik Hendrik kregen
drie paters van het opgeheven en geseculariseerde Jezuïetencollege een schriftelijke
vergunning om zich in de Meierij op te houden en het schijnt ook door de invloed
van de prins te zijn, dat de gealimenteerde paters Arnold Bijlers en Willem van der
Meer rustig een oratorium konden openen in de Verwerstraat36.. Spoedig beschikten
de
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Jezuïeten te Den Bosch over drie kerkjes, dat in de Verwerstraat, dat achter de Tolbrug
(in 1640 gesticht) en dat in de Kerkstraat (gesticht vóór 1646). Heel de zeventiende
eeuw zijn deze drie Jezuïetenstaties blijven bestaan. Ook de Capucijnen hebben de
stad nooit verlaten. In het voorjaar werden zij van hun klooster in de Postelstraat
beroofd; twee paters bleven achter. In de eerste jaren hadden zij geen vast domicilie
en geen kerkhuis; ten minste sedert 1636 waren zij in het bezit van een eigen bidplaats
in de Boerenmouw37..
Van de Dominicanen, die ten getale van 64 in November 1629 hun klooster te
's-Hertogenbosch moesten verlaten, bleef een viertal in de stad achter. Van deze vier
is vooral pater Leonardus Jansenboy in de practische zielzorg werkzaam gebleven.
Hij was het vermoedelijk, die nog vóór 1654 de vaste Dominicanenstatie stichtte in
de Hinthamerstraat. Een der andere achtergeblevenen was Dominicus Strick; deze
stichtte ongeveer tegelijk een tweede Dominicanenstatie in de Vuchterstraat. Van
iets later, vermoedelijk van omstreeks 1660, dateert de derde Dominicanenstatie in
de Kerkstraat38.. Van de Bossche Minderbroeders geldt hetzelfde: enkelen bleven in
de stad en vingen de missie-arbeid aan. Omstreeks 1650, waarschijnlijk reeds vroeger,
vestigden zij een vaste statie in de Vuchterstraat; korte tijd later een tweede in de
Postelstraat39.. Zonderling genoeg, is het pas gedurende de Franse overheersing van
1672-1674 tot oprichting van een schuilkerk van seculieren gekomen: toen opende
Hieronymus Lintermans, die de titel van plebaan van Sint Jan voerde, een bidplaats
in de Kruisstraat. Van 1684 tot 1693 was dit kerkje gesloten; daarna bleef het tot
1745 in gebruik40.. Ofschoon het aannemelijk is, dat reeds vóór 1672 ook seculiere
priesters actief in de zielzorg van de Bossche burgerij optraden, komt toch van het
behoud van het katholicisme in de stad de verdienste voor het overgrote deel toe aan
de vele regulieren.
Een van de pijnlijke problemen, waarmee Ophovius zich kort na de overgang van
de stad had bezig te houden, betrof de zorg voor de weeskinderen. Sinds 1576 was
de stad Den Bosch een weeshuis rijk, gesticht en beheerd door de stedelijke regering.
Het stond onder de dagelijkse leiding van een priester. Deze werd na de overgang
van de stad vervangen door protestante verzorgers. De
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verpleegden werd, zoals overal elders gebeurd was, het protestantisme eenvoudig
opgelegd. Alleen zij, die ouder waren dan 14 jaar, konden weigeren, de protestante
godsdienstoefeningen bij te wonen, maar moesten dan het huis verlaten. Van de 80
verpleegden moesten op deze grond 40 verwijderd worden. De bisschop wendde
zich in hun belang tot de landvoogdes, door wier tussenkomst de betrokken kinderen
werden opgenomen in het Brusselse weeshuis. Isabella droeg verder een groot deel
van de kosten voor hun onderhoud41..
Overeenkomstig de capitulatie verliet Ophovius zelf de stad, ofschoon hem door
Frederik Hendrik verzekerd was, dat hij er zonder gevaar kon blijven. Waarschijnlijk
zal hij echter van oordeel geweest zijn, dat zijn contact met het bisdom en zijn vrijheid
van beweging door een verblijf te Den Bosch al te zeer belemmerd zouden worden.
In ieder geval verliet hij 4 October zijn bisschopsstad. Hij vertoefde achtereenvolgens
enkele dagen te Hilvarenbeek, Postel, Tongerlo, Lier, Duffel en Mechelen. De 12de
October kwam hij te Brussel aan, waar hij met onderscheiden geestelijken en leken
de toestand besprak. Eind October logeerde hij enige dagen bij de Antwerpse
Predikbroeders, waarna hij over Lier, Tongerlo, Geel, Postel, Beers en Boxtel naar
Den Bosch terugkeerde. Eind November verliet hij zijn zetelstad voorgoed. Sedert
reisde hij tussen verschillende plaatsen van zijn diocees op en neer. Meestal vertoefde
hij in het klooster van zijn orde te Antwerpen, tot hij zich begin April op het kasteel
van de Heer van Horne te Geldrop vestigde, dat hij zich tot woonplaats gekozen had.
Daar is tot zijn dood toe doorgaans zijn verblijf geweest.
Van zijn dagelijks doen en laten heeft de bisschop aantekening gehouden in een
Diarium, dat 24 Augustus 1629, midden onder het beleg van de stad, begint en tot
eind 1631 doorloopt. Dit merkwaardige dagboek tekent de bisschop als een man van
orde en onvermoeide toewijding, met grote behoefte aan vertrouwelijke omgang met
lieden van uiteenlopende stand, met opgewekt karakter en zin voor de huiselijke
gezelligheid en voor de kleine, eenvoudige genoegens van het gewone leven. Zelfs
in deze bewogen jaren met al hun benauwende problemen verliest hij nooit het
evenwicht en blijkbaar maar zelden het goed humeur. Wij kunnen
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alleen de vraag stellen, of deze bisschop, die de onbenulligste dingen van de dag de
moeite van het boekstaven waard vond, voor de geweldige tijd, waarin hij leefde,
niet wat te gemoedelijk ingesteld was. Een trek, die hem opvallend kenmerkt, is zijn
groot zwak voor zijn familieleden, die hij altijd om zich heeft en die klaarblijkelijk
af en toe op hem parasiteren.
In zijn uitingen tegenover zijn clerus toont hij, blijkens aantekeningen in het
dagboek, soms zekere onbekooktheid. Als hij b.v. op een vraag van de deken van
Bergeyk, hoe de pastoors zich hebben te gedragen tegenover het bevel van de
Staten-Generaal om te vertrekken, volgens zijn eigen aantekening, zeer drastisch ten
antwoord geeft, dat zij moeten blijven, ‘etiamsi carcer et mors intervenirent’42., schijnt
hij een ondoordachte heldenmoed te eisen, die hij bij kalmer overleg ook van zichzelf
niet zou vergen. Immers toen hem nog geen twee jaar later, 11 Juni 1631, het bericht
bereikte, dat de Bossche gouverneur troepen afzond om hem en enige andere
vooraanstaande geestelijken, o.a. zijn vriend Johannes Moors, de abt van Berne, te
arresteren, vluchtte de bisschop met deze abt ijlings uit Geldrop over Postel naar
Tongerlo. Zelfs bleef hij, toen Frederik Hendrik hem liet aanzeggen, dat hij te Geldrop
geen gevaar liep, nog tot September in Tongerlo.
Van de inneming van Den Bosch af is Ophovius rusteloos bezig geweest met
onverdroten pogingen om de belangen van zijn bisdom aan te bevelen aan allerlei
geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Hij ondervond daarbij dagelijks veel ergernis.
Vooral de kille hooghartigheid, die hij ondervond van sommige Spaanse raadslieden
van de landvoogdes en de al te star ingestelde kardinaal De Cueva, die onder Isabella
ongeveer de functie vervulde, door Granvelle onder Margaretha van Parma bekleed,
hinderde hem gestadig. Niet minder was hij verontwaardigd, dat het de katholieke
koning van Frankrijk en met name kardinaal Richelieu waren, die door hun verbond
met de Republiek de val van Den Bosch en de daardoor aan zijn bisdom gegeven
slag veroorzaakt hadden. Heftig klaagt hij daarover zijn nood in een brief aan de
Propaganda van 25 Augustus 163343.. Toch was hij er de man niet naar om moedeloos
en werkeloos te wachten op het mirakel van een keer in de verhoudingen. Integendeel
is hij na de
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eerste verwarringen gestadig in de weer om zijn priesters en zijn gelovigen te
bezoeken en te bemoedigen. Het is jammer, dat zijn dagboeken van na 1631 niet
bewaard gebleven zijn - aangenomen althans, dat zij bestaan hebben -, want zij
zouden ons van zijn trekkend missionarisleven een duidelijk beeld geven. In 1632
moet hij bijna heel zijn bisdom doorkruist hebben, al visiterende en vormende. Ook
dit werk werd op den duur vrijwel onmogelijk gemaakt door de steeds gevaarlijker
toestand in de Meierij, waar botsingen tussen de troepen van beide mogendheden
herhaaldelijk voorkwamen. Ook werden de plakkaten steeds scherper. Sedert 1634
schijnt het in hoofdzaak het buiten de macht der Staten gebleven deel van zijn diocees
geweest te zijn, dat hij persoonlijk bezocht. Zo vormde en visiteerde hij in het najaar
van 1634 in het land van Ravenstein en Megen en in het voorjaar van 1635 in het
dekenaat Geel.
Op den duur had hij reden, zich in Geldrop niet volkomen veilig te achten; daarom
overwoog hij de mogelijkheid van een blijvende vestiging in het land van Ravenstein.
Van 1614 tot 1631 hadden Staatse troepen het land van Ravenstein bezet gehouden
conform het verdrag van Xanten44.. In 1631 had de katholiek geworden hertog van
Palts-Neuburg het landje in bezit doen nemen. Dit was voor Ophovius aanleiding
geweest, er onmiddellijk op visitatie te gaan; vermoedelijk wilde hij daarmee een
precedent scheppen. De nieuwe souverein bleek namelijk van oordeel, dat zijn
heerlijkheid, als volkomen onafhankelijk van Spanje of de Republiek, ten onrechte
tot het bisdom Den Bosch gerekend werd, terwijl de bisschop van Luik zijn pretenties
op dit gebied altijd was blijven handhaven. Door tussenkomst van de Propaganda
wist Ophovius zijn jurisdictie over Ravenstein erkend te krijgen45., waarop hij in
Maart 1632 te Uden aan tweeduizend mensen het Vormsel kwam toedienen. De
hertog van Palts-Neuburg verkoos echter in deze uitspraak niet te berusten en werd
blijkbaar in zijn houding door de in het landje gevestigde Jezuïeten gestijfd. Onder
deze omstandigheden was het de bisschop onmogelijk, zijn residentie in dit gunstig
gelegen landje te vestigen. Hij had reeds plannen gemaakt voor de stichting van een
Dominicanenklooster met college - vermoedelijk wel voor de priesteropleiding
bedoeld - in het land van Ravenstein, maar
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zag zich gedurende de hele rest van zijn leven genoodzaakt, te strijden voor de hem
betwiste rechtsmacht.
De strijd ging overigens niet tegen zijn persoon of tegen de jurisdictie van de
Bossche bisschop als zodanig, maar had blijkbaar geen ander motief dan het gekwetste
point-d'honneur van de miniatuur-souverein. Deze deelde de bisschop zelf 23 April
1635 mee, dat hem vergund werd, het Vormsel in het staatje toe te dienen, mits daarin
geen préjudice gezien werd in de te Rome door hem aanhangig gemaakte kwestie.
De hertog verzocht dan ook bij schrijven van 8 September aan de heilige stoel, dat
hem hetzelfde voorrecht toegekend zou worden, dat de Spaanse koning krachtens
de overeenkomst van 1559 in zake de bisschopsbenoemingen toekwam. Zo hem
werd toegestaan een bisschop voor het land van Ravenstein te benoemen, was hij
bereid, Michael Ophovius aan te stellen. Verscheiden malen richtte de bisschop zich
in de volgende jaren nog tot de Propaganda om de erkenning van zijn rechtsmacht
officieel hernieuwd te krijgen, maar eerst kort vóór zijn overlijden, nl. 22 September
1637, besliste de Propaganda, dat in zake de positie van het land van Ravenstein
geen verandering zou worden aangebracht, een beslissing, die ook de hertog op zijn
wijze kon uitleggen46.. Het is van belang op te merken, dat het voor Ophovius niet
alleen om het behoud van zijn jurisdictie als zodanig ging, maar ook om de
mogelijkheid om dit gunstig gelegen landje te maken tot het bestuurlijk centrum van
het bisdom. Het is te betreeuren, dat hij daarin niet mocht slagen.
De 4de November 1637 overleed Michael Ophovius te Lier. De afmattende
beslommeringen van zijn ballingschap en de teleurstellingen, die hij van vele kanten
gestadig moest ondervinden, schijnen zijn gezondheid geknakt en zijn einde verhaast
te hebben. De vraag te beslissen, of in hem een groot en krachtig bestuurder gezien
mag worden, lijkt mij, aan de hand van wat tot dusver gepubliceerd is, nog steeds
niet mogelijk, maar wat wij van zijn leven vol beproevingen weten, doet ten minste
vaststellen, dat hij al zijn gaven en krachten van ziel en lichaam elf jaar lang aan zijn
bisdom gewijd heeft. Zijn episcopaat vormt, ondanks de droeve katastrofe, die hem
tot balling maakte en de kerk van zijn diocees tot de missiestaat terugbracht, een
harmonisch en in zijn
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eenvoud groots geheel met de ambtstijd van zijn laatste twee voorgangers. Zo werd
de periode 1594-1637 voor het bisdom Den Bosch de beslissende tijd van een
katholieke overwinning, die door geen eeuwen van vervolging en verdrukking kon
tenietgedaan worden. De godsdienstige kleur van stad en Meierij is in deze halve
eeuw definitief bepaald.
Over de lotgevallen van het katholicisme in de Meierij dient nog een en ander
uiteengezet te worden. Daar echter het tijdvak 1629-1648, als de tragische retorsietijd
berucht gebleven, het best als een geheel is samen te vatten, kunnen wij de lotgevallen
van de bisschoppelijke zetel daaraan gevoeglijk doen voorafgaan. Het bestuur van
het bisdom ging sede vacante over aan het wel tot uitsterven gedoemde, maar,
ofschoon incompleet, toch blijkbaar nog genoegzaam in wezen gebleven kathedraal
kapittel. Dit benoemde tot zijn vicaris de kanunnik Henricus van den Leemputte. De
definitieve bezetting van de zetel stuitte op grote moeilijkheden. De Staten-Generaal
hadden Ophovius levenslang in het bezit van de bisschoppelijke inkomsten gelaten,
maar na zijn dood confiskeerden zij de fondsen. Het had dus aan de Spaanse regering
gestaan, een nieuw inkomen voor de Bossche bisschop vast te stellen, maar de steeds
berooider staat der Spaanse financiën zal dit wel belet hebben. Zo bleef Henricus
van den Leemputte enige jaren met het bestuur belast. Wel benoemde de Spaanse
kroon reeds in 1638 de apostolische vicaris Rovenius en, toen deze bedankte47., de
Minderbroeder Joseph de Bergaigne tot bisschop van Den Bosch, maar de confirmatie
van deze benoeming bleef uit, zeer waarschijnlijk deels op grond van het ontbreken
van een behoorlijk inkomen voor de betrokkene, maar anderdeels wel, doordat men
hem te Rome om zijn weerspannigheid jegens de heilige stoel ongeschikt achtte. Pas
in 1640 slaagde de kardinaal-infant Ferdinand er in, een overeenkomst aan te gaan
met de abdij van Tongerlo, waardoor aan de te benoemen bisschop een genoegzaam
inkomen verzekerd werd. Daarop volgde 13 Mei 1641 de pauselijke institutie van
de Bergaigne. Of het tussenbestuur van Henricus van den Leemputte iets betekend
heeft, bleek tot dusver niet; ook de persoon van deze kapittelvicaris, die na Bergaigne's
dood weer gedurende tien jaar in deze functie optrad, is niet meer dan een schim.
Hij werd in
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1588 te 's-Hertogenbosch geboren, ontving onderwijs op de Bossche fraterschool,
studeerde te Leuven, werd daar in 1614 licentiaat in de theologie, was
achtereenvolgens professor aan de seminaries van Mechelen en 's-Hertogenbosch en
werd in 1620 kanunnik van Sint Jan. In 1629 werd hem vergund, te Den Bosch te
blijven; hij schijnt zich daarna met clandestiene zielzorg te hebben beziggehouden48..
Joseph de Bergaigne, de laatste bisschop van Den Bosch vóór 1853, was een
geleerd en invloedrijk man, maar zijn episcopaat kan voor het bisdom nauwelijks
betekenis gehad hebben. Zelfs heeft deze Minderbroeder-diplomaat, groot gunsteling
en vertrouwensman van het Brusselse hof, nauwelijks gelegenheid gehad, blijk te
geven van enige geschiktheid voor het episcopaat49.. Zijn politieke talenten sluiten
ze wel niet uit, maar doen ze toch allerminst blijken. Daar komt dan nog bij, dat stad
en Meierij hem onbekend waren en onbekend gebleven zijn; hij heeft de stad zeker
nooit betreden. Bovendien cumuleerde hij meer functies van kerkelijke en politieke
aard dan met de nauwgezette naleving van de bisschoppelijke plichten verenigbaar
schijnt: o.a. werd hij - dank zij de hoge gunst van het Brusselse hof - in 1645 ook
aartsbisschop van Kamerijk. Bestuurstalenten moet hij wel bezeten hebben, want in
zijn orde bekleedde hij bijna voortdurend posten van belang. Uit zijn botsingen met
de Brusselse nuntii, de apostolische vicarissen van de Hollandse Zending en de
Propaganda, vooral in zake de Concordia, valt op te maken, dat hij een man van
sterke wil was, niet vrij van eer- en heerszucht.
Hij was van Italiaanse afkomst en werd in 1568 te Antwerpen geboren, trad te
Leuven in de Franciscanenorde, studeerde in Spanje en verwierf daar het doctoraat
in de theologie, doceerde dit vak te Keulen en te Metz, werd in 1616 provinciaal van
de Keulse provincie der O.F.M. en werd in 1624 aan pater Andreas de Soto,
commissarius-generalis nationis Germano-Belgicae van de orde, als coadjutor
toegevoegd in 1625 volgde hij deze op50.. Sinds 1624 kwam hij in geregeld contact
met de landvoogdes Isabella en oefende hij op de politiek van het Brusselse hof
blijkbaar sterke invloed uit. Herhaaldelijk was hij betrokken in de tussen de Republiek
en de aartshertogin hangende geschillen over de positie van de katholieke eredienst
in de Meierij. In deze aan-
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gelegenheid onderscheidden zijn adviezen zich door opportunisme: door dulding
van protestante prediking in de Meierij wenste hij de erkenning van de rechten der
pastoors te verkrijgen. Ook na de dood van Isabella bleef hij in gestadig nauw contact
met de Brusselse kring. Aan zijn gewichtige politieke diensten schijnt zijn benoeming
tot bisschop Den Bosch voornamelijk te danken.
Getrouw aan zijn verleden, adviseerde hij bij de nadering van de Westfaalse
vredesonderhandelingen opnieuw tot een zo groot mogelijke tegemoetkoming aan
de wensen van de Staten-Generaal ten opzichte van de protestante propaganda in de
Generaliteitslanden. Daarbij had hij de Leuvense universiteit aan zijn zijde, maar de
bisschop van Antwerpen, Gaspar Nemius, die als ordinarius over het westen van
Noord-Brabant evenzeer bij de aangelegenheid betrokken was, tot tegenstander. Ten
slotte heeft ook zijn soepelheid de belangen van de Brabantse katholieken niet kunnen
baten, daar de Spaanse regering zich genoodzaakt zag, tot elke prijs een vrede te
aanvaarden, ook toen de afgevaardigden van de Republiek tot geen tegemoetkoming
in zake de religie bereid bleken. De Bergaigne maakte deel uit van de Spaanse
delegatie op het congres van Munster, maar beleefde de sluiting van de vrede niet
meer: hij overleed te Munster 21 October 1647 en werd in de kloosterkerk van de
Minderbroeders aldaar begraven. De Spaanse koning benoemde de Augustijn Joannes
Rivius tot zijn opvolger, maar de heilige stoel bekrachtigde de benoeming niet,
vermoedelijk wel, omdat de inmiddels gesloten vrede een streep door 's konings recht
haalde. Het bestuur over het bisdom Den Bosch ging over aan Henricus van den
Leemputte, die de Bergaigne als vicaris-generaal gedurende heel diens episcopaat
vervangen had. Tot 1657 fungeerde Van den Leemputte weer als kapittelvicaris. In
de eerste jaren is nog ten minste eenmaal ernstig aan de benoeming van een bisschop
gedacht. De Brusselse internuntius Antonio Bichi ijverde in 1650 voor de benoeming
van de Augustijn Michael Paludanus, die zelf bij de Propaganda bedektelijk voor
zijn aanstelling pleitte51., maar de congregatie ging er niet op in. Zo bleef Van den
Leemputte met de leiding belast. Het kan niet veel overdrijving bevatten, als wij
zeggen, dat deze man twintig jaar achtereen (van 1637 tot 1657) het eigen-
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lijke hoofd van het bisdom geweest is. Des te meer valt het te betreuren, dat wij
omtrent hem zo uiterst weinig weten.
Over de toestand van de Meierij gedurende het retorsie-tijdperk (1629-1648) zijn
wij sedert het verschijnen van een monografie daarover52. uitstekend ingelicht. Het
is een verhaal van verwarring en van vexaties. Beide oorlogvoerende machten
pretendeerden alle rechten op de Meierij, die daardoor gedurende een tijdvak van
bijna twintig jaren ten prooi was aan de grofste willekeur. De Republiek benoemde
reeds in November 1629 tot opperste ambtenaar in heel het gebied van stad en Meierij,
d.i. tot hoofdschout van de Meierij, Hendrik de Bergaigne (vermoedelijk wel verwant
aan de Minderbroeder-bisschop) een oud-militair uit het leger van Frederik Hendrik,
wiens tolerante houding jegens het katholicisme hij zich, zoveel hij kon, tot voorbeeld
stelde. Hij was echter, evenmin als de meeste ambtenaren van de Republiek, vooral
degenen, die naar Noord-Brabant werden gezonden, ongevoelig voor de emolumenten
van een tolerant régiem en verdiende reeds in de eerste jaren na de overgang
belangrijke bedragen aan de katholieken in de stad. Vooral de hervormde predikanten
ergerden zich gestadig aan zijn houding in godsdienstzaken.
De onder hem staande ambtenaren, namelijk de vier kwartierschouten, de schouten
van de dorpen en de andere functionarissen, door Spanje aangesteld, werden
gehandhaafd, maar moesten krachtens een bevel van de Staten-Generaal van Februari
1630 een eed van trouw aan de nieuwe heren afleggen. Tegen dit bevel verzette de
regering te Brussel zich met een contra-bevel, waarbij het afleggen van deze eed
verboden werd. De ambtenaren gedroegen zich daaronder zo lijdelijk mogelijk: onder
allerlei uitvluchten werd de gevorderde eedsaflegging uitgesteld. Aan vervanging
van de weigerachtigen viel, ten minste voor de lagere functies, niet te denken, daar
heel de bevolking hun houding billijkte en deelde. Het staat objectief vast, dat
sympathie voor de Republiek bij de bewoners der Meierij ver te zoeken was. De
hoofdoorzaak school in de houding, die de nieuwe heren onmiddellijk onder het
drijven van de hervormde synoden in den lande tegen het katholicisme aannamen.
Deze veroorzaakte een steilheid jegens alles, wat uit Den Haag kwam, die tot gevolg
had, dat
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Spanje, steunende op de algemene volkssympathieën, althans de eerste tien jaar een
veel sterker positie in de Meierij innam dan de Republiek en dat van stelselmatige
vervanging van de katholieke en Spaansgezinde ambtenaren niet veel kon komen.
Tot 1648 waren nog bijna alle lagere ambtenaren in de Meierij katholiek. Kenmerkend
voor de verhoudingen is het, dat de hervormden te Waalwijk zich in 1637 beklaagden,
buiten alle ambten te worden gehouden53..
Dat echter het volk te lande, uitgemergeld door de dubbele lasten, die het door
Spaanse en Staatse autoriteiten werden opgelegd, gebrandschat en gekweld door
troepen van weerskanten, vurig begeerde, de kwestie van het recht op de Meierij
uitgemaakt te zien, is maar al te begrijpelijk. Vrijwel onmiddellijk na de val van Den
Bosch gingen dan ook van verschillende kanten stemmen op om een vergelijk tussen
Spanje en de Republiek tot stand te brengen. Ophovius had de hand in de eerste
plannen om tot onderhandelingen te geraken. Hij correspondeerde er over met
Isabella's raadslieden en verleende hulp bij de samenstelling van de adressen naar
Den Haag. De godsdienst was van de aanvang af het tere punt: Spanje wenste geen
strook van het district prijs te geven, als niet het katholicisme in statu quo bleef. De
Republiek van haar kant eiste ten minste vrije prediking van het protestantisme, voor
ze enige concessies deed. Voor het aanknopen van de onderhandelingen en voor de
onderhandelingen zelf beijverde zich vooral de deken van het Hilvarenbeekse kapittel,
Christiaan Cauthals54.. Later trad ook de Norbertijn Mathias de Beer, pastoor van
Halsteren in het Markiezaat van Bergen-op-Zoom, op de voorgrond als
onderhandelaar.
Tussen Januari 1630 en Maart 1631 werd in het geheel over de status van de Meierij
een vijftal conferenties tussen Spaanse en Staatse afgevaardigden gehouden. Het
resultaat was onbevredigend. De Haagse Raad van State besloot dan ook in Mei
1631, dat alle kerken in de Meierij gesloten zouden worden en de priesters zouden
vertrekken. Frederik Hendrik, tot wie verscheiden katholieken bijna gestadig in
gemoedelijke betrekking stonden, trachtte een middenweg te vinden en liet de
landvoogdes boodschappen, dat ze een verdeling van de kerken moest voorstellen:
waar twee kerken waren, zou elke belijdenis er een krijgen en waar er maar
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een was, zou deze tot simultaangebruik ingericht worden55.. Het voorstel is typisch
voor de simpele zienswijze van deze prins, die nooit begrip of gevoel gehad schijnt
te hebben voor de geestehouding van hetzij katholieken, hetzij calvinisten, voor wie
het geloof het een en het alles was. Ook de aartshertogin, die Frederik Hendrik zelf
in haar hart overigens niet ongenegen was, was voor zulk een vergelijk niet te vinden.
Haar uiterste concessie was goed te vinden, dat een zestal calvinistische predikanten
als franctireurs op de Meierij werd losgelaten, mits alles verder, ook in de religie, in
statu quo bleef.
Het afbreken van de onderhandelingen werd spoedig gevolgd door de van de
Republiek uitgegane en door Spanje met gelijke munt betaalde retorsie-politiek, die
daarin bestond, dat men de tegenstander tot het prijsgeven van zijn standpunt trachtte
te pressen door wraakoefeningen op slachtoffers, die men bereiken kon. De
Staten-Generaal verboden om te beginnen alle katholieke godsdienstoefeningen in
het Markiezaat, het land van Cuyck, het overkwartier van Gelderland en de
Zuidhollandse dorpen en gaven last tot gevangenneming van alle in de Meierij
vertoevende priesters. Van hun kant gelastten de Spaanse autoriteiten de arrestatie
van elke predikant en Staatse ambtenaar in de betwiste gebieden. Het staat wel
genoegzaam vast, dat voor de Staten niet de religie het eerste motief tot de invoering
van deze immorele, maar daarom in deze tijd niet zeldzame politiek was: veeleer
was het hun te doen om in het omstreden gebied vrij belastingen te kunnen heffen.
Ofschoon het religieuze beginsel voor de Spaanse autoriteiten waarschijnlijk sterker
was, moet ook van hun kant het recht tot belastingheffing een zeer voorname drijfveer
geweest zijn. Daarbij sloten zich dan andere verlangens aan ten opzichte van de
justitie, de opbrengst van domeinen, tienden en lenen en andere rechten56..
Een ogenblik scheen de strijd nog te kunnen worden afgewend door de in
1632-1633 aangeknoopte vredesonderhandelingen, waarbij o.a. de aartsbisschop
Jacob Boonen namens Spanje voor het religievraagstuk optrad. Ook de positie van
de Meierij kwam daarbij ter sprake, maar bij het afbreken van de onderhandelingen
was er niets bereikt. Middelerwijl was de retorsie-strijd in volle gang, met het gevolg,
dat noch priesters noch predikanten zich in
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de Meierij veilig konden achten en vele dorpen van zielzorg verstoken waren. In
1637 werden op initiatief van een particulier priester, Benedictus van Kessel, pastoor
van Loon-op-Zand, een wat moeilijk te karakteriseren figuur, niet onbesproken en
waarschijnlijk ook niet onberispelijk van leven, opnieuw onderhandelingen tussen
Brussel en Den Haag aangeknoopt met het doel, althans de godsdienst uit de
retorsie-strijd te elimineren57.. De Spaanse eis luidde: vrije uitoefening van de
katholieke godsdienst in alle kerken van de Meierij tegen een concessie van 6 à 8
hervormde predikanten te zullen toelaten. Het was voornamelijk door de tussenkomst
van Frederik Hendrik en de bekende Nicolaas van den Boekhout, heer van
Wimmenum, een ons reeds bekend voorstander van Frederik Hendriks conciliante
godsdienstpolitiek, dat deze Spaanse eis vrijwel volkomen werd ingewilligd. Alles
stuitte echter weer af op de souvereiniteitsrechten, waarvan geen der partijen iets
wilde laten vallen. Ook toen pastoor Van Kessel vervangen was door de Berner abt
J. Moors, kwam men geen strobreed verder58.. Zo bleef de onzekere en onveilige
toestand van de Meierij bestaan, al moet geconstateerd worden, dat in het algemeen
de Spaanse invloed overwoog, een gevolg van de houding der bevolking, die de
hervormde predikanten de voet dwars zette, waar zij kon en met alle middelen,
waarover zij beschikte, maar de priesters onbeperkte bescherming verleende.
Over de zielzorg in de Meierij zijn min of meer exacte bijzonderheden in het
tijdvak 1629-1648 niet te verstrekken. De situatie was vooreerst plaatselijk zeer
ongelijk en vervolgens is er van stabiliteit op de meeste dorpen geen sprake geweest.
Het merendeel heeft tijden van herderloosheid meegemaakt; toch kan er in het
algemeen van continuatie van katholieke bediening gesproken worden. Het eerste
offensief tegen het katholicisme lag vervat in de officiële bekendmaking van 20
October 1629, dat alle pastoors hun kerken moesten overleveren aan de te benoemen
predikanten. Een Spaans plakkaat van 25 October 1629 beantwoordde deze
kennisgeving met het verbod aan de pastoors, hun kerken te verlaten. Aan dit bevel
schijnen de pastoors zich unaniem onderworpen te hebben, dank zij ten eerste de
besliste houding van de bisschop en ten tweede de duidelijke steun van de kwartier-
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schouten, die in gestadig contact met de bisschop en de Spaanse autoriteiten te Brussel
stonden. Hoe de bevolking op de tegenstrijdige bevelen reageerde, bleek in November,
toen op last van de Staten-Generaal enige predikanten naar het westen van de Meierij
trokken en met preken trachtten te beginnen te Tilburg, Waalwijk, Loop-op-Zand,
Drunen, Nieuwkuik en Vucht. De reactie van de bevolking was zo vijandig, dat allen
onverrichterzake naar Den Bosch moesten terugkeren. Een nieuw plakkaat van 3
Januari 1630, waarbij andermaal het overleveren der kerken en het staken van alle
katholieke godsdienstoefening gelast werd, veranderde niets aan de situatie. Vergeefs
trachtten de Staten-Generaal vervolgens pressie uit te oefenen op de bisschop door
hem te dreigen, dat hij van zijn inkomsten zou worden beroofd, zo hij niet alle gezag
over de clerus prijsgaf. Hoe weinig de bisschop zich in de practijk aan deze bedreiging
stoorde, blijkt uit de omstandigheid, dat hij midden 1630 te Eindhoven deelnam aan
een plechtige openbare processie, die zelfs langs het met Staatse troepen bezette
kasteel trok59..
Zo bleef de toestand onveranderd: de pastoors bedienden de kerken en de katholieke
godsdienstoefeningen hadden voortgang. De 13de Mei 1631 werd ten derden male
een plakkaat van de Staten-Generaal met bevel tot onverwijlde overgave van de
kerken uitgevaardigd. De hoofdschout de Bergaigne kreeg bevel, alle kerken, kapellen
en kloosters te sluiten en alle katholieke godsdienstoefening te beletten. Naar
Ophovius in zijn diarium aantekende, staakten verschillende pastoors aanvankelijk
de bediening, doch groot is het aantal, dat in deze houding volhardde, zeker niet
geweest. De hoofdschout verklaarde zich onmachtig, het bevel uit te voeren, als hem
geen sterke militaire hulp werd toegevoegd. Hij wist zeer wel, dat Frederik Hendrik
zijn troepen daartoe niet licht beschikbaar zou stellen. Slechts drie van de vele
pastoors, die zich van het bevel der Staten-Generaal niets hadden aangetrokken,
werden opgelicht en gevangen gezet: Mathias Septius van Oss, Roger de Moor van
Vucht en Paul van den Dael te Berlicum60..
Hoe vrij in het algemeen het katholicisme zich in de Meierij kon blijven bewegen,
blijkt duidelijk uit het feit, dat de uit Den Bosch verdreven Dominicanen zich in 1632
te Eindhoven vestigden en
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vandaar uit actief in de zielzorg voor de omtrek werkten tot 1636 toe. Een
merkwaardige bevestiging van de sterke positie, waarin het katholicisme zich nog
steeds bevond, levert de Statenresolutie van 12 Mei 1633, waarbij bepaald werd, dat
in elke plaats, waar een predikant kwam - er werden er zes aangesteld, nl. te Tilburg,
Oirschot, Oisterwijk, Helmond, Oss en Vucht - de hoofdkerk voor hem moest worden
ontruimd, alsof er nooit bepaald was, dat alle kerken prijsgegeven moesten worden.
Veelzeggend is ook, dat de kwartierschouten hun medewerking tot deze maatregel
weigerden. In Juli 1633 werden de zes dominees door gewapende convooien naar
hun standplaatsen gebracht. De installatie in de kerken en de pastorieën had nergens
een vlot verloop en van rustige bediening kwam niets: de bevolking zette er alles op,
de predikanten de kerkdienst en zelfs het bestaan onmogelijk te maken. Hun
auditorium bestond, waar zij er al in slaagden tot kerkdienst te geraken, uit een paar
van buitenaf gekomenen.
Aan het eind van het jaar hadden zich alleen de predikanten van Tilburg en
Oisterwijk weten te handhaven, maar de kerken hadden zij weer aan de pastoors ter
plaatse moeten afstaan. Alle bevelen en dreigementen waren niet in staat, de betrokken
priesters tot onderwerping aan de bevelen van de Staten-Generaal te brengen. Toen
eindelijk tot geweld werd overgegaan en de Staten de zeer strijdbare pastoor Septius
van Oss opnieuw lieten arresteren, beantwoordden de Spaanse autoriteiten dit
onverwijld met de gevangenneming van de predikanten van Tilburg en Oisterwijk.
Kort daarop werden ook andere predikanten opgelicht, o.a. die van Cuyck en
Roosendaal. De Staten-Generaal besloten toen tot een ware klopjacht op priesters in
de Meierij en het Markiezaat. Velen werden gevangen genomen; een blijkbaar zeer
groot aantal wist te ontvluchten (Juni 1634). Voorzover de uitvoering van zulke
drastische bevelen in handen van de Bergaigne gelegd werd, geschiedde er weinig
geweld. Na korte tijd werden de kerken geleidelijk heropend.
De 2de Februari 1636 verscheen het zoveelste plakkaat, dat sluiting der kerken en
staking van de katholieke eredienst gelastte; bovendien werd de hoofdschout
opgedragen, alle priesters naar Den Bosch te ontbieden, waar zij een eed van trouw
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aan de Staten-Generaal moesten afleggen. Merkwaardig is alweer, dat men priesters,
die al ettelijke malen verbannen zijn, een eed van trouw oplegt. Er volgde weer een
massale uitwijking van Meierijse priesters, maar tot de eedsaflegging meldde zich
niemand aan61.. Enige maanden later keerden de pastoors geleidelijk terug; de kerken
werden heropend en alles was weer als te voren. Inziende, dat berusting in zulk een
flagrante miskenning van hun gezag hen in het oog van de hervormde synode ernstig
zou blameren, besloten de Staten-Generaal tot het plakkaat van 2 December 1636,
waarbij zeer zware straffen werden vastgesteld voor priesters en leken, die een van
de verbodsbepalingen zouden overtreden of daartoe zouden meewerken. Weer volgde
een sauve-qui-peut van de priesters.
Niet alleen in de Spaanse Nederlanden, maar ook in de baronie van Boxmeer en
het land van Ravenstein vestigden zich omstreeks Kerstmis 1636 zeer veel Meierijse
pastoors. Ditmaal werd ook strenger opgetreden. De Kruisheren van Sint Agatha,
die krachtens het capitulatie-vedrag van Grave (1602) in hun klooster waren gebleven,
zagen zich tot vertrekken genoodzaakt; ook zij vonden, vermoedelijk in het land van
Ravenstein of anders in sommige delen van het land van Kleef, tijdelijk een toevlucht;
in 1639 keerden zij echter alweer terug62.. Daarentegen kreeg de abdij van Berne
verlof tot blijven. Dit was van te groter belang, doordat deze abdij verscheiden
plattelandsparochiën bediende, nl. Berlicum, Heeswijk, Vlijmen, Hedikhuizen,
Oudheusden, Lithoyen en Bokhoven63.. Wel was ook de Witheren alle zielzorg
verboden, maar met betrachting van zekere behoedzaamheid viel zulk een verbod in
volstrekt katholieke dorpen en onder de bescherming van vrijwel unaniem pro-Spaanse
ambtenaren gemakkelijk te overtreden. Bovendien maakte Bokhoven geen deel uit
van de Republiek; het was een souvereine heerlijkheid, waar het katholicisme vrij
was.
De betekenis van de enclaves in de Generaliteitslanden begon omstreeks deze tijd
meer en meer in het oog te vallen. Het land van Ravenstein was doorlopend vol
gevluchte priesters, die er de gelovigen uit de buurt vrij geregeld konden verzorgen.
Ook het ten noorden er van gelegen graafschap Megen, een Brabants leen, dat aan
Spanje verbleef, bood vrijwel steeds een veilige
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toevlucht aan verdreven priesters. Dit geldt vooral voor de uit Den Bosch verdreven
Franciscanen. Wel hadden ook enigen van hen zich in de stad weten te handhaven,
waar zij op den duur een statie stichtten, maar de meeste Minderbroeders hadden
moeten uitwijken. In het graafschap Megen, waar sedert omstreeks 1500 een
zustersklooster van hun orde gevestigd was, vonden verscheidenen blijkbaar reeds
vroeg een veilige toevlucht en een uitgangspunt voor hun missie. Door de bemiddeling
van hun medebroeder Joseph de Bergaigne, de bisschop, slaagden zij er in 1645 in,
van de graaf van Megen verlof te krijgen tot het stichten van een klooster, dat in de
zeventiende en de achttiende eeuw voor de Brabantse missie grote betekenis zou
krijgen64.. Ook uit hun klooster te Weert schijnen herhaaldelijk Minderbroeders in
de westelijke Meierij te hebben gewerkt, speciaal in de Peel.
Toch was omstreeks de dood van Ophovius (1637) de toestand in de Meierij zeer
ongunstig. Wel klaagde de Bossche kerkeraad herhaaldelijk over de meest vrijmoedige
uitoefening van het katholicisme - o.a. werd in 1637 met Kerstmis in tal van oude
kerken Mis gedaan -, maar volgens een officiële opgave van 1638 waren niet minder
dan 120 priesters uit de Meierij voortvluchtig. Op een getal van nog geen 200
parochies is dit niet weinig; zelfs komt het aantal ons overdreven voor, als wij
achtslaan op de nogal ongerijmde getallen, die er aan worden toegevoegd. Het heet,
dat meer dan één millioen mensen door de politiek van de Staten-Generaal
voortdurend van de heilige sacramenten beroofd zijn. Zelfs al neemt men het
betrokken gebied veel ruimer dan de Meierij - in 1637 was Breda Staats geworden
en men kan dus heel Noord-Brabant en zelfs nog wel een deel van het zuidelijk
liggend land meetellen -, is een getal van één millioen communicanten voor dit
platteland belachelijk: heel Noord-Brabant (Den Bosch inbegrepen) telde in 1795
ruim 260.000 inwoners. Als aan de gepeperde opgaaf nog wordt toegevoegd, dat in
de laatste jaren 40.000 personen zonder bediening gestorven zijn, zullen wij goed
doen er ten minste een nul af te laten65..
De overgang van Breda tot de Staatse zijde had spoedig dit voordeel, dat de Baronie
als onbestreden territorium van de Republiek verlost was van de retorsies, waardoor
zij een veilige toevlucht werd voor de pastoors uit de Meierij, een nogal zonderlinge
con-
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sequentie van de vestiging van het Staatse gezag. Wel werden ook zulke vestigingen
weer verboden bij plakkaat van 20 Maart 1642, maar daarmee kwam er stellig evenmin
een eind aan als aan de steeds opnieuw opluikende clandestiene zielzorg in de Meierij
zelf. Heel de verdere retorsietijd bleef dit zo: een verscherping van de plakkaten en
een tijdelijke opleving van de activiteit der Staatse militairen gaf nu en dan aanleiding
tot een min of meer algemene uitwijking, maar nauwelijks was de opflikkering van
actief anti-papisme wat uitgedoofd, of de pastoors keerden terug, niet zonder grond
vertrouwend op de bescherming van heel de bevolking, de ambtenaren incluis. Als
dan ook bisschop de Bergaigne in 1644 verklaart, dat alle priesters van de Meierij
gedwongen zijn, zich er buiten op te houden, houdt hij zich aan de theoretische positie
van de clerus en negeert hij de werkelijkheid. Dat de toestand in de Meierij, ondanks
de vele kwellingen en de onzekerheid voor het katholicisme, toch wel houdbaar
genoemd moet worden, blijkt trouwens uit de omstandigheid, dat vrijwel alle kloosters
buiten de stad Den Bosch tot 1648 in stand gebleven zijn. Ook dit was in strijd met
de plakkaten en zou onmogelijk geweest zijn, als de naleving daarvan met geweld
was doorgedreven.

3. 's-Hertogenbosch tot het einde van de zeventiende eeuw
De vrede van Munster bracht de voor het katholicisme noodlottige zekerheid, dat de
Spaanse bescherming voorgoed uitgeschakeld zou zijn en dat de na enige
mislukkingen vrijwel gestaakte pogingen tot protestantisering van de
Generaliteitslanden op drastische wijze zouden worden hervat. Alle pogingen, bij
de Munsterse onderhandelingen gedaan, om van de Staten-Generaal zekere concessies
ten gunste van het katholicisme te verkrijgen, waren mislukt. Ook gelukte het noch
aan de stedelijke regering van Den Bosch, noch aan baanderheren, edelen en steden
van Staats-Brabant, de Staten-Generaal te overtuigen, dat de billijkheid eiste,
Noord-Brabant zelfbestuur te geven en als lid
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tot de Unie te doen toetreden, daar de verovering van Den Bosch niet minder dan
die van Groningen in 1594 een reductie was geweest. Ook de Grote Vergadering van
1651 is door Brabantse afgevaardigden vergeefs tot dit doel bewerkt66.. Het is duidelijk,
dat de voornaamste reden der standvastige afwijzing school in het juiste inzicht, dat
inwilliging zou neerkomen op de inlijving van een geheel katholiek en voor de
protestantisering immuun gewest in de Unie, benevens tot het prijsgeven van elke
protestantiseringspoging, daar het gewest in zake de religie autonoom zou zijn
geworden. Dat de Groningse reductie indertijd nog door een geslaagd
protestantiseringsproces gevolgd was, mocht synodale optimisten al doen besluiten
tot eenzelfde mogelijkheid ten opzichte van Noord-Brabant in 1648, de
Staten-Generaal moeten echter nuchtere koppen genoeg in hun midden geteld hebben,
die uit het verloop van de pogingen tussen 1629 en 1648 de onmogelijkheid van
protestante expansie afleidden. Sommigen hebben zich misschien huns ondanks de
vraag gesteld, wat het calvinisme toch voor aantrekkingskracht kon hebben op een
door de katholieke reformatie hecht met de kerk verenigd volk. Maar toelating van
zulk een gewest in de Unie betekende de kracht van de protestante suprematie
verminderen en zelfs sanctie verlenen aan de alleenheerschappij van het katholicisme
in een der gewesten. Tot deze sanctie waren de Staten-Generaal te minder bij machte,
sedert de sterke bevorderaar van zulke politiek, Frederik Hendrik, overleden was.
En vooral mag niet het belang vergeten worden, dat speciaal vele Hollandse
regentenfamilies hadden om Staats-Brabant een wingewest te laten: het verschafte
hun zoons lucratieve ambten.
Helder zagen de Staten-Generaal in, dat van protestantisering niets zou komen,
zolang er geen politieke reformatie had plaatsgehad. Terstond werden dan ook de
vier kwartierschouten van Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland door
protestanten vervangen. Met het vervangen van de lagere ambtenaren ging het minder
vlot bij volstrekte ontstentenis van protestanten. Nog in 1660 was nog zo goed als
geen enkele katholieke ambtenaar ontslagen. In dat jaar verscheen een reglement op
de politieke reformatie, waarvan de considerans in treffende oprechtheid de
verbreiding van het protestantisme als doel noemt. Het
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bepaalt, dat alle drossaards, baljuws, schouten, ontvangers, vorsters, burgemeesters,
schepenen, tienmannen, gezworenen, kerk-, arm- en weesmeesters en alle verdere
ambtsbekleders professie van de gereformeerde religie moeten doen en onder ede
moeten beloven, de superstitiën van het pausdom uit hun ressort te weren. Alle heren
van de Brabantse heerlijkheden moesten zich naar dit voorschrift gedragen.
Wat van dit reglement in de practijk terechtkwam, leert een bepaald vermakelijk
rapport, dat gedeputeerden van de Staten-Generaal in Februari 1667 uitbrachten ter
beantwoording van de vraag, of in de Meierij nog katholieken als ambtenaren
fungeerden. Het doet niet minder blijken, dan dat protestanten in de genoemde functies
hoge uitzonderingen waren67.. Wel waren de hoge posten in handen van protestanten,
maar dezen maakten, op het voorbeeld van de hoogschout de Bergaigne, van de nood
een voor hun eigen beurs zeer profijtelijke deugd door het heffen van hoge recognities,
waarmee zij de reeds door buitensporige belastingen geplaagde bevolking stelselmatig
uitzogen.
Ook werden geen pogingen nagelaten om de jeugd via het onderwijs voor het
calvinisme te winnen. Het schoolreglement voor de Meierij van 1668 bepaalde, dat
niemand zonder verlof van de Raad van State school mocht houden, dat alle
schoolmeesters professie van de gereformeerde leer moesten doen en dat de
kerkeraden hen moesten examineren. Het gebruik van de Heidelbergse katechismus
werd voorgeschreven en het meebrengen van katholieke boeken of rozenkransen
door de leerlingen streng verboden. Ook het echt-reglement moest tot de
protestantisering meewerken: het beval de huwelijkssluiting voor de predikant.
Van 1648 tot 1672 kon van vervolging van het katholicisme in de Meierij gesproken
worden; daarna niet meer. Het is na de Franse overheersing niet langer in direct
gevaar, zolang er geen bijzondere feiten - als bekeringen van protestanten plaatshebben, maar dient alleen tot bevrediging van de hebzucht van een aantal
Hollandse fortuinzoekers. Tussen 1648 en 1672 is de materiële positie van het
katholicisme er echter volkomen afgebroken. Alle geestelijke goederen zijn onteigend
en onder het beheer van rentmeesters (voor elk kwartier een) gesteld, ook de
pastoriefondsen, waarmee alle priesters tot de bedelstaf gebracht zouden zijn,
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als hun niet onder zekere voorwaarden een soms belangrjke alimentatie was
toegekend. Zeer merkwaardig is verder, dat sommige pastoors voor het verlies van
hun inkomsten schadeloos gesteld werden door bezoldiging uit de gemeentekas. Dit
bewijst, dat onder de Republiek vrijwel alles mogelijk was68.. Een zware slag was
ook de confiscatie van de vele beurzenstichtingen69., meest in de voorafgaande
decennia voor de opleiding van priesters gesticht: zij kwamen thans ten goede aan
gereformeerde jongelieden, meest Hollanders, die tot hervormd predikant wensten
te worden opgeleid70.. Toch wisten de bestuurders van meer dan de helft der fundaties
de confiscatie door verheimelijking te voorkomen.
Alle mannenkloosters werden in 1648 opgeheven, uitgezonderd het
Kruisherenklooster van Sint Agatha in het tot Roermond behorende land van Cuyck
en de abdij van Berne, die zich steeds in de bijzondere gunst van het Oranjehuis en
andere autoriteiten heeft mogen verheugen. Na het tenietgaan van hun abdij te Berne
(in het land van Heusden, dus op Hollands grondgebied) hadden de Witheren tot
1629 in hun refugiehuis te 's-Hertogenbosch gewoond. In 1629 vestigden zij zich
met permissie van Frederik Hendrik op hun goederen te Heeswijk. Ondanks herhaalde
pogingen van de hervormde synode wisten zij zich te handhaven. De Staten-Generaal
hebben enige malen opzettelijk bepalingen gemaakt om de abdij van de decreten ten
aanzien van de Meierijse kloosters uit te zonderen71.. De abdij Postel van dezelfde
orde werd een twistappel tussen Spanje en de Republiek, daar beiden beweerden,
dat ze binnen hun souvereiniteit lag. Het geschil schijnt nooit geheel uitgemaakt te
zijn. Een aanzienlijk deel van de abdijgoederen werd door de Republiek geannexeerd,
maar met de hulp van de Spaanse troepen wisten de kloosterlingen zich in de abdij
zelf te handhaven. Dit was van groot belang, daar Postel, evenals Berne en Tongerlo,
verscheiden parochies van de Meierij bediende, nl. Reuzel, Veldhoven, Asten,
Lagemierde, Lierop, Oerle, Helmond, Lieshout, Rixtel en Luiksgestel.
De vrouwenkloosters in de Meierij mochten uitsterven; als alle zusters overleden
waren, zouden de goederen en de gebouwen aan de Staten-Generaal komen. In 1649
kregen de rentmeesters
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van de geestelijke goederen opdracht van de Staten-Generaal, nauwkeurige lijsten
te maken van alle aanwezige zusters. De bedoeling was natuurlijk, het aannemen
van nieuwe novicen te beletten. Toch constateerden de rentmeesters later wel, dat er
zusters in de kloosters leefden, die op de lijsten ontbraken. In de practijk werd
blijkbaar niet scherp op de naleving gelet. In strijd met de algemene bepalingen
werden toch reeds in 1650 de zusters van Binderen te Helmond en die van Hoydonk
te Nederwetten met enige alimentatie op straat gezet, vermoedelijk wel vooral, omdat
zij zeer gegoed waren en vervolgens, omdat hoge ambtenaren als de kwartierschout
van Peelland, Cornelis Prouninck van Deventer, aan een ambtswoning moesten
worden geholpen. Het klooster Zoeterbeek onder Nunen bleef, trots alle ijver van de
hervormde predikanten en kerkeraden, bestaan. Het wist door geschenken van fraaie
naaldarbeid de ambtenaren voor zich te winnen en slaagde er in, zich door het tersluiks
opnemen van novicen tot 1732 voort te zetten72.. Ook de Clarissen van Boxtel
handhaafden zich tot in de achttiende eeuw (1717). Het merkwaardig laat te Oirschot
opgerichte Carmelitessenklooster (1642), dat beroemd is geworden door zijn in 1658
overleden priorin Maria Margareta van de Engelen, wier stoffelijk overschot een
voorwerp van verering bleef, werd in 1663 door de Staten-Generaal gesloten. Het
uitstervingsproces van de andere kloosters was aan het eind van de zeventiende eeuw
nagenoeg afgelopen. Dit alles nam niet weg, dat het met de tolerantie ten aanzien
van de katholieke eredienst sedert 1648 uit was. Alle pastoors moesten de kerken en
pastorieën ontruimen. Daarmee begint het tijdvak van de schuurkerken, die de Meierij
spoedig in groten getale zag verrijzen. Van steeds sprekender betekenis bleken nu
de buiten de Republiek gebleven enclaven, nl. Megen, Ravenstein, Boxmeer, Gemert,
Oeffelt en Luiksgestel. Het graafschap Megen, d.i. het gebied van de huidige
gemeenten Megen en Ooien-Teeffelen, behoorde in de zeventiende eeuw
achtereenvolgens aan de geslachten van Berlaymont, Croy en Velen; in 1697 werd
het door de heer van Ravenstein gekocht. Het was een Brabants leen, dat, vreemd
genoeg, bij de Munsterse vrede niet aan de Staten-Generaal is overgegaan en zelfs
blijkbaar niet in bespreking gekomen is. Het kleine landje, waarin zich de stad Megen
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en de dorpen Haren, Macharen en Teeffelen bevonden, duldde geen uitoefening van
enig ander geloof dan het katholicisme. De priesters van zijn vier parochiekerken te
Haren, Macharen, Negen en Teeffelen waren heel de zeventiende eeuw de toevlucht
voor de katholieken van Maas-en-Waal. Ook de paters Franciscanen, die er sedert
1645 een klooster en een Latijnse school gevestigd hielden, hebben voor de zielzorg
in de wijde omtrek grote verdiensten. Te Haren, welks parochiekerk tot in het begin
van de negentiende eeuw door een priester van de Duitse orde bediend werd, bestond
het klooster van zusters Tertiarissen van Sint Franciscus sinds zijn herstel omstreeks
1642 ongehinderd voort73.. De onderhorigheid van het graafschap aan de Bossche
bisschop werd door de bisschop van Luik betwist.
Het land van Ravenstein, reeds hiervoor ter sprake gebracht, omvatte de stad
Ravenstein en de dorpen Herpen, Schaik, Velp, Reek, Demen, Deursen, Langel,
Dennenborg, Huisseling, Uden, Boekel en Zeeland. De huidige gemeenten Ravenstein,
Herpen, Schaik, Reek, Velp, Zeeland, Uden en Boekel zijn ongeveer identiek met
de voormalige heerlijkheid. Gelijk wij weten, was ook dit landje een twistappel tussen
de bisdommen Luik en Den Bosch. Er waren parochiekerken te Ravenstein, Reek,
Schaik, Velp, Uden, Zeeland, Dennenburg, Deursen, Boekel, Demen, Herpen en
Huisseling; deze werden in de zeventiende eeuw in de regel door seculieren bediend,
uitgezonderd die van Ravenstein, waarvan het pastoraat sedert het conflict van
Ophovius met de hertog van Palts-Neuburg omstreeks 1632 door Jezuïeten werd
bekleed. Te Velp stichtten de uit Den Bosch geweken Capucijnen in 1645 een
klooster74.. De Bossche Kruisheren waren na enige omzwervingen te Uden gekomen,
waar zij in 1652 een klooster bouwden75.. Ook dit vrije land, waar het katholicisme
over de oude kerken beschikte, al werd er in de stad Ravenstein ook protestantse
prediking toegelaten, was voor de omgeving een belangrijke toevlucht. Langs zijn
grens verrezen tal van heikapellen, door Meierijse parochies gesticht, o.a. te Bedaf
onder Uden voor de katholieken van Heeswijk en Dinter, te Den Haen onder Uden
voor die van Vechel en Sint-Oedenrode (aan deze schuurkerk was een school
verbonden), te Boekel voor de parochie Erp76.. Vrij halfslachtig, ook in religieus
opzicht, was de positie van de
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vrije Rijksheerlijkheid Gemert, een commanderij van de Duitse orde77.. Zij omvat de
huidige gemeente Gemert, waaronder ook Handel behoort, dat nog in de zeventiende
eeuw wegens het miraculeuze Lieve-Vrouwenbeeld veel bedevaarten trok78.. De
parochiekerk te Gemert en de kapel te Handel werden door priesters van de Duitse
orde bediend. Dit gebied heeft steeds onder Den Bosch geressorteerd, al is er onder
Ophovius even sprake geweest van Luikse pretenties. Tot 1648 heeft de Republiek
zich met Gemert niet ingelaten. In dat jaar riep echter de commandeur, Ulric van
Hoensbroek, die met het bestuur van zijn ordeprovincie overhoop lag, de tussenkomst
van de Staten-Generaal in. Hij stelde zich onder hun bescherming, waarvan zij gretig
gebruik maakten om er zowel de eigen souvereiniteit als het protestantisme in te
voeren. Het gevolg daarvan was, dat zowel de parochiekerk als de Handelse kapel
voor de protestantse eredienst werden bestemd, de priesters verdreven werden en de
Dominicanen, die er, na Den Bosch in 1629 verlaten te hebben en geruime tijd in de
Meierij gezworven te hebben, in 1642 een klooster gesticht hadden, de wijk moesten
nemen.
Deze toestand van Staatse en protestante overheersing duurde tot 1662. Protesten
van de grootmeester der Duitse orde, ondersteund door de Duitse keizer, leidden tot
overleg, dat in 1662 eindigde met een accommodement, waarbij de Staten-Generaal
afstand deden van pretenties op de souvereiniteit en de kerken aan de Duitse orde
teruggaven op voorwaarde, dat deze een kapel voor de protestante eredienst benevens
woningen voor predikant en hervormde schoolmeester zou bouwen en een tractement
voor beiden zou betalen; bovendien werd overeengekomen, dat geen kloosters in de
commanderij mochten worden gesticht. Daartoe is het in de zeventiende eeuw dan
ook niet gekomen. Wat deze treffende zorg voor de protestantisering tot resultaat
gehad heeft, leert de verhouding van de confessies in 1839, toen 99,75% der inwoners
van Gemert katholiek bleek. Er was in 1662 blijkbaar nog niets bereikt: de bewoners
liepen trouw uit naar het naburige Boekel in het land van Ravenstein en bouwden
zich zelfs binnen de commanderij in het gerucht Esdonk een eigen schuurkerkje. De
baronie van Boxmeer, waarin de dorpen Boxmeer en Sint-Antonis gelegen waren
(thans de gemeente Boxmeer), was even-
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eens een Brabants leen, waaromtrent het vredesverdrag van Munster niets bepaald
had. In de eerste jaren na 1648 pretendeerde de Republiek rechten op de baronie,
maar na protesten van de Spaanse gezant is daarvan blijkbaar afgezien. De heerlijkheid
behoorde aan de graven van den Berg ('s-Heerenberg), die het gezag van de
Staten-Generaal nooit erkend hebben. Het landje behoorde tot het bisdom Roermond.
Het was voor de Meierij zeer in trek als bedevaartplaats wegens het Mirakel van het
H. Bloed, aldaar in de vijftiende eeuw geschied. In 1652 werd er een klooster van
Carmelieten gesticht; dezen hielden er ook een Latijnse school, bedienden de
parochiekerk en oefenden missie uit in een wijde omtrek79.. In 1672 werd er bovendien
een Carmelitessenklooster gesticht80..
Het ambt Oeffelt behoorde politiek tot Kleef en kerkelijk tot Roermond. Ook de
pastoor van dit dorp was de toevlucht voor zijn omgeving. Luiksgestel ten slotte
heeft altijd politiek en kerkelijk tot Luik behoord. De parochiekerk werd tot 1656
door seculieren en daarna door Witheren van Postel bediend81..
Boxmeer en Oeffelt sluiten aan bij het land van Cuyck, dat in zijn geheel tot het
bisdom Roermond behoorde. Staatkundig was het wel een deel van de Republiek,
maar het was een heerlijkheid van de Oranje's. Dit kwam het katholicisme, als meestal,
in niet onbelangrijke mate ten goede. Het voortbestaan van het Kruisherenklooster
te Sint Agatha is aan de Oranje's, vooral aan Maurits en Frederik Hendrik, te danken82..
Verder verheugde het katholicisme in het land van Cuyck zich in groter vrijheid dan
elders; ook de naaste omgeving profiteerde daarvan.
De katholieken van Deurne bouwden zich een schuurkerk in de Peel, even over
de grens van de Spaanse Nederlanden. De bewering, dat de kerk op grondgebied van
de Republiek stond, gaf aanleiding tot een proces, dat eerst in 1716 tot een uitspraak
leidde. Bij de schuurkerk was een school gebouwd, waar een katholieke meester de
kinderen uit de verre omtrek onderwees83.. Asten en Someren bouwden samen een
schuurkerk onder Weert, dat Spaans gebied was, Valkenswaard een op het nabije
Luikse gebied, Bergeyk een te Luiksgestel, Reusel een te Arendonck, Tilburg en
Goirle een te Poppel. Na 1672 werd het kerken over de grenzen langzamerhand als
overbodig gestaakt. Spoedig verrezen overal in de Meierij schuurkerken.
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Tot 1672 was de zielzorg in het bisdom Den Bosch door de gestadig dreigende
gevaren blijkbaar op vele plaatsen nog zeer ongeregeld. De Franse overheersing van
1672 en de onmiddellijk volgende jaren brachten niet alleen een tijdelijk herstel van
het katholicisme in vele kerken, maar ook een niet-onbelangrijke blijvende verbetering
in de positie van de priesters. Toch zou eerst in de achttiende eeuw van hogerhand
althans enigermate regelend opgetreden worden ter beteugeling van de afpersingen,
waaraan de hogere ambtenaren zich plachten schuldig te maken. Na 1672 werden
de priesters in het algemeen geduld, maar zij bleven overgeleverd aan de grillige
willekeur en de hebzucht van een aantal schaamteloze fortuinzoekers en aan de
kwetsende aanmatiging van predikanten, kerkeraden en schoolmeesters.
De officiële missieverslagen geven van de toestand van het katholicisme in het
bisdom een getrouw beeld, al moeten wij het betreuren, dat zij bij die van de Hollandse
Zending over het algemeen in statistische waarde ten achter staan. Tot het juist
verstaan van de verschafte gegevens dient een overzicht van de geschiedenis van het
diocesaan bestuur gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw vooraf te
gaan.
Wat na de dood van de kapittelvicaris Hendrik van den Leemputte in het begin van
165784. gebeurd is, blijkt niet duidelijk uit de tot dusver gepubliceerde stukken.
Volgens Schutjes waren toen nog vijf kanunniken van het kathedraal kapittel in leven,
namelijk Ph. van Zoerendonk, Lud. Meijers, Andr. Timmermans, Henr. Plasman en
Nic. van Broekhoven, en zou de laatstgenoemde tot kapittelvicaris gekozen zijn.
Reeds 2 Augustus 1658 zouden de overigen ter vervanging van de kinds geworden
Van Broekhoven Judocus Houbraken benoemd hebben, die geen lid van het kapittel
was. Deze zelf zegt echter in zijn verslag van 1 Januari 1661, dat Van den Leemputte
aanvankelijk door de kanunnik Hendrik Vos opgevolgd is; dit kan niet veel betekend
hebben, want deze stierf weinige weken na Van den Leemputte. Vervolgens zou
Jacobus de la Torre met het bestuur van Den Bosch belast zijn; aldus verklaart de
internuntius De Vecchii in een brief van 5 Februari 1661 aan de Propaganda85.. Hoe
dit zij, de congregatie had ongetwijfeld besloten, zich meer direct met het bisdom
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te gaan bemoeien en was blijkbaar van oordeel, dat de benoemingen van het bijna
uitgestorven kapittel geen kracht hadden. Dat de Propaganda reeds vroeger aldus
dacht, kunnen wij opmaken uit een brief, waarin de apostolische vicaris van de
Hollandse Zending, Jacobus de la Torre, in 1653 aan de Propaganda verzocht, dat
deze hem niet zou belasten met de zorg voor de Generaliteitslanden. De door de
Munsterse vrede ingetreden definitieve toestand van onderhorigheid van dit complex
aan de Republiek kwam de congregatie blijkbaar als een gegronde reden voor om
de betrokken streek op dezelfde voet te gaan behandelen als de Hollandse Zending.
Tegen het vermoedelijk geopperde voorstel, hem met de zielzorg in de gehele
Republiek te belasten, verzette de la Torre zich in het genoemde schrijven86.. De zaak
schijnt toen te zijn blijven rusten en eerst de dood van Hendrik van den Leemputte
of de kanunnik Vos was dan voor de Propaganda aanleiding, ze weer te hand te
nemen.
Het schijnt, dat reeds in Maart 1657, dus vermoedelijk vlak na de dood van Van
den Leemputte, dezelfde Jacobus de la Torre, met voorbijzien van de indertijd door
hem te berde gebrachte bezwaren, met de zorg voor het bisdom belast werd. Hij zal
de benoeming dan niet hebben willen aanvaarden en met het kapittel van Den Bosch
zekere overeenkomst aangaande de benoeming van Judocus Houbraken gemaakt
hebben. De internuntius Girolamo de Vecchii (1656-1665) moet in dezen wel
bemiddelend opgetreden zijn. Of Jacobus de la Torre verder nog enige betrekking
met Den Bosch aangehouden heeft, bleek mij niet. Gezien zijn geestelijke
achteruitgang in de volgende jaren, heeft in ieder geval zijn zegging over dit bisdom
geen betekenis. Vermoedelijk heeft hij, op voorstel van de internuntius de Vecchii,
Judocus Houbraken tot vicaris-generaal benoemd.
Judocus Houbraken werd omstreeks 1619 te Geldrop geboren, studeerde te Leuven,
was er enige tijd als docent werkzaam en verwierf in de loop van de jaren vele
beneficies, o.a. kanonikaten te Leuven, Mechelen en Antwerpen87.. Tot Den Bosch
echter stond hij vermoedelijk in geen betrekking. Van Augustus 1658 af bestuurde
hij het bisdom van Antwerpen uit, vermoedelijk in nogal druk overleg met de
internuntius te Brussel. Hij vestigde er diens aandacht op, dat in het bisdom reeds
sedert geruime tijd het
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heilig Vormsel niet was toegediend en dat dus de komst van een bisschop gewenst
was. Niet onwaarschijnlijk was dit een bescheiden poging om de bisschoppelijke
waardigheid te verwerven. De internuntius begreep de wenk echter anders: althans
het moet op de Vecchii's verzoek geweest zijn, dat de toenmalige bisschop van
Roermond, Eugenius Albertus d'Allamont (1659-1666) in de zomer van 1661 op
verscheiden plaatsen van het bisdom Den Bosch het Vormsel toediende, blijkbaar
zonder dat de Staten-Generaal het hem beletten. Deze welgeslaagde reis had de
Roermondse bisschop zelf en de internuntius veel satisfactie geschonken; de laatste
vond er aanleiding in, de Propaganda 18 Maart 1662 voor te stellen, d'Allamont de
zorg voor het bisdom Den Bosch op te dragen. De Propaganda ging hierop in; de
paus hechtte er zijn goedkeuring aan en in November 1662 werd het bestuur van het
bisdom voor een tijd van drie jaar aan de Roermondse bisschop opgedragen. Dat
deze loop van zaken Houbraken teleurstelde, is niet onaannemelijk. Hij handhaafde,
naar hij later zou vaststellen, nadrukkelijk zijn rechten als kapits telvicaris. Ook
schijnt reeds toen zeker onderscheid gemaakt te zijn tussen dat deel van het bisdom,
dat binnen de Staatse grenzen, en dat, wat er buiten lag. De Roermondse bisschop
zou dan alleen met het Staatse deel te maken gehad hebben.
Eind 1665 liep het mandaat van d'Allamont af. Dit gaf Houbraken aanleiding tot
een poging om een hernieuwing er van te voorkomen. In ieder geval bracht hij
tegenover d'Allamont thans zijn canonieke bevoegdheid als kapittelvicaris naar voren,
wat voor de bisschop een reden was om zich tot de Propaganda te wenden om
inlichtingen. Deze antwoordde, dat het kapittel en dus ook zijn vicaris geen
bevoegdheid meer toekwam. Op voorstel van de Propaganda benoemde paus
Alexander VII de 5de Mei 1666 de bisschop van Roermond opnieuw voor de tijd
van drie jaar tot vicaris-generaal en pauselijk commissaris over Den Bosch.
Houbraken, wie de beslissing omtrent het kapittel door de internuntius werd
meegedeeld, berichtte 15 Juli 1666 aan de paus, dat hij van alle pretenties op gezag
afstand deed. Intussen was d'Allamont tot bisschop van Gent benoemd; hij deed
afstand van het bestuur van Den Bosch. De 11de September 1666 benoemde de
Propaganda Johannes Houbraken tot vicaris, tot er een nieuwe
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bisschop van Roermond zou aangesteld zijn. Eerst in 1671 geschiedde dit. Op advies
van de internuntius Carlo Francesco Airoldi, die o.a. betoogde, dat de
nieuw-benoemde Roermondse bisschop maar weinig talent had, besloot de Propaganda
toen echter Houbraken in het vicariaat te handhaven. Tot zijn dood op 20 Mei 1681
heeft deze het vicariaat Den Bosch bestuurd. Ofschoon hij waarschijnlijk doorlopend
buiten het vicariaat woonde en het vermoedelijk nooit bezocht heeft, moet hij toch
een krachtig bestuur gevoerd hebben, wat na zulk een lange tijd van onzekerheid en
vermoedelijk weinig intensief toezicht op de clerus waarlijk niet overbodig geweest
zal zijn. Ook de regelmaat, waarmee hij de heilige stoel over zijn vicariaat inlichtte,
tekent hem als een goed bestuurder. De internuntius Airoldi achtte hem blijkbaar
hoog en deed 9 Mei 1671 het voorstel, hem de bisschoppelijke waardigheid te
verlenen.
Omstreeks dezelfde tijd deed een Luikse kanunnik, baron de la Margelle, moeite
om met een titel van bisschop i.p.i. aan het hoofd van het vicariaat Den Bosch te
worden aangesteld. Het voorstel van de internuntius strekte misschien tot verijdeling
van dit denkbeeld. Jarenlang bleef de eerzuchtige baron intrigeren en telkens opnieuw
dook het gerucht van zijn aanstaande benoeming op. Zulk een gerucht gaf Judocus
Houbraken 18 Maart 1677 en weer 11 October 1679 aanleiding, de Propaganda uiteen
te zetten, dat een benoeming van de la Margelle afkeuring verdiende, ook omdat hij
zichzelf met zoveel aandrang aanbood en politieke supporters er voor in het gareel
spande. De internuntius Tanari echter deelde deze mening niet en achtte de benoeming
van de la Margelle aanbevelenswaardig. Bijzonder kies jegens de bejaarde,
verdienstelijke Houbraken is deze houding niet te noemen.
De dood van Houbraken deed een ware strijd om het ambt ontstaan, wat eigenlijk
kwalijk te begrijpen is, daar het noch aan schittering noch aan inkomsten veel
beloofde. De bisschop van Antwerpen, Joannes Ferdinandus van Beughem, verzocht
het Bossche vicariaat aan hem en de Roermondse bisschop samen toe te vertrouwen;
de als missionaris in de Hollandse Zending min of meer mislukte Godfried Loeff,
Bosschenaar van geboorte en de eerste Nederlandse kwekeling van de Propaganda,
beval zich zelf als Houbrakens opvolger aan. Baron de la Margelle riep zijn
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hulptroepen in het geweer en enige geestelijken en leken zonden een rekwest aan de
Propaganda ten gunste van hem. Vervolgens beval ook de Leuvense kanunnik Willem
Bassery, professor te Leuven, zich zelf bij de Propaganda aan. De aartsbisschop van
Mechelen Alphonse de Berghes meende als primaat der Nederlanden gerechtigd en
verplicht te zijn te voorkomen, dat het vicariaat lang zonder leider zou zijn en
benoemde de Antwerpse kanunnik Paul van Halmale tot vicaris-generaal ad interim.
Ongetwijfeld zou de la Margelle thans benoemd zijn - de Propaganda nam zelfs
een voorlopig besluit in die geest -, indien de internuntius Tanari inmiddels niet van
zijn ingenomenheid met deze adellijke intrigant teruggekomen was. Hij wees er op,
dat de benoeming van een edelman, wiens familie als zeer pro-Frans bekend was,
bij de Spaanse autoriteiten te Brussel niet in goede aarde zou vallen, stelde voor,
Neercassel of de bisschop van Roermond met het vicariaat te belasten en won links
en rechts inlichtingen in. Zeer karakteristiek is het advies van Neercassel. Het is
gedateerd op 21 Augustus 1681, veroordeelt als ongeschikt allen, die zich zelf hebben
aanbevolen, speciaal de la Margelle, en beveelt de benoeming van van Halmale aan,
de beschermeling van de Mechelse aartsbisschop, ten behoeve van wie deze zich
enkele maanden tevoren tot de Propaganda had gewend. Zowel in zijn stellige
afkeuring van een benoeming van degenen, die zich zelf hadden aangeboden, als in
zijn adhaesie aan de voorbarige aanstelling van de primaat typeert Neercassel zich
zelf.
De internuntius Tanari ontving in Juli 1681 - waarschijnlijk wegens de voortdurende
regeringloosheid in het Bossche vicariaat - de volmacht, voorlopig in de vacature te
voorzien. Hij deed dit, door Willem Bassery aan te stellen. In November 1681 besloot
de Propaganda, na verklaard te hebben, dat Bassery inderdaad de geschiktste candidaat
was, hem te benoemen; de 29ste November zond zij hem bericht daarvan. De
benoemde haastte zich 15 Januari 1682 verslag over het vicariaat uit te brengen. Een
overbescheiden indruk maakte het niet, dat hij reeds in Mei 1682 zelf aan de
Propaganda het voorstel deed, dat hem de bisschoppelijke waardigheid zou worden
toegekend. Toen hij 18 Mei 1684 opnieuw een verslag indiende, was er blijkbaar
nog niet op gereflecteerd. In Augustus 1684 berichtte de Propa-
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ganda aan de Brusselse internuntius, dat zij het verzoek in beraad hield. Uit de uitingen
van de teleurgestelde Bassery valt op te maken, dat de aartsbisschop van Mechelen,
Alphonse de Berghes, zich tegen een verheffing tot het episcopaat had verklaard. De
27ste Februari 1685 schreef de eerzuchtige vicaris aan de Propaganda, dat zes doctoren
van Leuven een verklaring hadden afgelegd van de strekking, dat de verheffing tot
het episcopaat in dezen een zaak was, die de paus alleen aanging. Maar ook de
Brusselse regeringskringen verzetten zich tegen de zozeer begeerde verheffing, zodat
de vicaris het geluk niet gesmaakt heeft. Het bestuur van Willem Bassery heeft tien
jaar geduurd en kan niet zeer intensief geweest zijn, daar hij zijn professoraat te
Leuven aanhield en in den regel ook daar vertoefde. Hij is echter toch, naar Schutjes
vermeldt, met oogluiking van de Staten-Generaal af en toe in de Meierij geweest.
Zijn drie verslagen bewijzen, dat hij zich in ieder geval grondig van de
aangelegenheden in zijn vicariaat op de hoogte hield. In 1691 werd zijn verlangen
naar het bisschoppelijk paars eindelijk vervuld door zijn benoeming tot bisschop van
Brugge88..
Zijn opvolger was Martinus Steyaert, een groot-cumulant van beneficiën, door
zijn tijdgenoten ‘le sac à bénéfices’ genoemd. Al kunnen wij nog betrekkelijk gunstig
oordelen over de persoonlijke belangstelling, waarmee vicarissen als Houbraken,
Bassery en Steyaert hun ambt waarnamen - zonder dat wij daarmee lichtvaardig
geloof hechten aan de obligate loftuitingen van de diocesane geschiedschrijvers -,
het blijft een voor het vicariaat lang niet onbedenkelijke toestand, dat zij hun ambt
als een bijbetrekking opvatten en bekleedden. Bovendien waren ten minste Bassery
en Steyaert uit de Spaanse Nederlanden geboortig en dus ten eerste daardoor min of
meer suspect in het oog van de Staten-Generaal en ten tweede ook in het oog van
clerus en volk vreemdelingen. De geestelijken hebben het zeker met lede ogen
aangezien, dat de Propaganda hun stelselmatig vreemdelingen als oversten opdrong,
die geboren en opgeleid waren in een land, waar de positie van de kerk en de
gelovigen grondig van de hier bestaande afweek en wie het dus al te zeer aan begrip
en inzicht van de moeilijkheden der practijk ontbrak. ‘Onbekend met toestanden in
hun ambtsgebied, bleven zij er vreemdeling,
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heel hun bestuursperiode door’89.. Wij kunnen zelfs zeggen: had men het te Rome er
op gezet, zowel de burgerlijke autoriteiten als de clerus tegen elke nieuw-benoemde
reeds vooraf in te nemen, dan zou men in de meeste gevallen geen andere keus hebben
behoeven te doen. Dat conflicten met de Staten-Generaal niet konden uitblijven,
volgt uit heel deze benoemingspolitiek; wij kunnen er ons slechts over verwonderen,
dat zij zo lang, d.i. tot in de achttiende eeuw, uitbleven.
Martinus Steyaert was de 16de April 1647 te Somergem in Oost-Vlaanderen
geboren en overleed 17 April 1701 te Leuven. Hij studeerde te Leuven en te Douai
en verwierf aan de laatste universiteit in 1675 de graad van doctor in de theologie.
Van 1673 tot 1685 was hij secretaris van de bisschop van Yperen. In het
laatstgenoemde jaar werd hij hoogleraar te Leuven. Een geheel onbesproken verleden
had hij niet. De Brusselse internuntius Tanari had hem in 1676 als jansenist
gesignaleerd in een brief naar Rome. Hij stond toen met figuren als Antoine Arnauld
en Ruth d'Ans in drukker contact dan voor zijn reputatie goed was. Ook zijn
geschriften uit de jaren vóór 1683 tonen duidelijk zijn instemming met rigoristische
theorieën en practijken; bovendien gold hij wel terecht als een overtuigd tegenstander
van de Jezuïeten. Tekenend voor zijn gedachtengang schijnt een pamflet van zijn
hand, in 1673 verschenen, waarin hij tracht aan te tonen, dat men zonde doet door
nooit in zijn eigen parochiekerk, maar steeds bij reguliere priesters Mis en preek bij
te wonen. Hij is vervolgens een van de voornaamste ijveraars geweest voor de
veroordeling van de laxistische stellingen door Innocentius XI, waarvoor hij geruime
tijd te Rome vertoefde en tal van figuren uit de curie bewerkte.
In 1683 kwam hij voor een professoraat in de theologie te Douai in aanmerking,
maar hij werd uitgesloten wegens zijn bestrijding van het gallicanisme. Deze
uitsluiting schijnt zijn rehabilitatie te Rome te zijn geworden. Sinds die tijd wordt
hij meer en meer een paladijn voor de rechten van de heilige stoel en voor de
orthodoxie. In 1685 werd hij professor te Leuven, waar hij spoedig beschouwd werd
als de leider van de anti-jansenistische factie aan de universiteit, door tegenstanders
als Gommarus Huygens en Hennebel, tegen wie hij zich in geschriften zeer heftig
uitliet,90.
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als een renegaat veracht. Sedert 1685 was er nauwelijks een beneficie aan de Leuvense
universiteit te vergeven, dat hij niet kreeg. Hij werd een gunsteling van de
aartsbisschop de Precipiano en werd door de publieke opinie in de Zuidelijke
Nederlanden aangewezen als de instigator van de scherpste maatregelen, die de
Precipiano tegen het jansenisme nam. Vooral het Oratorium Domini Jesu van
Mechelen beschouwde hem terecht als een verbitterde jansenisten-vijand.
Dat hij zich met de aangelegenheden van het Bossche vicariaat intensief heeft
beziggehouden, wordt wel uitgesloten door zijn talloze beslommeringen, maar enige
blijken van toewijding aan zijn Bossche taak heeft hij toch gegeven. Verslagen van
zijn missie zijn niet gevonden. Hij heeft zich echter enige malen in zijn ambtsgebied
vertoond en liet de in vergetelheid geraakte decreten van de synoden van 1571 en
1612 herdrukken. Met nadruk wordt zijn ijver voor de bestrijding van het jansenisme
in het vicariaat geprezen. Het ligt geheel in zijn lijn en zal daarom wel conform de
waarheid zijn, maar gedétailleerde gegevens dienaangaande ontbreken tot dusver
helaas, zoals trouwens omtrent alle symptomen van jansenisme in het vicariaat. Het
verdient nader onderzoek, in hoeverre de niet-ongewone uitspraak, dat dit district zo
goed als geheel van het jansenisme vrij gebleven is, overdrjving bevat. Op zich zelf
is de bewering weinig waarschijnlijk, gezien de omstandigheid, dat alle
Zuidnederlandse bisdommen en de Hollandse Zending er sterk door beïnvloed zijn.
Dat Den Bosch er aan ontkomen zou zijn, is reeds daarom niet voetstoots aan te
nemen, wijl het ook het grootste deel van zijn clerus uit Leuven placht te betrekken.
Het eerste verslag omtrent de staat van het katholicisme na de Munsterse vrede werd
in 1650 uitgebracht door de kapittelvicaris Hendrik van den Leemputte91.. Het verschaft
nuttige gegevens, maar wij missen een overzicht over de bediening van de
verschillende parochies, zodat het niet mogelijk is, het aantal in het bisdom werkende
priesters te bepalen, nog minder ze te onderscheiden naar hun staat (seculieren en
regulieren van de verschillende orden).
In de stad Den Bosch resideert de kapittelvicaris; van de 30
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kanunniken zijn er nog 8 in leven; van hen wonen er 4 in de stad, nl. Van Emmerich,
Van Broekhoven, Vos en Van den Leemputte. Van de 60 beneficianten wonen nog
4 in de stad. Verder werken in de zielzorg 4 Jezuïeten, 3 Dominicanen, 2 Franciscanen
en 2 Capucijnen. De stad is in 6 parochies verdeeld, nl. Sint Jan (de kapittelvicaris
is plebaan), S.S. Petrus en Paulus(thans door een Jezuïet bediend), S. Jacob (bediend
door een Dominicaan), S. Catharina (onder de kanunnik Vos), het Begijnhof (bediend
door een Kruisheer) en het grote gasthuis, dat geprotestantiseerd is. Ook bestaan nog
de volgende vrouwenkloosters: 2 van reguliere kanonikessen van Sint Augustinus,
2 van Tertiarissen van Sint Franciscus en 1 van Zwartzusters van Sint Augustinus.
De bewoonsters van het Bossche Clarissenklooster zijn onlangs naar Mechelen
vertrokken. In elk van de genoemde nog bestaande kloosters woont een priester als
biechtvader in.
In de Meierij zijn nog in stand gebleven: te Waalwijk het klooster van Regularissen
van Sint Augustinus met een Witheer als rector, te Oisterwijk het klooster van zusters
Tertiarissen van Sint Franciscus met een seculiere rector, te Rosmalen het
dubbelklooster der Brigittijnen (Couwater), te Nunen het klooster van Augustijner
Regularissen met een Augustijn als rector (Zoeterbeek), te Asten het klooster van
zusters Tertiarissen van Sint Franciscus met een seculiere rector, te Dommelen het
klooster van zusters Tertiarissen van Sint Franciscus met een Minderbroeder als
rector, te Boxtel een Clarissenklooster met een Minderbroeder als rector, te Binderen
bij Helmond een adellijke abdij van Cisterciënser zusters met een Cisterciënser als
rector, te Hoydonk bij Nederwetten het klooster van adellijke kanonikessen van Sint
Augustinus met een reguliere kanunnik van Sint Augustinus als rector. De laatste
twee zijn exempt. Het klooster Eikendonk te Den Dungen van reguliere kanonikessen,
waarin nog maar twee zusters over waren, is onlangs opgeheven. Buiten de Meierij
zijn kloosters te Velp (land van Ravenstein) van paters Capucijnen, te Megen van
paters Franciscanen, te Haren (graafschap Megen) van zusters Tertiarissen van Sint
Franciscus met een seculiere rector. In het Spaanse deel van het bisdom liggen de
abdijen van Tongerlo en Postel, beide van Witheren, en te Rethy het klooster
Corsendonck van reguliere kanonikessen van
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Sint Augustinus. De abdij Berne in het land van Heusden van Witheren is
geseculariseerd; de communiteit woont te Den Bosch. Het verslag maakt vervolgens
melding van geruchten, die in omloop zijn omtrent een voorgenomen verdeling van
het bisdom in drie stukken: 1. Stad en Meierij; dit deel zou aan de apostolische vicaris
van de Hollandse Zending onderworpen worden; 2. Ravenstein-Megen, dat onder
de bisschop van Roermond geplaatst zou worden; 3. Het onder de Spaanse
souvereiniteit gebleven deel (het dekenaat Geel met de parochies Geel, Arendonk,
Balen, Bel, Desschel, Millingen, Mol, Oevele, Oosterlo, Poppel, Rethy, Sammel en
Westerlo), dat aan de bisschop van Antwerpen zou worden toevertrouwd. In een
uitvoerig betoog toont de kapittelvicaris aan, dat deze verdeling zeer ongewenst is
en met name, dat het onttrekken van de districten Ravenstein en Megen aan de
Bossche jurisdictie afkeuring verdient.
De 1ste Januari 1661 zond de vicaris-generaal Judocus Houbraken aan paus Alexander
VII een verslag in, getiteld: Status religionis catholicae in dioecesi Sylvaeducensi.
Ofschoon begonnen wordt met de indeling van het bisdom in 10 dekenaten (dat van
de stad en de negen volgende: Orthen, Hilvarenbeek, Zaltbommel, Eindhoven, Oss,
Geertruidenberg, Heusden, Helmond en Geel), is het toch de staatkundige indeling,
waarvan het verslag in zijn détaillering uitgaat.
Van de stad wordt voornamelijk het volgende meegedeeld. De parochie van Sint
Jan wordt nu verzorgd door de seculiere priester Hendrik Lintermans, die van S.S.
Petrus en Paulus door de Jezuïet Jacobus van Gerwen, die van Sint Jacob door de
Predikbroeder Leonardus Jansenboy, die van Sint Catharina door de Dominicaan
Dominicus Strick en de Minderbroeder Joannes van Gestel, het Begijnhof door de
Kruisheer Albertus van den Ancker. In het Begijnhof wonen wel 230 ongehuwde
vrouwen; 30 van hen zijn begijnen. Het Grote Gasthuis is protestant; er zijn nog maar
drie katholieke zusters over. Alle genoemde priesters werken vredig samen in de
zielzorg door te preken, katechismus-onderricht te geven en de sacramenten toe te
dienen. Bovendien zijn nog verscheiden andere seculieren en regulieren tot dat doel
werkzaam. Zij allen leven van de aalmoezen van de gelovigen.
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De Meierij wordt in vier kwartieren verdeeld:
1. Maasland, waarvan Oss de hoofdplaats is; het katholieke oratorium van Oss
bevindt zich in het naburige land van Ravenstein; ook andere parochies van
Maasland hebben zich een bedehuis binnen dit vrije land gebouwd.
2. Peelland met Sint-Oedenrode als hoofdplaats. Dit deel van de Meierij is het
slechtst van priesters voorzien, wat ten dele het gevolg is van de ernstige
vervolging, maar anderdeels van de onvruchtbaarheid van de bodem en de
armoede van de bevolking. Verschillende dorpen, o.a. Maarheeze, Budel,
Stiphout, Aarle, Lierop, Mierlo en Nunen zijn zonder priester. Toch houdt dit
arme volk trouw vast aan het geloof. Te Sint-Oedenrode werkt een Dominicaan
als pastoor; hij verzorgt met een socius ook Erp, Son en Breugel, die samen
doen met één oratorium. De katholieken van Someren hebben een schuurkerk
gebouwd te Nederweert in het bisdom Roermond; zij worden verzorgd door de
hoogbejaarde aartspriester van Helmond, Gerardus Verdonck. De pastoor van
Mierlo, een Norbertijn uit Floreffe bij Namen, heeft zijn parochie wegens de
armoede en de gevaren verlaten; hetzelfde heeft de pastoor van Helmond uit
dezelfde abdij gedaan. Aarle en Hilvarenbeek worden verzorgd door een seculier.
3. Kempenland met Oirschot als hoofdplaats. Hier werkt thans een bejaarde
Augustijn; hij wordt door een socius van zijn orde geholpen. Bovendien werken
er nog drie andere priesters. Knegsel, Wintelre en Vessem worden door twee
priesters, de gebroeders Van Cranenborgh, bediend. Blaarthem, Zeelst, Gestel
en Dommelen worden door 2 Franciscanen en 1 seculier verzorgd. Te Eersel
staat een seculiere pastoor met een Witheer uit Postel als helper; zij hebben een
kerkje onder Luiksgestel. Bergeik heeft daar een oratorium, dat bediend wordt
door een seculier. Lommel heeft een seculiere pastoor, Waalre en Valkenswaard
worden bediend door een seculier, die door een Dominicaan wordt bijgestaan.
Stratum heeft een seculiere pastoor en een seculiere kapelaan. Pastoor van
Woensel is een Dominicaan. Eindhoven, een schone, volkrijke en nijvere stad,
die in de volksmond ‘klein Antwerpen’ schijnt te heten, heeft veel protestanten
onder zijn inwoners. De katholieken worden verzorgd door een oude
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seculiere pastoor, bijgestaan door een Minderbroeder uit Weert. In Tongelre
werkt een seculiere priester.
4. Oisterwijk. In Oisterwijk zelf staat een reguliere kanunnik uit Corsendonk als
pastoor. De katholieken van Tilburg hebben zich een kerk gebouwd in Steenvoort
over de grens van de Spaanse Nederlanden. In het naburige Enschot staat een
Witheer uit Tongerlo. Hilvarenbeek heeft een oratorium nabij Rovert over de
grens, waarvan ook Diessen gebruik maakt. Te Hilvarenbeek werkt een seculiere
pastoor, te Diessel een Witheer van Tongerlo. Tot het dekenaat Oisterwijk
behoren nog Arendonk en Poppel, beide door Witheren, respectievelijk uit
Tongerlo en Postel, bediend. Bladel, dat een oratorium over de grens bezit, heeft
een seculiere pastoor, die op het ogenblik echter gevangen zit.
Over de niet tot de Meierij behorende stukken van het bisdom worden de volgende
mededelingen gedaan.
Het land van Ravenstein erkent, ofschoon het in de bulla limitum van Den Bosch
is opgenomen, de bisschop van Luik als ordinarius. Tussen het uitbrengen van het
vorige verslag (1650) en de samenstelling van het onderhavige moet het land van
Ravenstein dus onder Luik teruggebracht zijn; waarschijnlijk is dit geschied bij de
dood van Van den Leemputte of Vos. De benoemingen van de la Torre, d'Allamont
en Houbraken hebben waarschijnlijk alleen gegolden voor de aan de Republiek
onderhorige delen van het bisdom, al is het vreemd, dat Houbraken wel het graafschap
Megen en het dekenaat Geel tot zijn jurisdictie rekent. Over de zielzorg in het land
van Ravenstein zwijgt het verslag, maar het deelt mee, dat langs de grenzen binnen
de Ravensteinse jurisdictie oratoria gebouwd zijn voor Gemert (dat door een priester
van de Duitse orde bediend wordt, Erp (dat een Dominicaan tot pastoor heeft, Vechel
(met twee seculiere priesters), Schijndel (met 1 seculier), Heeswijk en Dinter (samen
door een Witheer van Berne verzorgd), Nistelrode en Heesch (samen door 1 seculier
bediend) en Oss (dat een seculiere pastoor heeft).
Ook in het graafschap Megen hebben enige Meierijse parochies schuurkerken
gebouwd. Megen zelf heeft een Witheer uit Postel tot pastoor en een seculier tot
kapelaan. Er is ook een klooster van Minderbroeders. Haren, Macharen en Teeffelen
hebben elk een seculiere pastoor92..
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Het dekenaat Zaltbommel behoort tot Gelderland. Hier werken een Jezuïet en een
Franciscaan. Het dekenaat Heusden maakt deel uit van Holland. Hier werken twee
Jezuïeten onder de bescherming van de adellijke families van Oudheusden en de
Villers. In Geertruidenberg woont een Jezuïet, die ook de omgeving bedient.
Ten slotte is er nog het dekenaat Geel, dat, met uitzondering van het dorp Lommel,
geheel buiten de Republiek ligt. Hier is het katholicisme in het bezit van de oude
kerken en fondsen gebleven. Over de kloosters in het vicariaat vermeldt Houbraken
het volgende. De twee Bossche kloosters van Regularissen van Sint Augustinus, Sint
Geertrui en Bethanië, tellen elk nog 19 zusters, de twee huizen van Franciscaner
Tertiarissen te Den Bosch elk 28. De Zwartzusters zijn nog maar 5 in getal. De zusters
van Orthen te Den Bosch vormen nog een communiteit van 40. In al deze kloosters
wonen rectoren, die ook aan de zielzorg in de stad deel hebben. Buiten Den Bosch
bestaan nog: Zoeterbeek en Waalwijk (Augustinessen), Rosmalen (dubbelklooster
van Brigittijnen), Ommel, Dommelen, Boxtel, Haren (alle van zusters van de derde
orde van Sint Franciscus), Oirschot (Theresianen). De vrouwenkloosters van Binderen
en Hoydonk zijn thans opgeheven en de rijke fondsen geseculariseerd.
Beknopter is het verslag, dat Judocus Houbraken in 1677 bij de paus indiende93..
Het deelt mee, dat het bisdom vroeger 195 parochies omvatte, door Laurens Mets
over 10 dekenaten verdeeld. Sedert de vestiging van de Staatse heerschappij zijn de
parochies vernietigd, behalve de dertien van het dekenaat Geel. Over de stad Den
Bosch wordt gemeld, dat daar 1 seculier, 2 Minderbroeders, 3 Dominicanen, 4
Jezuïeten en twee Capucijnen in de zielzorg werken. De gegevens omtrent de Meierij
zijn nog minder exact dan die van het vorige verslag.
Vijf jaar later diende Willem Bassery een verslag over de toestand van het
katholicisme in het vicariaat Den Bosch in (15 Januari 1682)94.. Het vormt een zeer
degelijke en zelfs boeiende uiteenzetting van de moeilijkheden, waarmee de
katholieken sinds 1629 te kampen hadden en nog steeds hebben, maar zakelijke
gegevens omtrent het aantal priesters, reguliere en seculiere, en omtrent het aantal
parochies, staties en oratoria zoeken wij er zo goed als
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vergeefs in. Er wordt in het algemeen gezegd, dat het aantal parochies door combinatie
en door het teloorgaan van sommige delen van het bisdom aan de protestantisering
in de laatste tijden verminderd is. Het aantal communicanten in het vicariaat wordt
op zeventig duizend geschat.
In de stad Den Bosch zijn de communiteiten van de zusterskloosters nu zo goed
als uitgestorven: er leven nog acht zeer bejaarde zusters. Twaalf priesters, nl. 1
seculier, 4 Jezuïeten, 2 Franciscanen, 3 Dominicanen en 2 Capucijnen, behartigen
de zielzorg in de stad, die omstreeks 14.000 communicanten telt. De katholieken
volharden standvastig in het geloof, niettegenstaande zij van alle ambten zijn
uitgesloten en de protestante propaganda zeer krachtig is. Zij kunnen leven volgens
hun geloof, maar moeten daarvoor zeer grote sommen opbrengen. In de dekenaten
Zaltbommel, Heusden en Geertruidenberg is de positie van het katholicisme zeer
ongunstig; katholieke godsdienstoefening is er zo goed als onmogelijk en priesters
kunnen zich er nauwelijks in het openbaar vertonen. Een uitzondering vormen de
steden Geertruidenberg en Zevenbergen, waar de katholieken zekere vrijheid genieten;
in de laatstgenoemde plaats is dit aan de plaatselijke gouverneur, Adam van der
Duyn, heer van 's-Gravenmoer, te danken. Deze is onlangs zelf protestant geworden.
Van de kapittels, die in het bisdom bestaan hebben, namelijk te Den Bosch,
Geertruidenberg, Heusden, Zaltbommel, Rossum, Eindhoven, Sint-Oedenrode,
Boxtel, Oirschot en Hilvarenbeek, is nog maar één lid in leven; met zijn overlijden
zullen alle kapittelgoederen vervreemd zijn. Er bestaan nog vrouwenkloosters te
Waalwijk, Boxtel, Oisterwijk, Zoeterbeek, Dommelen, Ommel en Rosmalen. Omdat
de school, door protestante onderwijzers gedreven, een orgaan in dienst van de
protestantisering is, leggen vele vrome vrouwen zich toe op het geven van onderwijs
in de beginselen van lezen en schrijven. Gunstiger toestand heerst in die delen van
het vicariaat, die niet aan het gezag van de Staten-Generaal onderworpen zijn, nl.
het dekenaat Geel, het graafschap Bokhoven, de commanderij Gemert, het graafschap
Megen en het land van Ravenstein. Omtrent dit laatste staat Bassery blijkbaar nog
geheel op het standpunt, dat hem en niet de bisschop van Luik er het gezag over
toekomt.
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Het verslag, dat dezelfde vicaris ruim twee jaar later, onder dagtekening van 18 Mei
1684, aan paus Innocentius XI toezond, bevat geen belangrijke afwijkingen van het
voorafgaande. Het brengt wederom lof aan de geloofstrouw van het arme volk van
de Meierij en wijst in het bijzonder op zijn liefde tot de Heilige Maagd. Ook worden
de dienstdoende priesters, zowel de reguliere als de seculiere, warm geprezen om
hun rechtzinnigheid, hun toewijding en hun levenswandel. Uitvoerig zet de schrijver
ten slotte de moeilijkheden uiteen, die in verband met de toediening van het heilig
Vormsel bestaan. Noch de bisschoppen van Antwerpen en Luik, noch de apostolische
vicaris van de Hollandse Zending kunnen voldoen aan tot hen gerichte verzoeken
om aan de grenzen van het vicariaat het sacrament toe te dienen; alleen de bisschop
van Roermond heeft het onlangs gedaan, maar de grote toeloop heeft de ergernis van
de protestanten dermate opgewekt, dat een herhaling niet gewenst is. Juist voor een
district, waarvan de gelovigen te midden van protestanten moeten leven, is de
toediening echter zeer noodzakelijk. Daarom zou het gewenst zijn, dat een bisschop
het gehele vicariaat behoedzaam bij kleine gedeelten, dus zonder door grote toeloop
van volk opzien te baren, de genade van het Sacrament deelachtig kon doen worden.
Zonder het met ronde woorden te zeggen, doet Bassery hier duidelijk blijken, dat hij
de bisschoppelijke waardigheid voor zich zelf verlangt. In de congregatie van de
Propaganda is dan ook 7 Mei 1685 ‘lang en breed over de mogelijkheid gesproken,
hem deze waardigheid te verlenen. Er werd echter besloten, een gunstiger tijd daarvoor
af te wachten’95.. Ook het laatste verslag, dat Willem Bassery 15 September 1688 aan
de heilige stoel uitbracht, brengt geen of zeer weinig nieuwe bijzonderheden van
belang en allerminst gegevens van statistische waarde.
Zo is het helaas niet mogelijk aan de hand van de tot dusver gepubliceerde stukken
van het bisdom Den Bosch omstreeks 1700 een zo concreet beeld te tekenen als van
de Hollandse Zending gedaan kan worden met de door Petrus Codde verstrekte
gegevens. Met te releveren, dat het bisdom in oorsprong 194 parochies omvatte,
moet volstaan worden; daarbij hebben wij de
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zekerheid, dat een groter of kleiner deel van deze parochies tenietgegaan is of met
andere gecombineerd. Ook van de plaatsen, waar schuurkerken gevestigd waren,
zijn wij niet zo nauwkeurig op de hoogte, dat het zou aangaan, er een opsomming
van te geven. Ten slotte weten wij wel van verscheiden parochies te zeggen, dat zij
korter of langer tijd, vaak doorlopend, door regulieren bediend werden, maar met
uitzondering van die van de Witheren kunnen wij ook daarvan geen geheel nauwkeurig
beeld geven. Aan de hand van de missieverslagen der ordesoversten en van enige
andere, deels aan Coppens en Schutjes ontleende, gegevens kunnen wij bij benadering
wel het aandeel van elk der orden in de zeventiende-eeuwse zielzorg vaststellen.
De Witheren van Tongerlo bedienden Hoogeloon, Hapert, Oostelbeers, Tilburg
(het Heike), Enschot, Waalwijk, Drunen, Nieuwkuik, Mierlo, Moergestel, Haaren
(bij Oisterwijk) en Duizel (eerst sedert 1686). De Witheren van Berne bedienden
Berlicum, Heeswijk, Engelen, Vlijmen, Hedikhuizen, Oudheusden, Lithoyen en
Bokhoven. De Witheren van Floreffe of van Postel ten slotte bekleedden het pastoraat
van Reuzel, Veldhoven, Lagemierde, Lierop, Oerle, Helmond, Lieshout, Rixtel
(kapelanie van Helmond), Mill en Wamel. De Witheren van Averbode bedienden
Hoogemierde.
De Dominicanen hadden heel de eeuw hun twee staties te Den Bosch, meest door
3 of 4 paters verzorgd; bovendien hebben zij gedurende een deel van de eeuw ook
op enkele dorpen het pastoraat waargenomen, zeker te Nunen en te Woensel.
De Jezuïeten hadden drie staties te Den Bosch, 1 te Geertruidenberg en tijdelijk
(1658-1664) ook 1 te Oudheusden; bovendien bedienden zij de parochie Ravenstein96..
De Franciscanen hebben vooral verdienste voor de missie in het Hollands-Gelderse
deel van het bisdom; zij bedienden daar Ammerzoden, Hedel, Rossum, Zaltbommel
en Zevenbergen (tot 1669). In de Meierij verzorgden zij Dommelen, Hernen-Leur
en Maarheeze en van omstreeks 1648 tot omstreeks 1687 ook Budel (daarna korte
tijd door een Dominicaan bediend).
Carmelieten stonden te Beugen, Boxmeer en Zevenbergen (na 1669). De Duitse
orde verzorgde Geldrop, Gemert, Handel, Haren bij Megen en Vucht, de Capucijnen
Grave, de reguliere kanun-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

596
niken van Sint Augustinus Helvoirt en Oisterwijk (tot 1664), de Brigittijnen Rosmalen.
Geen rekening is daarbij gehouden met de vele parochies, waar leden van deze of
andere orden (o.a. ook Kruisheren) als deservitor gewerkt hebben en met de meer
occasionele missie, waaraan heel de zeventiende eeuw tal van paters deelgenomen
hebben.
Een helaas slechts ten naaste bij juist te achten becijfering leert nu het volgende.
In 1671 deelde Laurens Mets zijn bisdom in 194 parochies in97.. Daarvan lagen er 58
in de dekenaten Geertruidenberg, Heusden en Zaltbommel. Deze zijn verloren gegaan;
enkele zijn door staties, meest van regulieren (Jezuïeten en Minderbroeders),
vervangen, nl. 7. Het aantal parochies of staties bedroeg dus na 1648 zeker nauwelijks
140; daarvan zijn er verscheidene heel de zeventiende eeuw of gedurende een
belangrijk deel er van zonder bediening gebleven. Tot aan het eind van de zeventiende
eeuw werden daarvan door regulieren bediend: 30 door Norbertijnen, 9 door
Franciscanen, 6 door Jezuïeten, 5 door de Duitse orde, 3 door Carmelieten, 2 door
Dominicanen, 2 door Reguliere kanunniken, 1 door Capucijnen en 1 door Brigittijnen,
d.i. in totaal 59. Het is niet gewaagd, dit te schatten op zeker de helft van de in stand
gebleven parochies. Hieruit blijkt, dat de zielzorg in het bisdom Den Bosch gedurende
de zeventiende eeuw in veel groter mate dan die in de Hollandse Zending in handen
van reguliere priesters geweest is; onder hen nemen die Witheren verreweg de
voornaamste plaats in. Het is duidelijk, dat het katholicisme in dit bisdom zeer veel
te danken heeft aan de toewijding van zoveel regulieren, al mag het aandeel van de
seculieren, die toch wel ongeveer evenveel kerken bedienden als al deze regulieren
te zamen, natuurlijk evenmin onderschat worden98.. Dat de ijver van de ordespriesters
ook hier door vele seculieren niet bijzonder op prijs gesteld werd, behoeft nauwelijks
gezegd te worden. Zeker had die ijver ook zijn schaduwzijden. Vooral na 1672 trad
dit aan den dag. Sedert niet meer van vervolging te spreken viel, was de Meierij een
gezocht terrein voor terminerende paters uit Zuidnederlandse en Limburgse kloosters.
Klachten van Judocus van Houbraken99. naar aanleiding van berichten van seculiere
priesters, vooral uit de buurt van Eindhoven en Tilburg, leren ons, dat allerlei
regulieren: Dominicanen,
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Augustijnen, Carmelieten en Capucijnen, maar speciaal Franciscanen uit het klooster
te Weert, rondgaan in de Meierij en daar bediening uitoefenen. Zij beroepen zich
daarbij op algemene privilegies en faculteiten. In 1661 had de Propaganda reeds
bepaald, dat geen reguliere priester in het vicariaat enige bediening mocht uitoefenen
zonder consent van de vicaris. Veel succes had deze bepaling niet gehad. Bij de
durende afwezigheid van de apostolische vicaris behoeft dit niet te verwonderen.
Vooral de bedeltochten van de Minderbroeders wekten de gestadige ergernis van de
seculiere priesters. Dezen klaagden, dat de paters de arme bevolking plunderden, de
seculiere missionarissen het brood uit de mond namen en ten slotte ook de aandacht
van de hervormde predikanten en autoriteiten op de katholieke priesters vestigden.
Dit laatste wordt achteraf gestaafd door hooggekleurde remonstranties van de synoden,
waarin krachtig optreden tegen de bedelende paters wordt geëist100.. Dit is een factor,
die de wrijving tussen wereldsheren en paters ten dele verklaart. Met het
voortschrijden van de eeuw voegden zich daarbij ongetwijfeld de in de Hollandse
Zending en elders scherp aan den dag tredende tegenstellingen in moraal en
spiritualiteit. Hoewel op dit tere punt genoegzame gegevens ontbreken, zullen de
steeds veelvuldiger uitingen van animositeit tegen het eind van de eeuw er stellig
enig verband mee houden.

4. De Antwerpse dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom
De boven-gebezigde aanduiding van het binnen de grenzen van het tegenwoordige
koninkrijk der Nederlanden gelegen deel van het bisdom Antwerpen is een
anachronisme voor de eerste twaalf jaren van de zeventiende eeuw. Sonnius had,
zoals wij gezien hebben, het bisdom Antwerpen in zes dekenaten verdeeld; twee
daarvan waren Breda en Bergen-op-Zoom, maar deze waren niet identiek met de
districten, die later deze namen zouden dragen: zij omvatten een groot aantal
parochies, die nooit tot de Republiek zouden komen te behoren. Politieke
overwegingen
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deden bisschop Joannes Malderus bij de aanvang van het twaalfjarig bestand besluiten,
de indeling van zijn diocees te herzien. Het intreden van het twaalfjarig bestand gaf
hem aanleiding, de toen voorlopig vaststaande staatkundige grens tot richtsnoer te
nemen. Zo bevatten krachtens zijn in 1612 vastgestelde indeling de dekenaten Breda
en Bergen-op-Zoom louter parochies, die binnen de Republiek lagen. Deze toestand
heeft voortbestaan tot aan de opheffing van het bisdom Antwerpen in 1801. Van
deze in 1612 vastgestelde omvang van de twee dekenaten gaat het opschrift uit. Het
dekenaat Breda bevatte de parochies: Alfen, Baarle, Bavel, Breda, Chaam, Dongen,
Etten, Gilze, Ginneken, Prinsenhage, Oosterhout, Riel, Rijen, Rijsbergen, Sprundel,
Groot-Zundert, Klein-Zundert en Terheiden. Het dekenaat Bergen-op-Zoom bevatte
de parochies Bergen-op-Zoom, Fijnaart, Halsteren, Heerle, Hoogerheide, Hoeven,
Kruisland, Oudenbosch, Putten, Roosendaal, Rukfen, Standaardbuiten, Steenbergen,
Willemstad, Woensdrecht en Wouw101..
De eerste zeventiende-eeuwse bisschop van Antwerpen, Joannes Miraeus of Jean
le Mire, werd in 1650 te Brussel geboren, studeerde achtereenvolgens te Leuven en
te Douai, ontving de priesterwijding en werd in 1591 als deservitor van de koninklijke
kapel te Brussel aangesteld. Hij bekleedde dit ambt tot 1603 en verheugde zich in
de bijzondere gunst van de aartshertogen. Dezen benoemden hem in Juli 1603 tot
bisschop van Antwerpen. De pauselijke bevestiging liet lang op zich wachten, zodat
Miraeus eerst 30 Mei 1604 door de aartsbisschop van Mechelen, Matthias Hovius,
kon worden gewijd. Hij maakte grote ernst met het werk van de katholieke reformatie
in zijn geteisterd bisdom, waar allerlei misbruiken bijna onbestreden tierden en waar
bij ontstentenis van een seminarie schromelijk priestergebrek heerste. Ofschoon een
plotselinge dood reeds 12 Januari 1611 een eind aan zijn leven maakte, heeft hij toch
enige belangrijke dingen tot stand gebracht. Zijn voornaamste daad is de stichting
van een diocesaan seminarie. Hij begon onmiddellijk na zijn intrede met de
voorbereidingen en slaagde er reeds in 1605 in, het in de stad Antwerpen te openen.
Het was een seminarie in de Trentse geest, niet louter of in hoofdzaak convict, maar
een complete onderwijsinrichting. De seculiere priester Laurens Beyerlinck werd de
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eerste president; de theologische colleges werden aan enige paters Jezuïeten
opgedragen. De bisschop bleef zich persoonlijk zeer druk met de aangelegenheden
van het seminarie bemoeien. Tot aan de opheffing van het bisdom in 1801 bleef dit,
naar het algemeen beweren van de auteurs uitstekend ingerichte, seminarie de
kweekschool voor de Antwerpse clerus, ook voor de dekenaten Breda en
Antwerpen102.. In 1610 hield deze bisschop een diocesane synode, voornamelijk
gewijd aan de middelen tot afschaffing van de heersende misbruiken.
Omtrent de toestanden in de dekenaten Bergen-op-Zoom en Breda licht het verslag
ons in, dat Miraeus in 1607 aan de heilige stoel toezond103.. Over de situatie in dit
deel van zijn gebied is de bisschop begrijpelijkerwijze slecht te spreken. Het zijn
niet alleen de nadelen van de oorlog, die hij betreurt, maar hij beklaagt zich ook over
de houding van de dekens van Breda en Antwerpen jegens hem. Zij beletten hem,
zich behoorlijk op de hoogte te stellen van de daar heersende toestanden en beroepen
er zich op, exempt te zijn krachtens vroeger van de bisschop van Luik verworven
privilegiën. De bisschop zou in dezen gaarne een pauselijke uitspraak vernemen.
Détails bevat dit verslag niet veel. Van de stad Breda heet het, dat protestante
predikanten er ijverig propaganda maken voor het nieuwe geloof en dat er maar 2
priesters zijn, de vroegere pastoor en een kanunnik, wie echter alle katholieke
godsdienstoefening op zware straffen verboden is. Er zijn twee vrouwenkloosters,
een van Norbertinessen en een van Augustinessen; deze vrouwen hebben in geen
twee jaar een heilige Mis kunnen bijwonen. Het komt mij voor, dat deze mededelingen
een te zwart beeld van de situatie geven. De bedoelde pastoor was zonder twijfel
Cornelis Gobbincx, die zich in de bijzondere gunst van de Oranje's verheugde en
zich dan ook wel niet van alle bediening zal hebben onthouden. Op de dorpen in de
omtrek, zo deelt Miraeus verder mee, wordt het katholicisme nog dikwijls vrij
uitgeoefend. Bergen-op-Zoom is volgens dit verslag verstoken van alle hulp. De
protestante macht is er zo volkomen, dat er geen enkele priester kan wonen. Ook dit
schijnt mij een te somber gekleurde voorstelling; in elk geval kan zij niet zonder
meer voor de dorpen van het Markiezaat gegolden hebben. Zwart is vooral ook de
tekening van de toestand te Steenbergen
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en Willemstad c.a., waar alle uitoefening van het katholicisme onmogelijk genoemd
wordt en waar ook de bevolking met haat tegen het oude geloof bezield heet. In
bittere bewoordingen uit de bisschop zich - naar aanleiding van de naam Willemstad
- over Willem van Oranje en diens aandeel in de strijd tegen het Spaanse gezag en
de katholieke kerk.
Nog onder het bestuur van deze bisschop begon de periode van het twaalfjarig
bestand, die weliswaar geen restitutie van enig verlies bracht en met de aanvaarding
van de status quo hier en daar het protestantisme de heerschappij gaf, maar toch in
verreweg de meeste gevallen het katholicisme handhaafde in het bezit van dorpskerken
en pastorieën. Dat daarnaast protestante prediking in particuliere huizen geduld moest
worden, heeft aan het katholicisme geen afbreuk kunnen doen. De geschiedenis van
de afzonderlijke parochies leert, dat de periode 1609-1621 voor vele een tijd van
verademing was. Vrijwel vlak na het sluiten van het bestand heeft Miraeus de
dekenaten Bergen-op-Zoom en Breda bezocht en op tal van dorpen het Vormsel
toegediend.
Aan de hand van een exposé van grieven, dat Miraeus in 1609 de Franse gezant
te Den Haag toezond, een rapport, in 1620 door de Antwerpse aartsdiaken Cornelis
de Witte opgemaakt, en andere stukken uit het archief van het voormalige bisdom
Antwerpen is een helder overzicht samengesteld van de toestand, waarin het
katholicisme in de Baronie en het Markiezaat zich tijdens het twaalfjarig bestand
bevond104.. In 1609 klaagde de bisschop, dat alom begonnen werd met inbeslagneming
van de geestelijke goederen en dat hem stelselmatig belet werd, pastoors in deze
twee districten aan te stellen. In het dekenaat Breda trad gedurende deze twaalf jaren
vooral de renegaat-priester Boxhorn als propagandist voor het calvinisme op. Sedert
1611 kwam hij o.a. zeer druk preken te Leur, dat in 1614 een vaste predikant kreeg.
Ook in Ginneken werd geregeld door een dominee gepreekt, die daartoe van een stal
gebruik maakte. Toch telde het dorp aan het eind van het bestand maar een dertigtal
protestanten. Chaam kreeg een predikant, die in 1619 de helft van de pastorie betrok,
terwijl de pastoor in de andere helft bleef wonen. Maar ook hier, evenals in het
naburige Bavel, had de predikant in 1621 maar een zeer gering aantal volgelingen
gemaakt en bleef
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het katholicisme ongestoord uitgeoefend worden. Dongen werd af en toe door een
dominee uit Breda bezocht, maar ofschoon de secretaris ter plaatse een zeer strijdbaar
calvinist was, bleef de bevolking in overgrote meerderheid trouw katholiek. Te
Oosterhout hadden de protestanten sedert 1614 een eigen kerk; toch volhardde de
burgerij in het katholicisme. De getallen wijzen uit, dat in de Baronie aan het eind
van het bestand heel de bevolking, op hier en daar een handvol afvalligen na, aan de
protestantisering weerstand had weten te bieden.
Enigszins zwakker scheen de positie van het katholicisme in het Markiezaat. Te
Roosendaal was het gedurende heel het bestand zeer roerig; zelfs werd af en toe van
weerskanten naar de wapens gegrepen. De overgrote meerderheid kantte zich heftig
tegen de vestiging van het protestantisme. In 1613 blijkt de pastoor nog in de kerk
te preken en te officiëren, maar er is toch ook al een predikant en deze dreigt de
pastoor er uit te doen zetten. Dit is echter gedurende het bestand niet gebeurd; op
kosten van de Staten-Generaal is voor de hervormde godsdienstoefening een nieuwe
kerk gebouwd. Van Oud- en Nieuw-Gastel heet het, dat wel een derde van de
bevolking het katholicisme de rug heeft toegekeerd. Een onverkwikkelijke toestand
heerste al die jaren te Standaardbuiten. Hier werden al sedert 1587 vrij geregeld
protestante preken gehouden, maar de markies van Bergen-op-Zoom had het patronaat
van de kerk en liet dus steeds pastoors benoemen. Van 1609 tot 1622 stond er een
ex-Bogardus, Robert Gourleyns, als pastoor. Deze was een karakterloze opportunist,
die zelf niet wist, of hij katholiek of protestant was. Zijn bediening was zo neutraal
mogelijk. Hij paaide de deken van Bergen-op-Zoom geregeld met beloften van te
zullen terugkeren tot alle katholieke gebruiken, maar is, toen het bestand weer door
de oorlogstoestand vervangen was, natuurlijk protestant geworden105.. Zulk een
opportunisme, een gewoon verschijnsel in de Boven-Moerdijkse gewesten aan het
eind van de zestiende eeuw, was inmiddels een hoge zeldzaamheid geworden. In
Wouw, Heerle en Halsteren hebben tussen 1609 en 1621 hoogstwaarschijnlijk heel
geen protestanten gewoond; hun werd het verblijf op het dorp onmogelijk gemaakt.
In het zuiden van het Markiezaat waren de pastoors verdreven of althans uitgeweken;
Woensdrecht, Hooger-
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heide, Ossendrecht en Putten moesten door een of twee Wilhelmieten uit Huybergen
bediend worden. Ook de hervormde predikanten van Bergen-op-Zoom liepen echter
deze dorpen af om er te preken. In Ossendrecht werd zelfs de kerk voor de predikant
beschikbaar gesteld. Alles bijeengenomen, doet dit exposé wel zien, dat de bevolking
van westelijk Noord-Brabant standvastig in het katholieke geloof volhardde en dat
het lot van priesters en gelovigen tijdens het bestand zeker niet ideëel, maar evenmin
bijzonder hard was.
Na Miraeus' dood koos het kathedraal kapittel van Antwerpen de kanunnik Joannes
del Rio tot zijn vicaris. Nog in hetzelfde jaar aanvaardde de vijfde bisschop van
Antwerpen, Joannes Malderus (van Melderen), het bestuur. Deze, wiens episcopaat
tot 1633 zou duren, is de eerste bisschop van Antwerpen, die langer dan enkele jaren
het diocees bestuurde. Vandaar, dat zijn aandeel aan de katholieke reformatie in het
bisdom groter was dan dat van al zijn voorgangers.
Joannes Malderus werd te Leeuw-Sint Pieters geboren de 13de Augustus 1563,
studeerde te Douai en te Leuven, waar hij in 1594 in de theologie doctoreerde. In
1596 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Leuvense universiteit; in 1598
benoemde Philips II hem tot president van het Collegium Regium aldaar. De
aartshertogen stelden hem in 1611 tot bisschop van Antwerpen aan. De 7de Augustus
1611 werd hij door de aartsbisschop Matthias Hovius met assistentie van Karel Maas,
bisschop van Gent, en Jacobus van den Borch, bisschop van Roermond,
geconsacreerd. Een zwakke borst belette de nieuwe bisschop van Antwerpen het
preken, maar hij maakte zich op andere wijze voor de katholieke reformatie van zijn
bisdom zeer verdienstelijk. Geregeld gingen van hem gedétailleerde schriftelijke
instructies aan de geestelijken uit, met wie hij door zijn geregelde visitaties in
persoonlijk contact bleef. Met bijzondere zorg behartigde hij ook de belangen van
het seminarie, Door herderljke brieven bestreed hij de voornaamste euvels, waaronder
het godsdienstig leven in zijn bisdom leed, o.a. de Zondagsontheiliging, het lasteren
van Gods naam, het verzuim van het godsdienstonderricht. Hij schreef enige
Nederlandse en Latijnse tractaten van
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moraal-theologische en ascetische strekking, ook enkele polemische geschriften, b.v.
tegen de decreten van de Dordtse synode en over de biecht. Bij testamentaire
beschikking stichtte hij het naar hem genoemde college aan de Leuvense
universiteit106..
Het eerste verslag van Malderus over de toestand van zijn bisdom werd in 1615
aan paus Paulus V opgezonden107.. Omtrent het deel van zijn bisdom, dat onder de
Staten-Generaal staat, deelt de bisschop mee, dat de uitoefening van het katholicisme
er geduld wordt, maar dat ook hardnekkige pogingen worden aangewend tot
verbreiding van het protestantisme. Het dekenaat Bergen-op-Zoom telt volgens de
nieuwe indeling 19 parochies. In de stad Bergen-op-Zoom is een kapittel met 10
prebenden, die nog voor een deel door katholieken genoten worden, anderdeels echter
in handen van protestanten zijn. De kloosters in de stad zijn alle opgeheven en hun
goederen vervreemd. In Huybergen is nog een klooster in stand gebleven, waarin
twee paters Wilhelmieten108. verblijf houden, die zich aan de zielzorg in de omgeving
wijden. In de stad Breda hebben de katholieken wat meer vrijheid dan in
Bergen-op-Zoom. Te Breda is een kapittel van 12 prebenden, die nog alle in katholieke
handen zijn. Er bestaan twee vrouwenkloosters, een van Norbertinessen en een van
Zwartzusters, met elk nog enige zusters.
Het tweede verslag van deze bisschop dateert van 1619 en werd door zijn procurator
te Rome, de Jezuïet Willem Bauters, aan de paus overhandigd109.. Evenals het vorige
is het minder in mineur gecomponeerd dan die van Miraeus. In een tiental dorpen,
zo wordt meegedeeld, staan calvinistische predikanten, maar in alle dorpen werken
katholieke geestelijken en dank zij hun toewijding maakt het calvinisme maar weinig
bekeerlingen. Ongeveer een achtste deel van de bevolking is met ketterij besmet; de
rest houdt stand in het katholicisme. Dit is een vrij hoopvol geluid, dat bovendien
de duidelijke blijken geeft van gezonde zin voor de werkelijkheid. De bisschop, zo
heet het verder, kan dit deel van het diocess niet persoonlijk bezoeken. Hij hangt
voor zijn berichten dus van de landdekens af. Het enige, wat hij voor de gelovigen
van deze twee dekenaten kan doen, is zich af en toe naar de grens van de Republiek
begeven, waar grote scharen dan het heilig Vormsel uit zijn handen ontvangen.
Merkwaardig is de
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mededeling, die omtrent Kruisland gedaan wordt. Het gaat hier blijkbaar om recente
herdijking, die thans zover gevorderd is, dat men tot het bouwen van een kerk is
overgegaan. Van die kerk staat nu volgens het verslag nog niet vast, of zij voor de
katholieke of voor de protestante eredienst bestemd zal worden. De protestanten zijn
er al zeer talrijk, heet het. De bisschop heeft echter maar vast een priester aangesteld,
opdat deze het werk kan beginnen. Inderdaad schijnt de kerk voor de katholieke
eredienst beschikbaar gesteld te zijn, want eerst in 1651 kreeg Kruisland een
hervormde predikant, die toen bezit nam van de kerk.
De stad Breda zucht ook onder het juk van de Staten-Generaal, maar een groot
deel van de burgerij volhardt in het katholieke geloof en bezoekt ijverig de katholieke
kerk in het naburige Prinsenhage110.. De 12 prebenden van de collegiale kerk van
O.L. Vrouw zijn nog in katholieke handen. De dood van de katholieke heer van Breda
(Philips Willem, overleden 20 Februari 1618) en de overgang van de Baronie aan
de protestante Maurits doen vrezen, dat de positie van de katholieken ongunstiger
zal worden. Het Norbertijner zusterklooster bestaat nog, maar dat van de Zwartzusters
is tenietgegaan. Ook het begijnhof is nog in stand gebleven. De deken van Breda, de
ijverige Joannes Dilenus, zorgt er zo goed mogelijk voor. In het dorp Terheyden is
het gebruik van de nieuw-gebouwde kerk aan de katholieken ontzegd; de protestanten
doen bij prins Maurits moeite, ze te verkrijgen. Intussen komen zowel katholieken
als protestanten in particuliere huizen bijeen. Wij kunnen deze mededeling aanvullen
met de opmerking, dat de kerk ongebruikt bleef, doordat Maurits geen beslissing
over de bestemming wenste te nemen. Na de verovering van Breda door Spaanse
troepen in 1625 vestigde de pastoor zich in de kerk; eerst in 1648 werd zij aan de
katholieken ontnomen111.. Van belang voor de kennis van de toestanden in de twee
dekenaten tegen het aflopen van het bestand is het zakelijke verslag, dat de Antwerpse
aartsdiaken Cornelius de Witte in 1620 aan de bisschop uitbracht. Er blijken pastoors
te staan te Alfen, Bavel, Chaam, Dongen, Etten, Gilse, Ginneken, Prinsenhage,
Nispen, Oosterhout, Rijen, Rijsbergen, Sprundel, Groot-Zundert, Klein-Zundert en
Terheiden in het dekenaat Breda en te Gastel,
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Halsteren, Heerle, Hoeven, Oudenbosch, Putte, Roosendaal, Rukfen, Wouw en
Huybergen in het dekenaat Bergen-op-Zoom. (De steden Breda en Bergen-op-Zoom
worden niet vermeld.) Hervormde predikanten staan in Chaam, Dongen, Etten,
Oosterhout, Terheiden, Oudenbosch en Roosendaal. Te Chaam is een kerk voor de
protestantse eredienst gebouwd, evenzo te Dongen en te Oosterhout. De protestanten
te Etten hebben zich van een kapel te Leur meester gemaakt. Te Ginneken komen
zij in een schuur bijeen, waar een dominee uit Breda af en toe komt preken. In de
genoemde dorpen van het dekenaat Breda wonen samen 14.075 communicanten; het
aantal protestanten bedraagt er 810. Merkwaardig is het dorp Etten, dat 1300
katholieke communicanten heet te tellen tegenover 500 protestanten. In de andere
dorpen is het aantal afvalligen zeer gering. Het dekenaat Bergen-op-Zoom telt, de
stad niet meegerekend, 5084 katholieke communicanten tegenover 273 afvalligen.
Van dezen wonen er 100 in Roosendaal. In alle van een pastoor voorziene dorpen
in de twee dekenaten wonen 19.159 katholieke commaunicanten en 1083 protestanten.
Ruim 5% van de bevolking kan dus als afvallig beschouwd worden. Ongunstiger is
de toestand echter op de dorpen, waar geen pastoor staat: Kruisland, Dinteloord,
Ossendrecht, Woensdrecht en Standaardbuiten. Ossendrecht en Woensdrecht zijn
nog bijna geheel katholiek; in Kruisland en Dinteloord is het aantal katholieken ook
groot, maar zij verflauwen langzamerhand in het geloofsleven ten gevolge van de
ontstentenis van katholieke zielzorg. In Standaardbuiten staat een half-ketterse pastoor.
Het is te vrezen, dat in al deze dorpen het einde van het bestand voor het katholicisme
noodlottige betekenis zal hebben112.. Ten derden male rapporteerde Malderus over
zijn bisdom in 1623113.. Dan is het bestand verstreken en de oorlog hervat. Wel is de
stoutmoedigheid van de calvinistische propaganda daardoor sterk toegenomen, maar
in de positie van de katholieken is nog niet veel veranderd. Hoewel de stad Breda in
de macht van de Staten-Generaal is, zijn de katholieken er nog altijd veel talrijker
dan de protestanten. Het dorp Prinsenhage is steeds de toevlucht van de katholieken.
Krachtens een testamentair verzoek van Philips Willem laat prins Maurits, de heer
van de plaats, aan de katholieken van Prinsenhage grote vrijheid. In Bergen-op-Zoom

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

606
is de toestand zeer ongunstig; de burgerij is wel in het algemeen katholiek gebleven,
maar de sterke nilitaire bezetting telt veel protestanten. Alle uitoefening van het
katholicisme wordt in de stad onmogelijk gemaakt, maar dank zij een vrijgeleide
van de Spaanse autoriteiten kunnen de burgers in groten getale hun godsdienstplichten
waarnemen in het aangrenzende Spaanse gebied. Verder zijn in de kleine steden
Steenbergen en Willemstad maar weinig katholieken; priesters worden er streng
geweerd. Op alle dorpen van Baronie en Markiezaat beschikt de pastoor nog over
de kerk; alleen in Terheiden en Standaardbuiten wordt dit belet. Binnen de stad Breda
kunnen de pastoors uit de naburige dorpen zich zonder bezwaar wagen om zieken
de heilige sacramenten toe te dienen en soms zelfs in particuliere huizen de heilige
Mis te doen en te preken. Het begijnhof telt nog ongeveer 12 bewoonsters; ook het
Norbertijner zustersklooster bestaat voort. In vier van de dorpen van het Markiezaat,
alsmede in de stad Bergen-op-Zoom zelf, is de uitoefening van het katholicisme
onmogelijk. De Wilhelmieten handhaven zich nog te Huybergen; een van de paters
oefent zielzorg uit.
In zijn vierde verslag, in 1627 ingediend114., kan Malderus mededelen, dat de stad
Breda weer in de macht van de Spanjaarden teruggekeerd is. De protestanten, die er
wonen, hebben twee jaar tijd gekregen, alvorens zij moeten vertrekken. De kerken
zijn aan de katholieke eredienst teruggegeven. De bisschop heeft zelf reeds in de
Lievevrouwenkerk gepontificeerd. In het in stand gebleven Norbertijner
zustersklooster is de regel hersteld. Verder zijn enige Jezuïeten binnengekomen, die
een college gesticht hebben. Ook Capucijnen hebben zich te Breda gevestigd; zij
werken met veel vrucht onder het volk. Enige Minderbroeders bereiden de stichting
van een klooster in de stad voor. In het dekenaat Breda zijn verder nog 17 parochies,
die alle van een zielzorger voorzien zijn. De calvinistische prediking heeft echter
eveneens op sommige plaatsen voortgang en de positie van de priesters wordt bedreigd
door een decreet van de Staten-Generaal, dat de dulding van de pastoors afhankelijk
maakt van toelating van predikanten. De stad Bergen-op-Zoom is nog in handen van
de Staten-Generaal en is zeer sterk met troepen
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bezet: er zijn meer soldaten dan burgers. De talrijke katholieken bezoeken geregeld
de godsdienstoefeningen in Halsteren.
Het laatste verslag van de bisschop is gedateerd op 12 Maart 1632. Het brengt
geen nieuwe gegevens van betekenis omtrent de dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom.
Het prijst de toewijding van de Jezuïeten, de Capucijnen en de Minderbroeders in
de stad Breda en van de pastoors te lande, wier positie dagelijks moeilijker wordt,
vooral sedert de inneming van Den Bosch. Wel moeten de predikanten hun
godsdienstoefeningen nog in particuliere huizen houden, maar herhaaldelijk hebben
arrestaties van pastoors plaats. Toch is van afval geen sprake; veeleer neemt het
aantal katholieken toe.
Zoals uit deze verslagen blijkt, was tussen de jaren 1625 en 1637 de positie van het
katholicisme in Breda tengevolge van de herovering van de stad door de Spaanse
macht grondig veranderd. Kardinaal de la Cueva had de Lievevrouwenkerk
gereconcilieerd en de seculiere priester Jacobus Vrancx had er zich als pastoor
gevestigd. Het kapittel had zich opnieuw in de kerk geïnstalleerd en de
binnengekomen regulieren hadden met de pastoor de zielzorg ijverig ter hand
genomen. Helaas zou deze toestand niet lang duren: reeds in 1637 hernam Frederik
Hendrik de stad, waarna de katholieke zielzorg weer tot de missiestaat teruggebracht
werd. De regulieren verlieten Breda en het Jezuïetencollege werd opgeheven.
Inmiddels was ook dit westelijk deel van Noord-Brabant het slachtoffer geworden
van de retorsiestrijd. Over de Baronie en het Markiezaat hebben deze jaren veel leed
gebracht. De bevolking werd door zware heffingen van beide partijen uitgemergeld
en zag de priesters herhaaldelijk gevankelijk wegvoeren. Bij voorkeur toch namen
de Staten-Generaal de priesters gevangen, omdat de bevolking meestal spoedig bereid
was dezen los te kopen. Verscheiden pastoors zijn in de jaren 1636-1639 meermalen
gevangen genomen. Vooral de Staatse troepen uit Bergen-op-Zoom hielden soms
schandelijk huis, niet alleen in het Markiezaat en de Baronie, maar tot diep in het
Antwerpse land. Tussen 1640 en 1642 kwam er een tweede vlaag van vervolging
over de streek115.. Al deze verschrikkingen hebben echter de protestantisering eer
kwaad dan goed gedaan. Het landvolk vatte
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een hartgrondige haat tegen de Hollanders op en was minder dan ooit geneigd, de
opgedrongen predikanten verdraagzaam te behandelen en zich bij hen aan te sluiten.
Na de dood van Malderus op 21 October 1633 bleef de Antwerpse stoel bijna twee
jaar onbezet. Als kapittelvicaris fungeerde in deze tijd de kanunnik Autbertus Miraeus.
De 23ste Mei 1634 benoemde Philips IV de Bosschenaar Gaspar Nemius tot bisschop
van Antwerpen. De pauselijke bevestiging bleef lang uit; eerst 22 Juli 1635 werd de
benoemde in zijn kathedraal gewijd door de Mechelse aartsbisschop Jacob Boonen,
geassisteerd door Antoine Triest van Gent en Michael Ophovius van Den Bosch116..
Gaspar Nemius werd 6 Januari 1588 te Den Bosch geboren uit welgestelde ouders.
Hij studeerde te Douai, aanvaardde na zijn priesterwijding een pastoraat in het bisdom
Yperen, verwierf in 1617 te Douai het doctoraat in de theologie en werd in 1618 tot
hoogleraar aldaar aangesteld. Hij bestuurde het bisdom Antwerpen tot Maart 1652,
toen hij bezit nam van de aartsbisschoppelijke stoel van Kamerijk. In deze stad
overleed hij 22 November 1667. Voor het bisdom Antwerpen was zijn episcopaat
van grote betekenis. Hij beleefde de vrede van Munster en werd als adviseur van de
Spaanse kroon betrokken in het overleg aangaande de godsdienstkwestie. Zijn
adviezen weken af van die van de universiteiten van Keulen en Douai en van de
andere Zuidnederlandse bisschoppen. Al deze corporaties en personen verenigden
zich op het kardinale punt in deze opvatting: laat Spanje in de volledige vrijheid van
protestante prediking in de Generaliteitslanden toestemmen op voorwaarde van vrije
katholieke zielzorg in hetzelfde gebied. Nemius alleen bleef op het standpunt staan,
dat het katholicisme in de Generaliteitslanden in de bestaande positie, d.i. in het bezit
van het monopolie, moest worden gehandhaafd, en verklaarde het voor ongeoorloofd
te houden, dat een katholieke koning zijn fiat gaf aan een gebiedsoverdracht zonder
zulk een waarborg. Ongetwijfeld drukte hij met dit advies dezelfde mening uit, die
de pauselijke legaat Fabio Chigi te Munster moest verdedigen; hij sprak meer in de
geest van de paus dan de Bossche bisschop de Bergaigne, maar toonde weinig begrip
van de politieke situatie, die Spanje dwong tot
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toegeven en de Staten Generaal tot de steilst denkbare houding in staat stelde.
De nieuwe toestand bracht hem terstond vele moeilijkheden. Alle kerken in de
dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom werden na 1648 aan de katholieke eredienst
onttrokken en alle geestelijke goederen in beslag genomen. De pastoors werden
uitgewezen, al werden zij bij behoedzame clandestiene zielzorg in het algemeen
ongemoeid gelaten. Maar de financiële nood van de kerk leidde vrijwel terstond tot
groot priestergebrek. Het is zeker voor een niet gering deel aan Nemius' goede
verstandhouding met verscheiden regulieren te danken, dat reeds spoedig vele paters
de missie te lande mee ter hand namen. Helaas ontbreekt ons een bisschoppelijk
verslag over zijn verrichtingen en bemoeiingen in deze bij uitstek moeilijke jaren.
Doch ook de voorafgaande jaren hadden voor de dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom
weinig goeds gebracht. Daarvan getuigt zijn zeer beknopt verslag van 1638117.,
opgemaakt midden onder de troebelen van de verbeten retorsiestrijd. Het deelt mee,
dat de bisschop in September-October 1635 zelf te Breda geweest is en daar aan wel
tienduizend mensen uit de stad en de omtrek het Vormsel heeft toegediend. Thans
wordt hem echter een paspoort voor het houden van visitaties in dit deel van zijn
bisdom geweigerd. Uit de sedert 1637 weer onder het Staatse gezag teruggebrachte
stad zijn de paters Jezuïeten, die er een college hadden en in de zielzorg werkten,
alsmede de Capucijnen en de Minderbroeders, die eveneens met grote toewijding de
godsdienstige belangen van de burgers verzorgden, verbannen. Bovendien hebben
de Staten-Generaal alle pastoors van de beide dekenaten het verblijf aldaar ontzegd,
waarvan een grote uitwijking het gevolg geweest is. Dit slaat op de plakkaten van 2
Februari en 2 December 1636, waarbij aan alle katholieke godsdienstoefening en elk
verblijf van priesters in de Baronie en het Markiezaat een eind gemaakt werd, zolang
de vijand zou voortgaan met het molesteren van predikanten in de Meierij van Den
Bosch118..
Na het vertrek van Nemius naar Kamerijk bestuurde Franciscus Dingens het bisdom
als kapittelvicaris tot aan de komst van de zevende bisschop van Antwerpen, de
Dominicaan Marius
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Ambrosius Capello119.. Deze werd in 1597 te Antwerpen geboren. Hij was van
Italiaanse afkomst en trad in 1613 bij de Antwerpse Predikbroeders in. Hij studeerde
philosophie te Douai en theologie te Salamanca, waarna hij in verschillende huizen
van zijn orde in de Zuidelijke Nederlanden als docent werkzaam was. In 1627 verwierf
hij het doctoraat in de theologie te Leuven. Kort daarna werd hij prefect van de
Dominicanenmissie in de Noordelijke Nederlanden. Tussen 1630 en 1647 verrichtte
hij verscheiden diplomatieke diensten voor de Spaanse autoriteiten in de Zuidelijke
Nederlanded. Hij vertoefde dan ook geruime tijd in Spanje, waar hij in persoonlijke
aanraking kwam met koning Philips IV. Daaraan dankte hij vermoedelijk zijn
benoeming tot bisschop van Yperen in 1647. Door de oorlog tussen Spanje en
Frankrijk kon hij van zijn zetel geen bezit nemen. Daarom werd hij bij het vertrek
van Gaspar Nemius op de Antwerpse zetel geplaatst. Eerst de 13de September 1654
werd hij door zijn voorganger met assistentie van Antoine Triest van Gent en Andreas
Creusen van Roermond geconsacreerd. Hij bekleedde de zetel tot zijn dood op 4
October 1676.
Het episcopaat van Ambrosius Capello omvat dus nagenoeg de gehele periode
1648-1672. Evenals voor de Meierij was deze de ongunstigste tijd voor de twee
dekenaten. De Franse bezetting bracht ook in westelijk Noord-Brabant méér dan een
tijdelijke verademing: het lot van de katholieken onderging een blijvende verbetering,
al mag ook voor de Baronie en het Markiezaat niet uit het oog verloren worden, dat
de vreedzame ontwikkeling, die de katholieke missie van 1672 af hier gegund werd,
gekocht moest worden voor zeer hoge vaste en occasionele recognities en dat
willekeur van hebzuchtige ambtenaren herhaaldelijk tot vexaties van priesters en
gelovigen leidde.
Een niet-onbelangrijk tegenwicht van de ijver, waarmee de hervormde kerk,
speciaal de classis van Breda, zich bleef toeleggen op de grondige protestantisering
van dit deel van de Generaliteitslanden en op de volstrekte wering van alle katholieke
zielzorg, vormde echter de vrijzinnige houding van de heren van Breda en
Bergen-op-Zoom, de prinsen van Oranje en de graven van Wittem. Frederik Hendrik
vooral bleef ook hier zijn algemeen beginsel van tolerantie zoveel mogelijk toepassen.
Hij nam bij de
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overgang van de stad Breda in 1637 het Norbertijner zustersklooster onder zijn
bescherming en vergunde het in 1646, toen de kloostergebouwen ten behoeve van
de stichting van een athenaeum in beslag genomen werden, zich elders in de Baronie
te vestigen. De zusters behielden alle goederen in en buiten de stad en kochten het
lustslot ‘de Blauwe Kamer’ nabij Oosterhout, dat zij in 1647 betrokken. Het kreeg
de naam van Sint-Catharinadal; prinses Amalia van Solms nam het onder haar
persoonlijke bescherming. Van 1672 tot 1679 was de communiteit althans gedeeltelijk
weer in het oude klooster te Breda gevestigd-op verlangen van Willem III, die de
zusters overigens krachtens de familietraditie welwillend bleef bejegenen, verlieten
zij in 1679 de stad. Sindsdien hebben zij ongestoord te Oosterhout gewoond, zich
steeds verheugend in de bijzondere bescherming van de vorstinnen uit het huis Oranje,
die allen door bezoeken als op andere wijze hun persoonlijke genegenheid voor dit
klooster toonden, ook nog koningin Wilhelmina en prinses Juliana.
Met dat al was de toestand van het katholicisme in de periode 1648-1672 verre
van gunstig: het bisschoppelijk toezicht was zeer onvoldoende en de voorziening in
de vele tijdelijke vacatures, door herhaalde vexaties veroorzaakt, veelal van het toeval
afhankelijk. Daarbij kwam dan bovendien een weinig gewenste lekenbemoeiing met
de pastoorsbenoemingen als een noodzakelijk kwaad in zwang. Ook onenigheden
met Zuidnederlandse en elders gevestigde abdijen en edelen, die patronaatsrechten
op de parochies pretendeerden - een in het algemeen onjuiste pretentie, daar deze
rechten aan de geprotestantiseerde kerken vastzaten - stichtten verwarring en
vergrootten de moeilijkheden. Het was vooral in deze tijd, dat sommige parochies
korter of langer tijd door regulieren bediend werden, soms zonder dat de bisschop
dezen wettige zending verleend had. De omstandigheden verldaren zulke
onregelmatigheden afdoende, maar als het reeds in de apostolische vicarissen van
de Hollandse Zending verklaarbaar genoemd moet worden, dat zij zich in het
algemeen tegen zulke onregelmatige bedieningen verzetten, is het te eer begrijpelijk,
dat de Antwerpse ordinarii er geen vrede mee vonden. Dit maakte het verder
verstaanbaar, dat de terugkeer van meer geregelde toestanden na 1672 hun aanleiding
gaf tot het streven,
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de reguliere priesters de betrokken parochies te ontnemen, al is het wel aannemelijk,
dat andere motieven daartoe eveneens bijdroegen. Vooral de zeer steile houding van
bisschop J.F. van Beughem jegens de Jezuïeten kan kwalijk gezien worden buiten
het algemene tijdsverband, dat deze Jezuïeten-afkeer een bijzondere kleur geeft.
Helaas staan ons ook van dit gebied geen gegevens ten dienste om de vraag te
beantwoorden, hoe de clerus zich in de vraagstukken van de tijd, speciaal tegenover
het jansenisme, gedroeg.
Van de kant van de hervormde classis van Breda bezitten wij een getuigenis van
waarde omtrent de houding van de bevolking jegens het opgedrongen protestantisme.
In 1652, dus vlak na de Munsterse vredessluiting, zond deze classis een verslag van
haar bevindingen aangaande het katholicisme in de Baronie aan de voogden van
Willem III120.. De exacte gegevens omtrent elk dorp afzonderlijk maken deze
uiteenzetting zeer belangrijk voor de kennis van de werkelijke staat van de katholieke
zielzorg in het dekenaat Breda. Het is slechts te betreuren, dat ze zich tot de Baronie
bepaalt. De zeer stellige algemene indruk van het exposé is wel, dat ten eerste de
meeste ambtenaren nog katholiek zijn of althans weinig geneigd, de protestantisering
in de hand te werken en verder het volk de weinige protestanten op de dorpen met
verachting bejegent, de gereformeerde schoolmeesters negeert en op eigen kosten
overal priesters en katholieke onderwijzers onderhoudt.
Te Terheiden woont een priester, die in het dorp zelf de vroegmis pleegt te doen
en de Hoogmis 's Zondags in het gehucht Wagenberg121.. Er zijn twee paapse
schoolmeesters; de gereformeerde meester klaagt, dat hij weinig leerlingen heeft.
De pastoor van Teteringen doet nog elke dag de Heilige Mis en verzorgt ook Dorsten.
De gereformeerde schoolmeester heeft weinig leerlingen, daar de meeste kinderen
naar een paapse meester gaan. In de heerlijkheid Oosterhout houden zich drie priesters
op, twee Minderbroeders en een ‘kanonik’; zij doen ‘openbaarlijk’ dienst op twee
plaatsen. De meester heeft maar weinig leerlingen, daar de afgezette paapse meester
‘onder pretext van latijn en muziek te leren, zijn schole grote schade doet’. Te Dongen
wordt de
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‘afgoderij wat bedekter gepleegd’, sedert onlangs de Misse gestoord was, maar de
oude paap volhardt in zijn bediening en heeft ook veel toeloop uit de Meierij. Er is
een kloppenschool, die veel leerlingen telt. De bewoners van Gilse gaan ter kerke
onder Oosterhout, maar er woont nog een priester op het dorp en er zijn twee paapse
scholen. Te Rijen woont de paap nog ‘gerustelijk’ in de pastorie; de officier is
gereformeerd en verklaart, niet veel tegen de paapse stoutigheden te kunnen doen,
daar hij als gereformeerde genoegzaam alleen staat.
Ook te Alfen woont nog een priester; deze doet de Mis in een schuur van de
substituut-schout. De meester heeft ‘"gans gene schoolkinderen’ gehad in de laatste
vier jaren; daarentegen hebben twee paapse onderwijzers grote toeloop. In Baarle
woont ‘vooralsnog’ niemand, die professie doet van de nieuwe leer; alle officieren
en de schoolmeester zijn katholiek. De officier verklaart, dat hij als papist de
katholieke godsdienstoefeningen ongemoeid laat, zonder daarvoor geld te vragen,
terwijl zijn hervormde collega's elders overal de paapse stoutigheden ‘om geld door
de vingeren zien’. Ook te Ulicoten woont niemand ‘van de religie’; er staat nog een
priester. Omtrent Chaam wordt meegedeeld, dat de katholieke godsdienstoefeningen
enige tijd gestaakt zijn, maar nu althans 's Zondags weer plaatshebben. De
schoolmeester is nogal tevreden over de klandizie, maar er zijn ook twee paapse
onderwijzers.
Te Ginneken woont een paap op Grimnhuizen122.; hij pleegt midden in het dorp
openlijk dienst te doen en lacht om de verbodsbepalingen. Op het huis te Ypelaer
woont een Jezuïet, die er dagelijks Mis doet, preekt en katechiseert. De meester
beklaagt zich er over, dat hij weinig leerlingen heeft, doordat drie katholieke
onderwijzers en een paapse vrouw ook school houden. Ook de Bavelse ouderlingen
klagen over de Jezuïet op huize Ypelaer, de onderwijzer over de concurrentie van
een katholieke collega. In Prinsenhage wonen twee priesters, een in het dorp zelf en
een in het gehucht Beek; beiden ‘plegen openbaarlijk haren dienst’. De weinige
kinderen, die aanvankelijk naar de gereformeerde schoolmeester kwamen, blijven
nu weg, omdat zij ‘wierden gekweld van de papisten’; er zijn twee paapse meesters.
Over Etten heet het, dat et een Jezuïet en nog een paap wonen; de
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tweede doet dienst in Hoeven, dat tot het Markiezaat behoort. De pastoor van Sprundel
continueert onvervaard zijn bediening en pleegt heftig uit te varen tegen de geuzen.
Hij preekt, dat alle geuzen ‘voor den duivel zijn’ en dat ‘het beter is, de kinderen
met een stuk houts naar de hel te drijven als hen te laten gaan in de geuzenscholen’.
Er is een paapse huisman, die school houdt; de gereformeerde meester heeft ‘gans
gene schoolkinderen’.
Roosendaal heeft ten minste één vaste priester, maar er komt ook nog een ander
geregeld dienst doen; verder worden nog herhaaldelijk andere priesters in de
heerlijkheid gezien. Er worden niet minder dan zes paapse bijscholen gehouden. Te
Prinsenland (Dinteloord) staat geen priester, maar er komt er een van elders om de
zieken te helpen. Ook Nispen is zonder priester, maar de mensen kerken geregeld in
Asschen over de grens. De onderwijzer heeft tot nu toe nog geen leerlingen. Zowel
in Groot- als in Klein-Zundert staat een priester. De meester, die zeer weinig klandizie
heeft, getuigt, dat er ‘zijn zo veel paapse scholen van kwezelen ende anders als er
bijkans gehuchten zijn’; ook een kapelaan te Klein-Zundert houdt school. Rijsbergen
heeft nog zijn pastoor; de schoolmeester is niet zuiver in de leer: hij gebruikt nog
‘paapse A B C-boeken’, maar belooft dit na te laten. In de stad Breda wonen zeker
6 of 7 papen: 2 Jezuïeten, 1 Capucijn, ‘één genaamd Loimans’, ‘nog één genaamd
Loimans’, 1 op het begijnhof en 1 bij den gouverneur.
Hierbij sluit zich aan het eerste verslag van Ambrosius Capello, in Februari 1665
ingediend123.. Het is echter maar een bron van dubieuze waarde. Wij missen er bijna
alle opgaven omtrent de zielzorg in en vernemen van de priesters volstrekt niets. Het
beperkt zich vrijwel tot het opgeven van de aantallen katholieken en protestanten en
bevat daarbij nog kennelijke ongerijmdheden. Het aantal protestanten wordt zeer
duidelijk overschat, vooral in het Markiezaat. Blijkbaar zijn de opgaven ten dele naar
schattingen op de gis samengesteld. Typerend voor de onbetrouwbaarheid is wel,
dat het dorp Rukfen zowel bij de Baronie als bij het Markiezaat vermeld wordt en
dan nog met verschillende getallen. In de eerste groep komt het voor met 400
katholieke communicanten en 10 protestante gezinnen; in de tweede met 350
katholieke
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communicanten en 5 protestante gezinnen. Het heeft dan ook geen zin, alle opgaven
te vermelden. De 17 dorpen in de Baronie (Prinsenhage, Etten, Sprundel,
Groot-Zundert, Klein-Zundert, Terheiden, Teteringen, Oosterhout, Rijen, Dongen,
Gilse, Ginneken, Bavel, Chaam, Rukfen, Alfen en Rijsbergen) telden naar deze
opgave ruim 18.000 katholieke communicanten en daartegenover ruim 600 protestante
gezinnen. Zonderling is het, dat Etten alleen 300 protestante gezinnen bevatte en dat
Chaam tegenover 600 katholieke communicanten 60 protestante gezinnen zou geteld
hebben. Gezien de latere verhoudingen, moeten deze opgaven onbetrouwbaar zijn.
Van het Markiezaat wordt meegedeeld, dat de stad Bergen-op-Zoom met de
belendende dorpen Poorterij, Borgvliet en Zuidgeest 600 katholieke communicanten
telt naast 600 protestanten124.. Zelfs als wij rekening houden met een sterk garnizoen,
schijnt de verhouding weinig aannemelijk; ten minste moet het aantal katholieke
communicanten te laag geraamd zijn. Van Halsteren, Tholen, Sint-Maartensdijk
(deze twee plaatsen liggen op het Zeeuwse eiland Tholen, dat hier ten onrechte tot
het bisdom Antwerpen gerekend wordt) en tien van katholieke zielzorg verstoken
dorpen in de buurt wordt meegedeeld, dat het aantal protestanten dat van de
katholieken overtreft. Zonderling is vooral de opgave aangaande Roosendaal, waarvan
gezegd wordt, dat maar een tiende deel van de bevolking katholiek is, terwijl het
aantal katholieke communicanten als 2500 wordt opgegeven. Van meer belang is
een remonstrantie, in 1669 door de Bredase classis bij Willem III ingediend. Daarin
wordt geklaagd, dat het afgodische kwaad, d.i. het katholicisme, van jaar tot jaar
toeneemt, dat allerlei priesters, en onder hen ook Jezuïeten, zich in de stad en op de
dorpen handhaven en zelfs nieuw komen vestigen, dat het te Breda wemelt van
‘kwezels ende kloppen’ en dat de begijnen ‘in het begijnhof perpetueren in plaatse
van uit te sterven’. De priesters doen ‘bij klaren dage zonder schroom’ hun dienst
onder grote toeloop. In het dorp Terheiden is ‘steevast een paap in loco, zijnen dienst
doende met onbeschroomde confluentie’. In de vrijheid van Oosterhout wonen vijf
priesters, vele kwezels en zusters van de orde van Franciscus. Te Dongen werkt een
Jezuïet, die grote toeloop heeft, ook uit de Langstraat;
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hij doet dienst in een kerkschuur met dakvensters. Ook hier zijn veel kloppen en
kwezels. Te Gilse woont een priester, die ‘zijn paperijen pleegt’ te Alfen; te Rijen
woont er een, die onder Klein-Oosterhout Mis doet. Dank zij de paapse stadhouders
te Baarle, Rijsbergen en Alfen heeft daar de ‘paperije zijn vollen zwier’. Te Chaam
wordt een paap geduld; onlangs is daar een vrome en bekwame protestante stadhouder
vervangen door ‘een bitter papist’. Te Zundert ‘domineert het pausdom na haar
welgevallen’; er wonen twee kloosterpapen, die een groote schuur gebruiken, als
kerk ingericht. Een monnik van Tongerlo heeft te Klein-Zundert ‘een heerlijke
woninge, alwaar hij zijnen dienst publiek pleegt’; hij beschikt als heer en meester
over kerk- en armengoederen. In Roosendaal werken drie priesters, die het volk tegen
de protestanten ophitsen. In Nispen en Sprundel komen priesters van naburige plaatsen
preken. In Etten staan twee papen ‘,welker een gezeid wordt een Jezuïet te zijn’. Te
Prinsenhage staat een kloosterpaap, die als landdeken fungeert (Th. Verschuren O.P.),
‘zeer uitmuntende is in stoutigheden omtrent zijn blinde devotarissen’ en ‘veeltijds
nog vele andere hulppapen tot zijn dienst ontbiedt ende gebruikt’. Op het huis Ypelaer
te Ginneken houdt zich een Jezuïet op; bovendien woont er nog een ‘wereldse paap’
op Coekelenberg125..
Met niet weinig pathos bezweert de classis de prins in een slotwoord, krachtig op
te treden tegen de ‘nog overal in zwang gaande vestigiën des pausdoms, te verdrietig
om breder hier te verhalen’. ‘Ten mankeert aan geen plakkaten’, zo wordt schamper
geconstateerd, maar de katholieke ambtenaren weigeren eenvoudig, ze toe te passen.
De uitslag van alle tot dusver door de synode gedane pogingen is ‘duslange
bespottinge van dezelve en vermeerdering van haat tegens de dienaren Gods ende
der religions verwanten’. Met grote bekommering ziet de classis, hoe de stoutigheden
der papen dagelijks toenemen, wat blijkt uit het floreren van hun bijscholen en uit
de ‘multiplicatie van kloppen ende kwezels. Dit alles, zo getuigt de classis ten slotte,
heeft haar bewogen tot ontlasting hares gemoeds om vrij te blijven van het bloed
dergenen, die verloren gaan’. Neemt de prins (die eerst onlangs, in 1668, zelf als
heer van de Baronie gehuldigd was) krachtige maatregelen, dan ‘zullen de kerken
vernemen, dat (hij)
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bemint de religie, van dewelke hij professie doet’126..
Aanvankelijk had het de schijn, of dit beroep op 's prinsen rechtzinnig gereformeerd
geloof zijn uitwerking niet miste en of hij, meer dan zijn grootmoeder tot dusver
gedaan had, ernst wilde maken met de wering van het katholicisme, maar een
kennismaking met enige priesters, vooral met de in deze remonstrantie zo zwart
gemaakte pater Dominicaan Thomas Verschuren, pastoor van Prinsenhage en
landdeken van het district Breda, stemde hem blijkbaar milder. Tot wering der
priesters is het althans in de Baronie niet gekomen. Ongunstiger was en bleef de
toestand in het Markiezaat, waar verscheiden dorpen, o.a. Woensdrecht, Heerle,
Hoogerheide, Fijnaart, in de zeventiende eeuw geen pastoor hadden en afhankelijk
waren van min of meer ambulante missie. Vooral die van de Antwerpse
Minderbroeders moet voor het behoud van het geloof in dit deel van de
Generaliteitslanden van groot belang geweest zijn.
Het volgende verslag over het bisdom Antwerpen, dat Capello inleverde, dateert
van 10 Maart 1670127.. Het is van meer waarde dan het vorige van zijn hand. In stad
en baronie van Breda zijn alle kerken in handen van de protestanten, maar de pastoors
gaan in wereldlijke kleren rond, dienen de heilige sacramenten toe en vergaderen de
parochianen in schuren of particuliere huizen. Deken van dit district is Thomas
Verschuren O.P., een zeer vroom en ijverig man, die in stilte visitaties houdt en
geregeld met de bisschop in contact blijft. Onder zijn toezicht werken seculieren,
Minderbroeders, Norbertijnen en Jezuïeten met grote toewijding ondanks de vele
gevaren. In het hele dekenaat zijn omstreeks 18.600 communicanten. In de stad
werken 5 priesters. De gouverneur van de stad, de Fransman François de l'Aubepine,
laat de priesters ongemoeid. De paters Jezuïeten maken zich vooral voor het
katechismus-onderricht verdienstelijk. Er zijn meer dan 4000 communicanten. De
Norbertijnerzusters zijn naar Oosterhout vertrokken, maar de begijnen worden, dank
zij de bescherming van de prinsen van Oranje, nog in de stad geduld; zij vormen er
een communiteit van ongeveer 30 maagden128..
In het dekenaat Bergen-op-Zoom verkeert het katholicisme in ongunstiger positie
dan in het dekenaat Breda. In het eerstgenoemde zijn drie steden: Bergen, Steenbergen
en Willemstad.
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In Bergen zijn veel katholieken, die in stilte door 1 priester verzorgd worden; in
Steenbergen staat geen priester, maar de katholieken worden door naburige pastoors
geholpen. Te Willemstad wonen geen katholieken. In Hoeven staat een priester.
Huybergen wordt verzorgd door een pater uit het Wilhelmietenklooster. Om dit
klooster is geschil tussen de Staten-Generaal en de Spaanse autoriteiten. Het ligt op
Spaans gebied, maar de Staten-Generaal willen het niettemin annexeren. Daartegen
heeft het volk uit de omgeving zich met geweld verzet. De paters hebben zich weten
te handhaven en doen veel voor de zielzorg in de omliggende dorpen129.. In de stad
Bergen-op-Zoom alleen zijn omstreeks 600 communicanten; de bevolking is voor
zes zevende katholiek. In de overige dorpen van het dekenaat zijn weinig protestanten;
het aantal katholieke communicanten bedraagt ongeveer 8000.
Het laatste verslag van Ambrosius Capello - tevens helaas het laatste verslag, dat
ons uit de zeventiende eeuw omtrent Antwerpen bekend geworden is - dateert van
12 Juli 1672130.. Het bevat zo goed als geen zakelijke gegevens, verhaalt, dat het
katholicisme tegen betaling van hoge recognities geduld wordt en dat het
protestantisme, ondanks de officiële bescherming, niet vooruitgaat, en is verder
voornamelijk gewijd aan de moeilijkheden, die de huwelijken de priesters hier vaak
berokkenen. De bisschop vraagt ruimere bevoegdheden om te dispenseren in
huwelijksbeletselen. De bewoners van deze dekenaten moeten krachtens edict van
de Staten-Generaal trouwen voor de hervormde predikant. Eerst daarna komen zij
naar de katholieke priester, die soms een beletsel constateert. Het paar leeft dan echter
meestal reeds samen. De bisschop heeft vaak geen bevoegdheid tot dispenseren en
clerus en bevolking zijn in het algemeen te arm om zich tot de heilige stoel te wenden.
De beslissing van de Congregatie van het Concilie op dit verzoek is mij niet bekend.
Ten slotte deelt het verslag mee, dat de bisschop geregeld in grensplaatsen het Vormsel
komt toedienen.
Na het overlijden van Ambrosius Capello op 4 October 1676 fungeerden vermoedelijk
de kanunniken Autbertus van den Eede en Petrus van den Perre als kapittelvicarissen;
in 1677 werd de
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eerste van dit tweetal tot bisschop benoemd. De 31ste October werd de reeds 74-jarige
door de Mechelse aartsbisschop Alphonse de Berghes met assistentie van Reginaldus
Cools van Roermond en Franciscus de Baillencourt van Brugge geconsacreerd131..
Ruim een jaar later stierf hij te Antwerpen, op de 6de November 1678. Het kapittel
koos Franciscus Ortiz de Ibarra tot vicaris. Deze bestuurde het bisdom ruim een jaar.
De 12de November 1679 had de consecratie plaats van de negende bisschop van
Antwerpen, de van Brussel geboortige edelman Joannes Ferdinandus van Beughem.
Hij was bij zijn ambtsaanvaarding 49 jaar en had de voor een clericus van adellijken
huize zeer gewone loopbaan achter zich, die via de studie van het recht tot kanonikaten
en beneficies voerde. Hij bestuurde het bisdom Antwerpen tot zijn dood, op 19 Mei
1699132.. In 1700 benoemde koning Karel II de 84-jarige bisschop van Roermond,
Reginaldus Cools, tot zijn opvolger. Welke motieven tot deze zonderlinge benoeming
van een stokoud man leidden, is mij niet bekend133..
Bij het ontbreken van verslagen over het bisdom gedurende heel zijn amtbstijd is
van Van Beughem als bisschop van Antwerpen zo goed als niets bekend. Dit is vooral
te betreuren, omdat het een kwestie van groot historisch belang is, hoe omstreeks
deze tijd de houding van de bisschoppen was in de met het jansenisme samenhangende
geschillen. Hij schijnt zich in het algemeen bij de gedragslijn van de aartsbisschop
de Precipiano te hebben aangesloten. Zijn houding tegenover de regulieren doet
echter enige antipathie tegen dezen, met name tegen de Jezuïeten, vermoeden. Een
zakelijk algemeen overzicht van de dekenaten Breda en Bergen-op-Zoom aan het
eind van de zeventiende eeuw ontbreekt helaas. Een reconstructie van de situatie
omstreeks 1700 is aan de hand van de literatuur nog niet geheel doenlijk. Het volgende
overzicht wil een proeve van zulk een reconstructie bieden, onder voorbehoud echter
van onvolkomenheden en fouten, die hun verklaring kunnen vinden in tekorten in
de beheersing van de locale literatuur en in de betreurde omstandigheid, dat de grote
compilatie van Bredase parochiemonografieën nog niet voltooid is en dus het
verouderde en niet voldoende critische werk van Krüger in de bestaande leemten
moest voorzien.
Omstreeks 1700 was de situatie ongeveer als volgt:
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1. Dekenaat Breda. De stad Breda telde drie staties: 1. Nieuwstraat (Sint Antonius,
Minderbroeders). 2. Waterstraat (Sint Maria, Jezuïeten). 3. Brugstraat (Sint Barbara,
seculieren). Bovendien was een wereldlijk priester als inwonend pastoor aan het
begijnhof verbonden.
Op de dorpen bestonden de volgende parochies of staties: 1. Rijen, Rijsbergen,
Sprundel, Terheiden, Teteringen, Ulicoten, Ulvenhout-Ginneken, Groot-Zundert en
Gilse, alle door een seculiere priester bediend; 2. Alfen, Chaam, Riel en
Klein-Zundert, alle door Witheren van Tongerlo bediend; 3. de volgende staties,
gedurende een groot deel van de zeventiende eeuw (sinds omstreeks 1648) door
regulieren bediend, maar door bisschop van Beughem aan seculieren overgedragen:
Prinsenhage (1629-1685 Dominicanen, daarna seculieren), Oosterhout (1650-1676
Minderbroeders, daarna sec.), Etten (1651-1681 Jezuïeten, daarna sec.), Dongen
(1655-1673 Jezuïeten, daarna sec.), Bavel (ten huize van de heer van Ypelaer,
1649-1673 Jezuïeten, daarna sec.). In totaal werkten omstreeks 1700 dus in het
dekenaat Breda (stad en land) 22 priesters, namelijk 16 seculieren, 4 Norbertijnen,
1 Minderbroeder en 1 Jezuïet. Van omstreeks 1650 tot omstreeks 1672 (de moeilijkste
jaren) was de verdeling geweest: 11 seculieren, 4, Witheren, 2 Minderbroeders, 4
Jezuïeten en 1 Dominicaan. Het terugdringen van de regulieren is opzet van de
genoemde bisschop Van Beughem.
2. Dekenaat Bergen-op-Zoom. De stad Bergen-op-Zoom had sinds omstreeks 1650
een vaste Minderbroedersstatie (eerst 1741 aan de seculieren overgegaan). Op de
volgende dorpen werkte een seculiere priester (die vaak ook de omgeving verzorgde):
Hoeven, Oudenbosch, Roosendaal, Wouw, Steenbergen en Oud-Gastel.
Halsteren-Lepelstraat werd door een Minderbroeder bediend, Putten c.a. door een
Wilhelmiet, Rukfen c.a. door een Carmeliet en Standaardbuiten door een Dominicaan.
In totaal werkten dus omstreeks 1700 in dit dekenaat 11 priesters, namelijk 6
seculieren, 2 Minderbroeders, 1 Wilhelmiet, 1 Dominicaan en 1 Carmeliet.
In beide dekenaten maakt dat omstreeks 1672 een getal van 33 priesters, namelijk
17 seculieren, 4 Norbertijnen, 4 Jezuïeten, 2 Dominicanen, 1 Wilhelmiet en 1
Carmeliet. Omsteeks 1700
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waren de getallen: 22 seculieren, 4 Witheren, 3 Franciscanen, 1 Jezuïet, 1 Dominicaan,
1 Wilhelmiet en 1 Carmeliet. Uit deze getallen valt te zien, dat ook in dit westen van
Noord-Brabant de regulieren, vooral in de moeilijkste tijd (1648-1672), een groot
aandeel in de zielzorg hebben gehad, aanvankelijk zelfs bijna de helft.

5. Zeeuws-Vlaanderen
Van 1596 tot 1645 was Hulst in de macht van Spanje. Axel was sinds 1586
onafgebroken Staats. Tussen het land van Axel en dat van Hulst lag een onbewoonde
strook, die tot omstreeks 1650 bijna voortdurend blank stond. Sas-van-Gent bleef
tot 1644 Spaans. Het was dan ook maar een klein stuk van oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen, dat zijn deel kon krijgen van de katholieke reformatie, zoals
die door de bisschoppen van Gent in de eerste helft van de zeventiende eeuw met
kracht en succes werd doorgevoerd, niet veel meer dan Hulst, het land ten noorden
daarvan (voorzover het niet blank stond) en de zuidelijke strook tussen Hulst en
Philippine.
Sedert het overlijden van Karel Maas op 21 Mei 1612 werd het bisdom Gent,
waartoe dit oostelijk Zeeuws-Vlaanderen behoorde, gedurende de zeventiende eeuw
achtereenvolgens bestuurd door Frans van den Burch (1612-1615), een groot ijveraar
voor het onderwijs, die ook een en ander heeft gedaan ter verbetering van de
priesteropleiding, Jacob Boonen (1617-1620), de latere aartsbisschop van Mechelen,
Antoine Triest (1622-1657), een van de grootste Gentse kerkvoogden, die voor het
herstel van de vele geschonden kerken in het diocees zeer veel gedaan heeft, overigens
- evenals zijn metropolitaan Boonen - met sterke rigoristische en anti-Jezuïetische
sympathieën behept, Karel van den Bosch (1660-1665), Eugenius Albertus d'Allamont
(1666-1673), oud-bisschop van Roermond, Frans van Horenbeke (1677-1679),
Ignatius Augustinus Schetz van Grobbendonck (1679-1680), oud-bisschop van
Namen, zoon van de gouverneur van Den Bosch in 1629, Albertus de Hornes de
Hautekerke (1681-1694) en Philippus Erhardus van der Noot (1695-1730)134.. Van
rechtstreekse bemoeiing van de bisschoppen met het district Hulst blijkt niet veel.
Ook brengen geen bisschoppelijke verslagen
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gegevens omtrent deze streek, voordat zij weer in de macht van de Staten-Generaal
geraakt was.
Eerst na de Munsterse vrede vernemen wij een en ander omtrent het district Hulst
uit het verslag, dat Antoine Triest 15 Januari 1649 bij de paus indiende135.. Hij zet
uiteen, dat Hulst in 1645 door Frederik Hendrik met de hulp van een Frans leger
voor de Staten-Generaal veroverd is. Heel het bisdom Gent is door de belegering in
ellende gebracht. De Franse en Hollandse troepen hielden in de laatste maanden van
1645 grote stukken van het bisdom, vooral het land van Dendermonde, Tielt en Waas,
bezet; in verscheiden plaatsen zijn de kerken verbrand of geschonden. In zeer bittere
termen wijst de bisschop er op, dat dit alles geschied is niet slechts door de soldaten
van de ketterse prins van Oranje, maar ook door de troepen van de allerchristelijkste
koning, die ecclesiae catholicae primogenitus heet. Dank zij diens hulp is nu de
uitoefening van het katholicisme te Hulst en in de omringende parochies onmogelijk
geworden. In stad en land van Hulst wordt geen katholiek priester geduld. Toch
volhardt het volk in het geloof. De verbannen priesters vrezen gevangenis noch
andere straffen, maar werken dag en nacht om de gelovigen te hulp te komen. Sedert
het sluiten van de vrede van Munster zucht heel het aan de Republiek afgestane stuk
van het bisdom Gent, stad en land van Hulst, het land van Axel, Sas-van-Gent en
Philippine, onder protestante suprematie. In verband daarmee verzoekt de bisschop
ruimer bevoegdheid tot het verlenen van dispensatie in huwelijksmoeilijkheden.
Helaas ontbreken zakelijke gegevens omtrent de actuele zielzorg geheel en al.
Eerst twintig jaar later, 17 September 1669, zond Eugenius Albertus d'Allamont
nadere gegevens in136.. Hieruit blijkt ten eerste, dat de nabijheid van de Spaanse
Nederlanden een uitkomst voor de katholieken van de grensgemeenten is. De
katholieken van Hulst hebben een houten oratorium gebouwd even over de grens
(waarschijnlijk wordt het schuurkerkje in Spaans-Klinge bedoeld). In Sas-van-Gent
is alle uitoefening van het katholicisme verboden, maar ook hier trekken de gelovigen
over de grens (meestal naar Selzaete). In het verder van de grens gelegen land werken
enige paters Franciscanen uit het Land van Waas,
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speciaal uit het klooster te Sint-Nicolaas137.. Zij gaan er bij nacht en ontij in lekenkleren
rond om de heilige sacramenten toe te dienen. Ook zijn er twee houten kerkjes;
waarschijnlijk zijn de schuurkerkjes te Groenendijk onder Hontenisse en te
Lamswaarde bedoeld.
Bijna veertien jaar later, 5 Augustus 1683, rapporteert Albertus de Hornes naar
Rome138., dat in het gehele district 9679 katholieken wonen. Een groot deel van dezen
kerkt over de grens in de Spaanse Nederlanden. Verder zijn het blijkbaar vooral of
uitsluitend Minderbroeders uit het land van Waas, die ten getale van zes met
bisschoppelijke machtiging in lekenkledij rondgaan en het landvolk verzorgen.
Het laatste bisschoppelijke verslag uit de zeventiende eeuw is van de hand van
Philippus Erhardus van der Noot; het is gedateerd op 2 December 1695139.. Dat in het
lot van de katholieken althans enige beterschap gekomen is, valt af te leiden uit de
mededeling, dat het de missionarissen thans toegestaan is in stilte aan zieken de
heilige sacramenten te komen toedienen. De katholieken van Hulst kerken nog steeds
over de grens (bij Klinge); die van Sas - van-Gent gaan naar Selzaete in
Spaans-Vlaanderen; de pastoor en de vicaris van dat dorp bezoeken de zieken om
hun de heilige sacramenten toe te dienen. Te Axel wordt geen katholieke kerk geduld,
maar er werken enige Minderbroeders en twee Carmelieten (vermoedelijk voor heel
de omgeving).
Hiermee is het tot dusver bekend geworden bronnenmateriaal uitgeput. Uit de
litteratuur140. zijn de gegevens bijeengebracht, die tot het volgende exposé van de
situatie omstreeks 1700 leiden, waarbij zeker voorbehoud ten aanzien van de juistheid
gewenst blijft. Aan het eind van de zeventiende eeuw waren er in dit oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen zes vaste staties met kerkjes, namelijk te Groenendijk onder
Hontenisse, bediend door Carmelieten, te Lamswaarde, bediend door Franciscanen,
te Axel, eveneens door Franciscanen verzorgd, te Hulst (kerkje in de Bierkaaistraat,
door een Minderbroeder bediend), te Koewacht (door Franciscanen bediend) en te
Boschkapelle, dat in 1695 een eigen seculiere priester gekregen schijnt te hebben.
Vóór de oprichting van deze staties trokken Minderbroeders uit het land van Waas
geregeld rond in het land van Axel, terwijl de bevolking van de
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dichter bij de grens gelegen gemeenten Mis hoorde in de kerken van
Spaans-Nederlandse dorpen en ook van de daar werkzame priesters bijstand ontving;
bij Klinge (op Spaans gebied) had zij zelfs een eigen schuurkerk. Als toevluchtsoorden
in de zeventiende eeuw worden de volgende dorpen genoemd, die oostelijk
Zeeuws-Vlaanderen in een boog van west naar oost omringen: Bouchaute en Assenede
(voor de katholieken van Philippine), Selzaete (voor Sas-van-Gent), Wachtebeke
(voor Westdorpe en Zuiddorpe), Moerbeke (voor Zuiddorpe, Overslag en Koewacht),
Stekene (voor Koewacht en Sint-Janssteen), Klinge (voor Staats-Klinge en lange tijd
ook voor Hulst).
Uit dit overzicht blijkt, dat de missie binnen de grenzen zo goed als uitsluitend in
handen van reguliere missionarissen, vooral Minderbroeders, was. Aan hen en aan
de priesters van de SpaansNederlandse grensdorpen dankt het land van Hulst zijn
katholieke kleur. Deze is zeer sprekend. In 1839 maakten daarop alleen de gemeenten
Hoek (3,91% katholieken), Terneuzen (16,75%), Axel (7,60%) en Zaamslag (3,68%)
een uitzondering en wel een zeer sprekende. Voor Hoek en Zaamslag is deze
eenvoudig te verklaren: deze gemeenten vormen geen oud land; er woonde van 1586,
toen Maurits met het oog op het beleg van Axel er de dijken liet doorsteken, tot de
herdijking, omstreeks 1650, niemand. De bevolking is door immigratie gevormd,
waarbij aan katholieken geen land werd uitgegeven. Terneuzen is van 1574 af
bestendig Staats geweest; hier is de protestantisering dus begonnen in de daartoe
geschikte tijd, voordat een katholieke reformatie was ingezet. Hetzelfde geldt voor
Axel, dat van 1586 steeds Staats gebleven is. Dat Axel ondanks de missie van de
Minderbroeders in 1839 toch een lager percentage katholieken bezat dan het van alle
missie verstoken gebleven Terneuzen (dat pas in 1842 een katholieke kerk en een
priester zou krijgen), dient door nader onderzoek verklaard te worden. Alle andere
gemeenten in dit district hadden een zeer sterke katholieke meerderheid. Klinge,
Sint-Janssteen en Overslag hadden meer dan 99% katholieken; dan volgden
Zuiddorpe, Boschkapelle, Koewacht en Stoppeldijk met ruim 98%, Ossenisse en
Grauw-Langendoen met ruim 97%, Westdorpe (96,21%), Hontenisse (95,69),
Hengstdijk (94,97), Philippine (90,53), Hulst (87,92) en Sas-van-Gent (76,73).
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Westelijk Zeeuws-Vlaanderen is gedurende de zeventiende eeuw niet of nauwelijks
in de missie betrokken. Het is geen wonder, dat de bisschoppen van Brugge over het
land van Aardenburg heel de zeventiende eeuw zelden iets mee te delen hadden: zij
hebben er vrijwel geen bemoeiing mee gehad. Alleen in hun verslagen van 1628 en
1699 verstrekken zij enige gegevens, die vrijwel negatief zijn. Het is geen wonder:
heel het bisdom had met grote moeilijkheden te kampen, ook financiële, en de zielzorg
ging lange tijd gebukt onder groot priestertekort, zodat de verwaarlozing van het
Staatse deel, zo er al geen andere oorzaken in het spel geweest waren, daardoor al
verklaard wordt. Blijkens de korte episcopaten werd het diocees pok min of meer
als een doorgangshuis naar meer aanzienlijke of lucratieve beschouwd.
Achtereenvolgens werd Brugge bestuurd door Ch. Ph. de Rodoan (1603-1616),
Antoine Triest (1617-1622), Denis Stoffels (Christophori) (1623-1629), Servais de
Quinckere (1630-1639), Nicolaas de Haudion (1639-1649), Karel van den Bosch
(1651-1660), Robert de Haynin (1662-1668), Franciscus de Baillencourt (1671-1681),
Humbert de Precipiano (1682-1690) en Willem Bassery (1691-1706)141..
Twee omstandigheden hebben vooral in de kritiekste jaren de missie vrijwel belet:
de herhaalde overstromingen, die dit westelijke Zeeuws-Vlaanderen ten dele tot een
woestenij maakten, en de vroege overgang van de sleutelvesting Sluis, die sedert
1604 onafgebroken Staats was. Zo straks het nagaan van de percentages katholieken
in 1839 nog zeker succes van de missie te vermoeden geeft, is dit meer schijn dan
wezen: er is misschien geen deel van ons land te noemen, dat in de 17de en de 18de
eeuw zulke radicale bevolkingsverschuivingen heeft beleefd als juist westelijk
Zeeuws-Vlaanderen. Dit verschijnsel hangt trouwens causaal samen met het
eerstgenoemde: de zeventiende-eeuwse herdijking maakte massale immigratie
mogelijk.
Sinds 1583 hadden de krijgsbedrijven het land zo onveilig gemaakt, dat het geheel
ontvolkt raakte. De dijken werden niet meer onderhouden, zodat heel het complex
van polders ten noorden van Sluis verdronk. In 1604 staken alleen Sluis, Aardenburg,
Oostburg, Cadzand, Retranchement, Zuidzande en een deel van Nieuwvliet boven
water uit. Aardenburg was verwoest en door
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pest ontvolkt; het bestond bijna alleen uit ruïnes; Oostburg was verbrand en verlaten.
De landelijke gemeenten, die nog bewoonbaar waren, werden door wolven onveilig
gemaakt: in 1606 en 1610 werd van overheidswege te Cadzand een klopjacht op
wolven gehouden. Eerst na 1609 (begin van het twaalfjarig bestand) werd met de
her-inpoldering begonnen. Tussen 1609 en 1660 doken achtereenvolgens Breskens,
Groede, Schoondijke, Oostburg en aanzienlijke stukken van IJzendijke weer uit het
water op. Er vestigde zich een geheel nieuwe bevolking, voor een klein deel van over
de Schelde, dus van de Zeeuwse eilanden, afkomstig, voor het merendeel uitwijkende
protestanten uit Zuid-Nederland of Frankrijk. Vooral doopsgezinden uit Vlaanderen
vestigden zich omstreeks 1613 in en om Aardenburg, omstreeks 1626 ook in de buurt
van Nieuwvliet, waar zij in 1659 ongeveer 65% van de bodem bezaten. Bijna tegelijk
kwamen er veel Hugenoten uit de Waalse streken, voor wie in Aardenburg een Waalse
predikant werd aangesteld. Kort na 1617 begon de stroom van immigranten uit het
land van Rijssel en Calais; deze richtte zich vooral naar Groede, waar spoedig ook
een Waalse predikant beroepen werd. Hugenoten uit de buurt van Calais zetten zich
omstreeks 1637 neer onder Sint Anna ter Muiden. Na 1685 kreeg de stroom van
Waalse en Franse Hugenoten naar westelijk Zeeuws-Vlaanderen iets van een kleine
volksverhuizing142.. Heel de achttiende eeuw bleef dit land veel Hugenoten trekken
uit de omgeving van Doornik, Orleans, Saint-Quentin en Champagne. Tegen het
eind van de achttiende eeuw kwamen ook veel lutheranen uit de buurt van Salzburg
en Berchtesgaden; door deze immigratie ontstond een lutherse gemeente te Groede.
Van kort daarna, dus eind achttiende en begin negentiende eeuw, dateert het
binnenkomen van katholieken uit de Zuidelijke Nederlanden. Niet zonder enige
overdrijving, maar toch met goede grond, zegt Krüger, dat de ‘roomsgezinden
gedurende de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen (zijn), dat zij in sommige
plaatsen, zoals Heille en Eede, de hervormden bijna geheel vervangen hebben, in
andere, zoals IJzendijke, Hoofdplaat en Sint Kruis, ruim de helft, in andere weer,
zoals Sluis, Aardenburg, Schoondijke en Waterland, een derde of vierde der bevolking
uitmaken’143.. Wel blijkt de mededeling bij het nagaan der uitkomsten van de negen-
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tiendeeeuwse volkstellingen niet exact, maar deze cijfers bevestigen de algemene
strekking van de uitspraak toch wel zo stellig, dat wij kunnen spreken van zekere
langzame verroomsing van westelijk Zeeuws-Vlaanderen in de negentiende eeuw.
Het is duidelijk, dat dit alles geheel los staat van de zeventiende-eeuwse missie. Hoe
weinig deze voor dit gebied betekend heeft, doet het vervolg blijken.
Dezelfde deskundige auteur, aan wie bovenstaande algemene gegevens over
westelijk Zeeuws-Vlaanderen merendeels ontleend zijn, vatte ook de weinige bekend
geworden bijzonderheden aangaande de katholieke zielzorg in de zeventiende eeuw
samen in een helder overzicht, waarop onze karakteristiek kan steunen144.. Sedert
Maurits in 1604 Sluis veroverd had, werd westelijk Zeeuws-Vlaanderen straf
geprotestantiseerd en alle uitoefening van het katholicisme in dit land, voorzover het
dan bewoonbaar was, belet. Een enkele maal slechts vernemen wij iets over
clandestiene zielzorg: de acta van de classis van Walcheren klagen in 1608 over
katholieke bediening, door de pastoor van Watervliet (Spaanse Nederlanden) in de
omgeving van Cadzand uitgeoefend. De bisschop van Brugge, Denis Stoffels,
rapporteert in 1628 naar Rome145., dat zes steden en tien dorpen in het land van Sluis
onder de Staten-Generaal behoren en dat daar de uitoefening van het katholicisme
onmogelijk is, zelfs in het geheim. Hij blijkt zelfs niets te weten van de bevolking;
‘men gelooft’, zo ongeveer drukt hij zich uit, ‘dat er maar weinig katholieken zijn’.
Tot dusver, zo gaat het verslag verder, heeft zich nog geen enkele seculiere of reguliere
priester laten overreden er heen te gaan, zelfs niet tijdens het twaalfjarig bestand. Zij
zouden er, zoals in Holland geschiedt, in lekenkleren de katholieken in het geheim
kunnen bezoeken en hun de heilige sacramenten kunnen toedienen. De oorzaak van
hun weigering is, dat de steden te klein zijn om er onopgemerkt te verblijven.
Bovendien is de bevolking arm: zij kan geen priesters onderhouden. Zeker is in deze
motivering waarheid, maar dezelfde remmen bestonden elders ook en niet overal
hebben de priesters zich er door laten weerhouden. Voor het bisdom Brugge is
westelijk Zeeuws-Vlaanderen wel altijd het stiefkind geweest; het priestergebrek
moet daarvan de grote oorzaak zijn.
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Enige tientallen jaren volstrekte verstokenheid van katholieke zielzorg waren in het
begin van de zeventiende eeuw reeds funest; te erger was het hier, doordat de
verlatenheid bleef duren. Blijken van hardnekkige onwil om zich te laten
protestantiseren en van vasthouden aan katholieke gebruiken tot in de tweede helft
van de zeventiende eeuw bewijzen, dat ook hier de missie nog een en andere misschien
zelfs veel had kunnen behouden. In 1654 bericht de baljuw van Aardenburg aan de
Staten-Generaal, dat in zijn district ‘weinig of geen paapsgezinden wonen’ en er zich
geen priesters ophouden. De baljuw van Oostburg bericht in veel minder negatieve
trant en kennelijk ook met meer nauwgezetheid, dat er in 1668, toen hij zijn functie
fer plaatse aanvaardde, in en om Oostburg nog veel papisten woonden. Af en toe, zo
verhaalt hij, kwam ook een priester de Mis voor hen opdragen, in de stad of op een
hofstee in de buurt. Het is de baljuw echter nooit gelukt, hem te pakken te krijgen.
Thans schijnt het niet meer te gebeuren. Blijkbaar houdt de baljuw het katholicisme
in zijn ressort voor uitgestorven. Soms, zo vervolgt hij, trachten katholieken uit de
Spaanse Nederlanden zich hier te vestigen, maar de magistraat belet dit zoveel
mogelijk. De weinigen, wie het gelukt, hier vaste voet te verkrijgen, zien zich
gedwongen, hun kinderen naar de gereformeerde school te doen. Zij trekken dan ook
meestal weer weg. Ook zeggen gereformeerde eigenaars aan katholieken de pacht
op. Door dit alles is het aantal katholieken thans zo gering geworden, dat er geen
vrees voor paapse stoutigheden behoeft te bestaan146..
Waarschijnlijk sprak deze ambtenaar wat te absoluut, toen hij ontstentenis van
alle katholieke missie constateerde. Mogelijk was hier trouwens geen onkunde in
het spel, maar zeker eigenbelang. Omstreeks deze tijd moeten ten minste af en toe
katholieke priesters in dit verlaten land doorgedrongen zijn. De eerste maal, dat een
Brugse bisschop in een verslag naar Rome sedert 1628 weer van dit stiefkind van
het diocees gewaagde, heet het - 2 September 1699 -, dat niet alleen de katholieken
uit de grensdorpen door het bezoeken van de kerken in de Spaanse dorpen hun geloof
weten te behouden, maar dat in het district zelf een of twee priesters de gelovigen
bezoeken en in stilte van de heilige sacramenten voorzien147.. Het is dan ook onder
deze
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bisschop, de vroegere Bossche vicaris Willem Bassery, dat eindelijk tot de stichting
van een enkele vaste statie in dit misdeelde land werd overgegaan. Zover kwam het
echter pas in de achttiende eeuw. De behandeling van dit proces valt dus buiten het
raam van dit werk. Wij moeten echter de opmerking maken, dat de stichting van de
eerste twee staties, die van Sluis en IJzendijke, niet aan enig initiatief van Brugge te
danken is, maar aan dat van Staatse militairen. Door de Spaanse successie-oorlog
was het de katholieke soldaten van de garnizoenen te Sluis en IJzendijke onmogelijk
geworden, hun godsdienstplichten te vervullen over de grens. Daaruit ontsproot het
initiatief tot het stichten van tijdelijke staties binnen de gyens van de Republiek. De
deelname van de burgerbevolking leidde tot het instandhouden van deze stichtingen.
Behalve dan de verzekering van bisschop Bassery omtrent de een of twee priesters,
die hij met de zorg voor dit district belast had (wat op binnenlandse missie wijst),
hebben wij voor de zeventiende eeuw alleen de zekerheid, dat de pastoors van de
Spaans-Nederlandse dorpen Middelburg en Sint Laurens geregeld kinderen doopten
uit grensplaatsen als Aardenburg, Eede, Sluis, Sint Kruis en Heille148..
Het nagaan van de cijfers van de volkstelling 1839 heeft, zooals wij al verklaard
hebben, voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen weinig zin. Van de zestien gemeenten,
waaruit dit gebied thans bestaat, lagen Breskens, Groede, Nieuwvliet, Cadzand,
Retranchement, Zuidzande, Oostburg, Schoondijke, Hoofdplaat en IJzendijke tot
diep in de zeventiende eeuw geheel of ten dele onder water; Hoofdplaat is zelfs pas
in het begin van de achttiende eeuw bewoonbaar geworden. Ook in de niet-genoemde
gemeenten is door de immigratie van de zeventiende, de achttiende en de negentiende
eeuw zoveel verschoven, dat op de verhoudingen van 1839 volstrekt niet kan worden
afgegaan om enige conclusie voor het eind van de zeventiende eeuw te trekken.
Alleen mag het ook hier aan den dag tredende contrast tussen de gemeenten nabij
de Belgische grens en de meer noordelijk gelegene wel als een historisch verschijnsel
beschouwd worden. In 1839 was Eede aan de grens de enige bijna volstrekt katholieke
gemeente (98,11%); de andere grensgemeenten hadden maar zwakke meerderheden:
Sint Kruis 52,22%, IJzendijke 55,48% en
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Sluis 50,34%. Daarbij sloten zich aan Waterlandkerkje met 43,52% en Aardenburg
met 32,43%. Merkwaardig was het aan de Westerschelde gelegen Hoofdplaat om
zijn 56,81%; deze polder schijnt wel hoofdzakelijk door Zuidnederlanders bevolkt
te zijn. Het aangrenzende Biervliet had met 23,46% een veel groter contingent
katholieken dan voor een gemeente, die tot het Committimus behoord had en dus
vroeg en radicaal geprotestantiseerd was, zondier immigratie verklaarbaar zou zijn.
De overblijvende gemeenten hadden maar zwakke katholieke minderheden:
Schoondijke 22,32%, Oostburg 15,01%, Retranchement 14,09%, Groede 8,89%,
Breskens 7,90%, Cadzand 1,38%, Zuidzande 1,35% en Nieuwvliet 0,54%.

6. Roermond
De successie op de bisschoppelijke zetel van Roermond is heel de zeventiende eeuw
een lijdensgeschiedenis geweest. Zoals reeds uiteengezet is, was het bisdom klein
en door zijn verbrokkeling onoverzichtelijk, moeilijk te administreren. Het strekte
zich over verschillende politieke territoria uit en had herhaaldelijk ernstig van
oorlogstroebelen te lijden. Bovendien was de bisschoppelijke tafel zo gebrekkig
gedoteerd, dat weinigen zich bereid verklaarden een zo onzekere stoffelijke positie
te aanvaarden in een diocees, dat zoveel buitengewone lasten aan de bisschop oplegde.
Tot een afdoende verbetering van de nood, waarin de zetel van Roermond verkeerde,
is het heel de zeventiende eeuw niet gekomen. De Spaanse kroon was niet bij machte,
de inkomsten van de bisschop te verhogen en zocht herhaaldelijk naar middelen om
langs andere weg in de nood te voorzien. Deze pogingen hadden maar weinig succes.
De staatkundige ontwikkeling van het gewest, dat wij tegenwoordig Limburg noemen,
had het bisdom Roermond in een zonderlinge situatie gewrongen. Juist de
belangrijkste stad van het wordende gewest, Maastricht, dat in het kapittel van de
Sint-Servaaskerk op den duur een belangrijke steun had kunnen bieden aan de
bisschop en zijn administratie, bleef buiten zijn bereik. Door zijn gedeeltelijke
politieke onder-
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horigheid aan Luik zou Maastricht tot aan de dagen van de eindelijke secularisatie
van het prins-bisdom door Napoleon ook kerkelijk aan het bisdom Luik onderhorig
blijven.
In een deel van het Roermondse bisdom zelf, het land van Cuyck en het Rijk van
Nijmegen, waren alle geestelijke goederen door de Republiek geseculariseerd; ook
hier stuitten alle pogingen om een deel er van bij de bisschoppelijke tafel te
incorporeren, op de feiten af, zelfs toen tussen 1672 en 1678 de tijdelijke Franse
overheersing ten minste het opperen van plannen in deze richting mogelijk maakte.
De enige toevlucht was de berooide Spaanse kroon, maar ook deze beloofde niet
veel en bracht nog minder tot stand. De Spaanse regering vond op de lange duur een
weinig sierlijke uitweg in pogingen om de andere bisschoppen van de Mechelse
kerkprovincie te bewegen tot het verlenen van zekere blijvende onderstand aan de
stoel van Roermond. Tegen het eind van de zeventiende eeuw hadden deze pogingen
althans tijdelijk zeker succes, maar de basis, waarop aldus de stoffelijke positie van
de bisschop steunde, was zeer onvast, daar hij afhankelijk werd van
bereidverklaringen, die de betrokken bisschoppen - eigenlijk was het alleen die van
Gent - louter als een persoonlijke toezegging deden, niet bindend voor hun opvolgers.
Zo bleef het bij elke vacature op de Roermondse zetel een weinig verheffend passen
en meten om de aangezochte candidaat, hetzij door hem met pauselijke dispensatie
beneficiën, die hij reeds bezat, te doen behouden, hetzij door subsidiën van elders,
een draaglijk inkomen te verzekeren. De vele lange vacatures getuigen van de moeite,
die zulke pogingen inhadden.
Reeds het vertrek van Lindanus naar Gent in 1588 gaf aanleiding tot een slepende
vacature. Vermoedelijk zijn verschillende candidaten vergeefs gepolst; een in 1593
eindelijk benoemde, Joannes Langecruys, kanunnik te Cassel, bedankte149.. Hendrik
Cuyck, die in 1590 geweigerd had een benoeming te aanvaarden, accepteerde eindelijk
in 1595. Deze tweede bisschop van Roermond werd in 1546 te Kuilenburg geboren,
vermoedelijk uit een bastaardtak van de Heren van Kuilenburg, deed de humaniora
bij de Jezuïeten te Leuven, studeerde theologie aan de universiteit, verwierf er
verscheiden beneficies en aanvaardde in 1595 de zetel van Roermond. Hij overleed
plotseling te Roermond op 9 October 1609. Reeds in
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1599 scheen Hendrik Cuyck de toestand van zijn bisdom en zijn eigen positie niet
houdbaar toe; hij wendde zich toen namelijk tot de heilige stoel met het voorstel,
over te gaan tot de oprichting van een bisdom, dat de hertogdommen Gulik, Kleef
en Berg zou omvatten. De motivering is niet ongelukkig, zij het waarschijnlijk niet
geheel oprecht; wat wel het voornaamste motief geweest moet zijn, wordt niet
vermeld. Het voorstel wordt vooral gemotiveerd door aan te voeren, dat in de
omringende hertogdommen, waar godsdienstvrijheid heerst en de katholieke kerk in
een zeer droevige staat verkeert, de uit Roermond geweerde ketters toevlucht hebben
gevonden. De dienstdoende clerus is er zeer corrupt, deels onrechtzinnig, en leeft
algemeen in concubinaat. De bisschoppen van Keulen en Luik kunnen er hun macht
niet uitoefenen. In geen zestig jaar hebben er visitaties plaatsgehad; het Vormsel is
er in geen honderd jaar toegediend. De hertog van Gulik zal als katholiek wel bereid
gevonden worden mee te werken tot een oplossing, die deze hele streek ten goede
komt en het geloof er van de ondergang redt. De samenvoeging van de gehele streek
tot een nieuw groot bisdom zou in het voordeel zijn zowel van het bisdom Roermond
als van de genoemde hertogdommen. De bedoeling moet wel geweest zijn, dat
Roermond, dat zich immers ook ten dele over Gulik en Kleef uitstrekte, in het nieuwe
bisdom zou opgaan en dat Cuyck zelf aan het hoofd er van geplaatst zou worden.
Vermoedelijk is de bisschop tot dit voorstel wel niet overgegaan zonder overleg
gepleegd te hebben met de katholieke raden van de reeds min of meer krankzinnige
hertog Johan van Gulik, Kleef en Berg. Deze raden waren in de politiek zeer
Spaansgezind en streefden er naar, met de hulp van Spanje het protestantisme in de
hertogdommen uit te roeien en te beletten, dat protestante erfgenamen van de hertog,
de keurvorst van Brandenburg en de hertog van Palts-Neuburg, er het heft in handen
kregen. De instelling van zulk een nieuw bisdom paste dan ook in de lijn van deze
sterk Spaans georiënteerde politiek. Het is echter niet zonderling, dat de heilige stoel
het wat onbekookte voorstel opgeborgen heeft. Tot stappen in deze richting is het
althans niet gekomen. Zo bleef de positie van het bisdom Roermond onveranderd.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de reis, die Cuyck in het najaar
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van 1599 naar Rome ondernam, tot eigenlijk doel had, dit voorstel bij paus en curie
te bepleiten. Ook staat daarmee 's bisschops gevangenneming onderweg wel in
verband. Hij reisde niet zonder reden incognito, maar werd toch op zijn doorreis door
de Palts op last van de hertog gearresteerd. Zijn papieren werden in beslag genomen
en maar ten dele gerestitueerd. Dit alles wijst er op, dat men hem terecht of ten
onrechte politieke plannen toeschreef, die aan de Duitse protestante vorsten, speciaal
aan hen, die straks bij de Gulik-Kleefse successie belang hadden, niet welgevallig
waren. Ook de omstandigheid, dat Cuyck over het resultaat van zijn reis niet tevreden
was - vermoedelijk was het hem niet mogelijk gemaakt, zijn voorstel aan de paus
uiteen te zetten -, dunkt mij een aanwijzng in deze richting. Paus Clemens VIII schreef
hem 27 Mei 1600 een zeer waarderende brief vol lof over de ijver, waarmee hij door
woord en voorbeeld ten bate van het geloof werkzaam was, maar repte daarbij niet
over enig voorstel tot verandering in de staat van zijn diocees. Dit alles samen maakt
de indruk, dat men te Rome de bisschop niet voor het hoofd heeft willen stoten, maar
zijn bezoek als een gewone pelgrimage ad limina heeft behandeld. De ondervonden
teleurstelling schijnt men achteraf door dit pauselijke schrijven te hebben willen
goedmaken150..
De lof, die paus Clemens VIII aan het interne werk van de bisschop wijdde, was
zeker verdiend. Hoezeer hem dan de begrenzing van zijn diocees onnatuurlijk en
onhoudbaar geschenen mag hebben en hoe zwaar hem ook de geldelijke zorgen
gedrukt zullen hebben, hij is niet bij de pakken blijven neerzitten, maar heeft van de
aanvang af door geregelde visitaties en vormreizen gewerkt aan de doorvoering van
de katholieke reformatie in een bisdom, dat nog rijk was aan vóór-Trentse
wantoestanden en ergernissen. Hij begon terstond te ijveren voor de stichting van
Maria-congregaties in de parochies en toonde zich daarmee een goed leerling van
de Jezuïeten. Reeds in de eerste jaren van zijn episcopaat bezocht hij het dekenaat
Venlo, de steden Wachtendonk en Weert, Straelen, Geldern, het land van Valkenburg,
Meerssen en het dekenaat Erkelents. Alleen de onder Staatse overheersing levende
districten Nijmegen en Cuyck kon hij niet aandoen. Terug van zijn reis naar Rome,
hervatte hij zijn aposto-
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lische reizen, die hij tot zijn dood voortzette. In 1604 deed hij met succes moeite tot
het uit de weg ruimen van een van de ernstigste kwellingen, waaronder het landvolk
van Brabant en Limburg gebukt ging: het plunderend rondzwerven van niet-betaalde
Spaanse troepen. Verder deed hij al het mogelijke om van de aartshertogen
vermindering van belastingen voor de zeer slecht bezoldigde clerus te verkrijgen.
Tegen een in 1603 geopperd plan om enige beneficies in zijn diocees aan te wenden
ten gunste van het Jezuïetencollege te Maastricht, verzette hij zich met kracht: hij
verlangde, dat de betrokken fondsen tot zijn beschikking kwamen, opdat hij er arme
parochies in het diocees mee tegemoet kon komen151.. Dat in dit zeer verklaarbare
optreden van de bisschop antipathie jegens de Societeit meesprak, lijkt mogelijk voor
wie bedenkt, dat Cuyck als vice-kanselier van de Leuvense universiteit scherp stelling
tegen de Jezuïeten had genomen152., maar is onhoudbaar bij het kennisnemen van de
pogingen, die hij omstreeks dezelfde tijd aanwendde tot stichting van een college
der orde te Roermond. Hij wenste, dat Jezuïeten de vervallen Latijnse school aldaar
zouden overnemen, en deed te hunnen behoeve stappen daartoe bij de magistraat.
Hij verklaarde zich bereid, een deel van zijn eigen huis, het voormalige
Sint-Hieronymusklooster aan de paters af te staan voor woning en school. Het
kathedraal kapittel verzette zich echter zo hardnekkig tegen de komst van de Jezuïeten,
dat de bisschop zijn pogingen staakte. De plotselinge dood van Hendrik Cuyck bracht
dezelfde moeilijkheden als het vertrek van Lindanus. Thans waren de omstandigheden,
ondanks de vredestoestand, voor het bisdom misschien nog ongunstiger dan twintig
jaar tevoren. Het werd spoedig betrokken in de Gulik-Kleefse successie-oorlog, die
de geregelde zielzorg tal van bezwaren in de weg legde. De materiële positie van het
bisdom was verder niet veel verbeterd en zeker waren de bisschoppelijke inkomsten
nog altijd zeer gering. Het is dan ook geen wonder, dat in deze jaren ernstig gedacht
is aan opheffing van het bisdom Roermond. Eerst een besluit van de aartshertogen,
dat de bisschop van Roermond voortaan jaarlijks 4000 gulden zouden worden
uitgekeerd uit de Gelderse domeinen153., bracht enige verbetering. Het kapittel
benoemde zijn deken Petrus van de Poll tot vicaris. Onder diens bestuur en dank zij
zijn krachtige
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medewerking en die van de aartshertogen konden enige Jezuïeten begin 1610 een
college te Roermond openen.
Reeds enige weken na Cuycks dood lieten de aartshertogen de apostolische vicaris
van de Hollandse Zending, Sasbout Vosmeer, polsen over de mogelijkheid, hem op
de Roermondse zetel aan te stellen. Sasbout raadpleegde o.a. Frans van Dusseldorp
en kwam tot de conclusie, dat hij een benoeming slechts kon aanvaarden, als hij het
bestuur van de Hollandse Zending kon behouden. Hij heeft daarmee waarschijnlijk
een vereniging van het bisdom Roermond met de Hollandse Zending beoogd. Met
dit aan de aartshertogen voor te stellen, was hij dan echter wel aan een vreemd
kantoor. Immers dezen hadden reeds tegen zijn aanstelling als pauselijk vicaris over
de Utrechtse kerkprovincie bezwaar gehad en konden niet van harte er toe meewerken,
dat nu ook een van de bisdommen der Mechelse kerkprovincie uit het concordaat
werd gelicht. Daarop zou het immers neerkomen, als de paus verzocht werd Sasbouts
jurisdictie over Roermond uit te strekken. Dat Sasbout geen politicus was, deed hij
ook bij deze gelegenheid blijken. Het plan was te vreemder, omdat het bisdom
Roermond, wat dan aan zijn stoffelijke uitrusting mocht falen, in canonieke zin geheel
intact was. Het was dan ook op deze grond, dat de aartsbisschop Hovius van Mechelen
zich tegen de oplossing verklaarde: het bisdom was vacant en het werd conform de
decreten van Trente door het kathedraal kapittel bestuurd. Dit kon de aartsbisschop
van Philippi tot vicaris benoemen of de aartshertogen konden deze tot bisschop van
Roermond aanstellen, maar de paus verzoeken, Sasbout jurisdictie over het diocees
te geven, zou een ongemotiveerd voorbijgaan van het kapittel zijn. Eind Februari
1610 kwam Sasbout te Brussel, waar hem bleek, dat zijn voorstel niet ingewilligd
zou worden. Hij bedankte toen en verstrekte de aartshertogen een lijst van geschikte
candidaten: Gijsbertus Coeverincx, gedesigneerd bisschop van Deventer, zijn eigen
broer Tilman Vosmeer, de Haarlemse vicaris Albert Eggius en Jacobus van den
Borch, een Amsterdammer, die thans hoogleraar te Leuven was. De keus van de
aartshertogen viel op de laatste, die 20 Maart 1610 benoemd werd. De pauselijke
confirmatie schijnt lang uitgebleven te zijn: eerst 11 April 1611 werd Van den Borch
te Mechelen door Matthias Hovius gewijd.
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Jacobus van den Borch (a Castro) werd omstreeks 1560 te Amsterdam geboren; hij
studeerde te Leuven en werd in 1585 priester gewijd. Kort daarop werd hij kanunnik
te Mechelen en pastoor van Linden bij Leuven, later ook landdeken van Leuven. In
1594 verwierf hij de graad van doctor in de theologie te Leuven en in 1605 werd hij
als hoogleraar aan de universiteit aangesteld. Het bisdom Roermond bestuurde hij
van zijn intrede op 19 Mei 1611 tot zijn dood op 24 Februari 1639. Hij was een
vroom man, die, naar de Brusselse nuntius Stravius bij zijn dood aan de
kardinaal-staatssecretaris berichtte, in roep van heiligheid overleed. Dit schrijven154.
prijst zijn voorbeeldig persoonlijk leven, zijn vlijt in het visiteren van het bisdom en
in het preken, zijn mildheid jegens de armen, zijn nederigheid en zijn eenvoud. Vooral
in de jaren 1634-1635 toonde hij deze eigenschappen in vereniging met
onverschrokken zelfverloochening ter gelegenheid van de te Roermond heersende
pestepidemie; hij bezocht zelf de lijders en voorzag velen van de heilige sacramenten.
Zijn welsprekendheid blijkt uit de bundel preken, die tien jaar na zijn dood onder de
titel Regnum Christi te Roermond verscheen. Hij was een krachtig bestrijder van het
protestantisme, maar placht voor zijn tijd opvallend gematigd over de belijders te
oordelen en zag veel vroeger dan andere verantwoordelijken de noodzaak van een
practische tolerantie in.
Deze houding schijnt een logisch en billijk antwoord op de politiek van Frederik
Hendrik, die in 1632 een groot deel van het diocees innam, ook de bisschopsstad
zelf. Door een wijze houding van vertrouwen en tegemoetkoming aan de zegevierende
prins heeft Van den Borch er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat de positie van de
katholieken in het algemeen niet geschaad werd. Hij wendde zich persoonlijk tot de
landvoogdes Isabella met het verzoek, de leden van de stedelijke regering te ontslaan
van de eed van trouw en maakte aldus hun aanblijven onder het nieuwe régiem
mogelijk. Dat in strijd met de door Frederik Hendrik getekende capitulatie, waarbij
maar één kerk, namelijk die van de begijnen, aan de protestanten werd afgestaan,
tussen 1632 en 1637 ook de kerk van de Heilige Geest - de kathedraal - aan de
katholieke eredienst onttrokken werd en in andere plaatsen, speciaal te Venlo, een
steeds drastischer protestantiseringspolitiek
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werd ingezet, belette de bisschop niet in 1637, toen Roermond door Spaanse troepen
heroverd werd, het voorstel te doen, dat aan de niet-katholieken vrijheid van
conscientie werd toegezegd. De Spaanse autoriteiten wilden daarop niet ingaan; dit
bewijst, hoe weinig begrip dezen van de inmiddels geconsolideerde verhoudingen
hadden. Van den Borch daarentegen zal scherp ingezien hebben, dat zekere
reciprociteit voor zijn bisdom noodzakelijk was: immers zou hij alleen krachtens
deze politiek op den duur enige verbetering kunnen bepleiten voor de katholieken
in het Rijk van Nijmegen en andere delen van zijn bisdom, waar de Staten-Generaal
geboden. Verder zal hij begrepen hebben, dat de tijd voor het welslagen van
protestantiseringspogingen voorbij was, en dus minder vrees voor dulding van
gereformeerden gekoesterd hebben dan de steile Spaanse autoriteiten.
In 1615 bracht Van den Borch voor het eerst aan de heilige stoel een verslag uit
over de staat van zijn bisdom155.. Statistische gegevens bevat dit helaas niet, wel een
algemeen exposé omtrent de administratie en het godsdienstig leven; ook een paar
zeer gemoedelijke persoonlijke mededelingen aangaande zijn eigen huishouding,
waarvan hij vertelt, dat zij door zijn zestigjarige zuster gedreven wordt. Het bisdom
is verdeeld in zeven aartspriesterschappen: Roermond, Venlo, Geldern, Kessel,
Valkenburg, Erkelents en Weert. De zeven aartspriesters worden om hun toewijding
geprezen. Zij komen eens per jaar met de vicaris-generaal Petrus van de Poll en de
officiaal Willem Randenraet te Roermond bijeen en doen verslag van de bevindingen
bij hun visitaties. Zelf heeft de bisschop in de afgelopen vier jaar heel het bisdom
tweemaal bezocht, met uitzondering van de (in de zoeven aangehaalde opsomming
ook niet begrepen) dekenaten Nijmegen en Cuyck-Grave, die voor hem niet
toegankelijk zijn. Door de ontoereikendheid van de dotatie is het kathedraal kapittel
onvolledig; de vereiste gegradueerden stellen zich voor de lage prebenden niet
beschikbaar. Over de diocesane clerus spreekt de bisschop met weinig geestdrift: er
zijn, voorzover hij weet, geen concubinarii onder de pastoors, maar wel enigen, die
aan de drank zijn. In de vrouwenkloosters wordt de clausuur in het algemeen weer
in acht genomen; door het invoeren van hervormingen en het houden van visitaties
wordt gestreefd naar
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gestadige verbetering in het religieuze leven. Het volk is door oorlogen en heffingen
zeer verarmd, waardoor het de kerken en de priesters maar slecht onderhouden kan.
Het geloofsleven is in het algemeen onverzwakt, maar weinig ontwikkeld. Er zijn
slechts weinig protestanten; de bisschop meent tolerant jegens hen te moeten zijn
om ongenoegens te voorkomen en in de hoop, ze tot het ware geloof terug te brengen.
Onder de meer aanzienlijken is de afval groter; zij zijn stoutmoediger in het belijden
van de ketterij en minder gemakkelijk terug te winnen.
De steden Nijmegen en Grave, alsmede het land van Cuyck, staan onder het gezag
van de Staten-Generaal. Priesters worden in Nijmegen niet geduld. Zelfs is het niet
mogelijk, in stilte godsdienstoefening te houden. Er woont echter in de stad nog een
oude priester van de Duitse orde (Hendrik van Rechen, administrator van het
Sint-Janshuis op de Korenmarkt), die onder veel gevaren het doopsel toedient, biecht
hoort, huwelijken doet sluiten en de zieken bedient. Verder gaan vele Nijmegenaars
geregeld naar de priesters in het aangrenzende land van Kleef, vooral naar Kranenburg,
waar een voortreffelijke pastoor staat. Ook is te Middelaar, vlak bij de grens van het
land Nijmegen, een priester aangesteld, bij wie de gelovigen terechtkunnen.
De gelovigen te Grave lopen geregeld uit naar het land van Ravenstein (te Velp),
waar een pastoor staat; ook komen Minderbroeders en Predikbroeders uit Den Bosch
hun te hulp. In het land van Cuyck worden door prins Maurits van Nassau enige
pastoors geduld, mits zij geen contact houden met de bisschop. Vandaar, dat deze
hier wantoestanden moet dulden, die hij elders niet zou toelaten, o.a. het aanblijven
van enige priesters van verdachte rechtzinnigheid en bedenkelijk leven, zoals een
afvallige Minderbroeder, die in concubinaat leeft.
Met een enkel woord spreekt de bisschop over het in 1599 door zijn voorgang
Cuyck te Roermond geopende seminarie. Het is gevestigd in een voormalig klooster
van Tertiarissen van Sint Franciscus. Dit was indertijd geheel vervallen en werd met
goedvinden van de twee of drie overgebleven broeders tot seminarie bestemd. Thans
trachten enige buiten het bisdom wonende leden van de orde de goederen weer terug
te nemen, waardoor het voortbestaan van het seminarie bedreigd wordt.
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Het verslag is zeer kenmerkend voor de hoge ernst, waarmee deze bisschop zijn taak
opvatte, en voor zijn critische blik.
Vier jaar later, in Augustus 1619, bracht Jacobus van den Borch andermaal verslag
uit156.. Voorzover het afwijkt van het vorige, verdient het hier geresumeerd te worden.
De staat van het katholicisme in stad en rijk van Nijmegen, in Grave, het land van
Cuyck en Maas-en-Waal is onveranderd. De zielzorg is iets verbeterd, doordat een
Jezuïet, die daarvoor door de bisschop van Roermond met driehonderd gulden per
jaar gesalarieerd wordt, in Maas-en-Waal werkt. In de elk jaar met September
gehouden vergadering van aartspriesters en kapittel-dignitarissen zijn enige bepalingen
gemaakt ter bevordering van de kerkelijke administratie en van het godsdienstig
leven. O.a. wordt daarbij bepaald, dat alle priesters, zo zij daartoe worden opgeroepen,
moeten verschijnen voor diocesane examinatoren om blijk te geven, dat zij hun studie
onderhouden. Allen moeten in het bezit zijn van een bijbel, van de decreten van
Trente en van de provinciale synoden, alsmede van boeken, die zij voor hun preken
en andere werkzaamheden in de zielzorg nodig hebben. Straffen worden vastgesteld
voor pastoors, die zich aan de drank te buiten gaan, publieke herbergen bezoeken,
ongeregeldheden en uitspattingen ter gelegenheid van processies niet tegengaan, aan
de oefeningen van de schuttersgezelschappen deelnemen of andere voor geestelijken
ongepaste dingen doen. Verder wordt de pastoors voorgeschreven, ten minste eenmaal
per maand te biechten te gaan en zich stipt te houden aan de voor de
godsdienstoefeningen vastgestelde uren. Ook ten aanzien van de plechtigheden bij
huwelijkssluiting, doop en begrafenis worden strenge voorschriften gegeven; zonder
noodzaak mag, ook bij de adellijke families, het doopsel niet aan huis worden
toegediend. Het is streng verboden, niet-katholieken te doen optreden als getuigen
bij doop of huwelijk.
Over de clerus is de bisschop ook in dit verslag niet zeer geestdriftig: ‘fere
tolerabiles’ is de algemene karakteristiek van de pastoors te lande. Voorzover hij
weet, zijn er geen concubinarii onder hen, al komen zwakheden op het stuk van goede
zeden af en toe wel voor. Omtrent het misbruik van sterke drank zegt hij, dat het
zelden tot bepaalde dronkenschap gaat.
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Geen der mannenkloosters is aan de bisschoppelijke jurisdictie onderworpen. Wel
zijn dat de meeste vrouwenkloosters. Vooreerst zijn er vijf kloosters van Regularissen
van Sint Augustinus: Mariëngaarde te Roermond, Mariënweide te Venlo, Nazareth
te Geldern, Maria-Wijngaard te Weert en Jerusalem te Venray157.. Over die te
Roermond en te Venlo heeft de bisschop geen klagen; te Geldern, Weert en Venray
was het tot voor kort met de discipline, vooral met het eerbiedigen van de clausuur,
minder gunstig gesteld, maar er is verbetering zichtbaar. Ongunstig oordeelt hij over
een zesde klooster van deze orde te Oostrum, waar niet volgens de regel geleefd
wordt, al is van schandalen niets gebleken. Verder noemt het verslag nog een
Tertiarissenklooster te Roermond, waar de tucht niet in alle opzichten te prijzen is,
een klooster van Zwartzusters te Roermond en een vrouwenklooster te Venlo. Beide
communiteiten leggen zich op het verplegen van zieken toe; de zusters doen geen
eeuwige geloften; vermoedelijk zijn het begijnhoven geweest.
Het volk is algemeen katholiek en ongeneigd, het protestantisme te aanvaarden,
maar betoont weinig ijver in het beleven van het geloof. In de stad Roermond woont
niet meer dan een 20-tal protestanten, te Venlo een 50-tal. Van Weert wordt gezegd,
dat er veel protestanten wonen, maar de pastoor ter plaatse zegt, dat de betrokkenen
meer lauwe katholieken dan protestanten zijn. De volgende verslagen, die Jacobus
van den Borch met stipte regelmaat naar Rome opzond - gebrek aan middelen belette
hem telkenmale zelf het bezoek ad limina te brengen -, brengen geen bijzonderheden
van betekenis. Wij kunnen er alleen nog aan ontlenen, dat het seminarie blijkens
herhaalde mededelingen in een staat van geringe bloei verkeerde. Het had doorlopend
niet meer dan een zes of zeven leerlingen. Eén enkel priester was als president belast
met het stoffelijk en geestelijk bestuur en bovendien met het onderwijs in zijn volle
omvang. Omstreeks 1650 zou het zelfs jarenlang bij gebrek aan leerlingen gesloten
blijven. In 1667 studeerden er weer zes jongelui. De inrichting kreeg pas betekenis,
toen bisschop Reginald Cools ze in 1695 aan Dominicanen toevertrouwde.
Dertien jaren stond de zetel van Roermond na de dood van

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

t.o. 640

Maria Tesselschade

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

t.o. 641

Anna Roemer Visscher

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

641
Jacobus van den Borch open. Het kapittel stelde de kanunnik Balduinus de Gaule
tot vicaris aan. Reeds in Mei 1639 benoemde de Spaanse koning de Gentse kanunnik
Karel Adriaansen Venedael tot bisschop van Roermond158., maar deze bedankte,
waarschijnlijk wel, omdat de regering geen waarborg voor zijn onderhoud kon geven.
Het tussenbestuur van de Gaule duurde vermoedelijk tot 1645, toen hij zelf ontslag
nam. De kanunnik Antonius Bosman volgde hem als kapittel-vicaris op. Geschillen
in de kring van de hem toegevoegde raadslieden zijn aan de Gaule's resignatie niet
vreemd geweest. Ook het Roermondse kapittel was, als de meeste corporaties van
clerici in de zeventiende eeuw, herhaaldelijk door op de spits gedreven
meningsverschillen verdeeld. Als querelles clericales hebben dergelijke twisten, die
de priesters soms jarenlang in partijschappen verdeeld hielden, de bisschoppen het
bestuur verzwaarden en de gelovigen, wier belangen er onder verwaarloosd werden,
ergernis gaven, in de geschiedenis van al te veel bisdommen een tragische
vermaardheid verworven. Het was geenszins alleen de Hollandse Zending, waar
gekwetste eerzucht en clericale ijdelheid de kerk uiteenscheurden en liever een
schisma forceerden dan eigen pretenties prijs te geven. De Roermondse kanunniken
vormden een onvoltallig groepje van slecht gehonoreerde clerici, maar deden in
pretenties voor geen rijk-gedoteerde corporatie onder. Heftig verdeeld bij elke
vacature, waren zij in 1641 niet bij machte een deken te kiezen: de stemmen staakten
en daar niemand wilde toegeven, benoemde de paus eindelijk jure devoluto de
kanunnik Peregrinus Vogels tot kapitteldeken159.. Diens dood op 4 October 1649 deed
de twisten weer opvlammen; een deel van de kanunniken, o.a. de Gaule, de
oud-kapittel-vicaris, die niet onwaarschijnlijk zich zelf gepasseerd achtte, weigerde
de eindelijk gekozen deken Antonius Bosman te erkennen. De keuze werd vervolgens
door de Spaanse kroon ook onwettig genoemd en geannuleerd. De koning benoemde
in Maart 1652 de kanunnik Jacobus van Oeveren tot deken, maar Antonius Bosman
was als kapittel-vicaris met het bestuur van het diocees belast gebleven tot aan de
intrede van de vierde bisschop, Andreas Creusen, op 10 Augustus 1651. Herhaaldelijk
had de Spaanse regering inmiddels trachten te voorzien in de slepende vacature op
de bisschop-
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pelijke stoel, die ook te Rome zeer betreurd werd. In 1644 was de Mechelse
vicaris-generaal Hendrik Caelen bereid gevonden een benoeming aan te nemen, maar
de paus weigerde deze te bevestigen, omdat Caelen, evenals zijn aartsbisschop Jacob
Boonen, sterke sympathie toonde voor het opkomende jansenisme; hij was trouwens
een van de uitgevers van Jansenius' Augustinus160.. In 1648 benoemde de koning de
Bosschenaar Willem van Engelen, president van het Leuvense college van paus
Adriaan, tot bisschop van Roermond, maar deze overleed 3 Februari 1649, nog
vóórdat de paus de benoeming geconfirmeerd had161.. Onmiddellijk daarop werd nu
de kapitteldeken Peregrinus Vogels aangezocht, zich een benoeming te laten
welgevallen. Hij stemde toe, werd benoemd, maar stierf ook vóór het afkomen van
de pauselijke bevestiging. Er zijn daarna waarschijnlijk nog anderen aangezocht en
zeker is nog een vierde benoeming gedaan162., maar zonder succes, totdat eindelijk
in 1651 de heilige stoel de institutie verleende aan Andreas Creusen, die 23 Juli 1651
te Brugge door Antoine Triest geconsacreerd werd.
Onder het tussenbestuur van de Gaule namen de bedevaarten naar het binnen de
diocesane grens gelegen dorp Kevelaer een aanvang. De koopman Hendrik Busman,
die driemaal ter plaatse van een hagelkruis bij het dorp Kevelaer de stem van de
Moeder Gods vernomen had, hem bevelende een kapel daar te bouwen, bracht in
1642 het eerste bescheiden heiligdom tot stand, dat spoedig het middelpunt werd
van bedevaarten uit het bisdom Roermond, straks ook van elders. Balduinus de Gaule
gaf tot het bouwen van de kapel de voorlopige toestemming. Zijn opvolger als
kapittelvicaris, Antonius Bosman, liet een canoniek onderzoek naar de ontstane
devotie tot O.L.V. van Kevelaer instellen en riep in Februari 1647 in het
regularissenklooster Maria-weide te Venlo een synode bijeen, waarop Hendrik
Busman en anderen in verhoor genomen werden. Het protocol van deze synode is
ondertekend door de kapittel-vicaris, de officiaal, de zeven dekens, de prior van de
Kruisheren te Venlo, de gardianen van de Minderbroeders te Venlo, Roermond,
Heinsberg en Weert, nog enige seculiere en reguliere priesters en vier medicinae
doctores163.. Omstreeks dezelfde tijd werd te Kevelaer een huis van de Oratorianen
van Mechelen gesticht; de leden daarvan namen de
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bediening van de kapel op zich. Overigens geven de onenigheden binnen het kapittel
te vermoeden, dat het dertienjarige interregnum desorganiserend op de clerus gewerkt
en het godsdienstig leven in het bisdom schade gedaan heeft.
Andreas Creusen werd in 1591 te Maastricht uit een aanzienlijke regentenfamliie
geboren. Hij studeerde te Rome en te Wenen, werd een gunsteling van de keizer en
van vele Romeinse prelaten en stond spoedig ook bij de Spaanse regering hoog
aangeschreven. Door de invloed van zoveel machtige beschermers verwierf hij onder
andere lucratieve en hoge kerkelijke ambten dat van kanunnik-scholaster van de dom
van Kamerijk. Zijn grote persoonlijke rijkdom mogt een sterke aanbeveling tot zijn
uitverkiezing voor het arme Roermond geweest zijn, dat echter voor deze
gefortuneerde prelaat maar een doorgangshuis geweest is: 10 Maart 1657 bevestigde
paus Alexander VII zijn benoeming tot opvolger van de kort te voren gestorven Jacob
Boonen tot aartsbisschop van Mechelen164..
Het sluiten van de Munsterse vrede bracht in de toestand van het bisdom Roermond
weinig verandering. Het Rijk van Nijmegen, het Land van Cuyck en Maas-en-Waal
waren reeds lang Staats en bleven het; de bemoeiingen van de Roermondse
bisschoppen met deze streken waren vóór en na 1648 van zeer weinig intensieve
aard. Er waren blijkbaar zelfs geen verantwoordelijke dekens voor deze districten
aangesteld en de zielzorg bleef er goeddeels van de toewijding van enige regulieren
afhankelijk, die met de Roermondse autoriteiten nauwelijks contact hadden. De
zogenaamde kleine synoden, die elk jaar te Roermond plaatshadden en waarop de
belangen van het bisdom werden besproken, werden bijgewoond door de zeven
dekens van de andere districten; het Staatse deel bleef er buiten. Het was missieland
geworden. Er is alle reden om te onderstellen, dat het beter verzorgd zou zijn, indien
het te juister tijd, overeenkomstig de wens van Rovenius, bij de Hollandse Zending
was ingelijfd. Het enige deel van het bisdom, waar ten gevolge van de Munsterse
vrede het katholicisme in de knel geraakte, was het land van Valkenburg. Dit werd
sedert de verovering van Maastricht door Frederik Hendrik in 1632 door de
Staten-Generaal als territorium van de Republiek beschouwd, waartegen de Spaanse
autoriteiten zich
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bleven verzetten. Dientengevolge werd ook dit land het slachtoffer van een bittere
retorsiestrijd, waaronder het in economisch opzicht zwaar geleden heeft. De terstond
na 1632 ingezette protestantisering heeft echter, zoals wij al in een vorig hoofdstuk
uiteengezet hebben, tot 1661 weinig kracht kunnen ontwikkelen. Eerst het
partage-tractaat van 1661, waarbij dit land definitief verdeeld werd, schiep de
mogelijkheid tot het inzetten van een methodische protestantisering, die echter, gezien
de vergevorderde tijd, volkomen zonder uitzicht was165..
In 1648 was de stad Valkenburg door Staatse troepen bezet; het land van
Valkenburg bleef echter voor een deel onder Spaanse militaire macht. De vele
geschillen, die zich ten aanzien van de landen van Valkenburg, Daalhem en
's-Hertogenrade voordeden, werden het onderwerp van lange onderhandelingen, die
pas in December 1661 leidden tot het partage-tractaat. Sinds 1661 waren in het land
van Valkenburg Staats: de stad Valkenburg, de dorpen Meersen, Amby, Limmel en
Houthem, de heerlijkheden Itteren, Borgharen, Geulle, Bunde en Ulestraten, de
dorpen Klimmen, Hulsberg en Schimmert, de heerlijkheid Eisden, de dorpen Beek,
Bemelen en Heerlen, benevens de heerlijkheden Terblijt en Ekkelrade166.. In al deze
steden, dorpen en heerlijkheden werden de kerken aan de katholieke eredienst
onttrokken; op sommige plaatsen kwamen predikanten. Verder werd de uitoefening
van het katholicisme ter plaatse aanvankelijk streng geweerd. Dit had echter zeer
grote moeilijkheden in, daar het land van Valkenburg aan alle kanten door territoria
van katholieke heren omgeven was en dus het uitlopen naar kerken over de grenzen
zeer gemakkelijk viel. Bovendien werkten de heren van de thans Staatse heerlijkheden
in het algemeen niet mee tot de zogenaamde politieke reformatie, d.i. het vervangen
van de katholieke ambtenaren door protestante; dezen waren trouwens niet in
voldoenden getale beschikbaar. Streng werd echter meestal de hand gehouden aan
het voorschrift, dat alle huwelijken voor de hervormde predikant moesten worden
gesloten167..
Verscheiden pastoors uit het land van Valkenburg waren tussen 1661 en 1672
genoodzaakt, zich buiten het Staatse gebied op te houden; een enkele liet zich een
schuurkerk bouwen op Spaans territorium, b.v. de pastoor van Beek168.. Lang duurde
deze
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toestand echter niet. De Franse overheersing van 1672-1678 bracht volledig herstel
van het katholicisme. Het aftrekken van de Fransen in 1678 bracht wel de predikanten
terug, maar door de tussenkomst van de Franse gezant namen de Staten-Generaal in
1680 het beginsel van simultaan-gebruik van de kerkgebouwen aan. Ofschoon vele
grieven ten aanzien van de geestelijke goederen, de scholen en de huwelijkssluiting
bleven bestaan, was sedert 1672 van vervolging van het katholicisme hier geen sprake
meer. Hoe weinig resultaat de protestantisering behaalde, blijkt uit rapporten, die
omstreeks 1695 op last van de hervormde synode van Gelderland over het Land van
Valkenburg werden uitgebracht169..
In zijn zesjarig episcopaat heeft Andreas Creusen het zijne gedaan om de clerus,
die gedurende het lange interregnum min of meer aan de tucht ontwend was, weer
meer disciplinaire begrippen bij te brengen. Daartoe diende het herdrukken en
verspreiden van de diocesane statuten en van het Pastorale ecclesiae Ruraemundensis,
door Hendrik Cuyck samengesteld. Door het verenigen van een aantal voor de zielzorg
nutteloze beneficiën wist hij enige kapelanieën te stichten om aldus te voorzien in
de nood van vele parochies, waar het aantal Missen te gering was voor de talrijke
bevolking. De tegenstand, die hij daarbij van de kant van vele gevestigde pastoors
ondervond, bewijst, dat de clerus van het bisdom nog niet op het hoge peil stond, dat
na een volledig doorwerken van de katholieke reformatie normaal mocht heten. De
periode 1639-1661 moet veel van wat door de toewijding en de gestrengheid van
Van den Borch tot stand gekomen was, weer geheel of gedeeltelijk tenietgedaan
hebben. Eenmaal, en wel op 12 April 1655, diende Creusen te Rome een verslag
over zijn diocees in170.. Hij begint met uiteen te zetten, dat zijn eerste werk geweest
is, maatregelen te nemen tot herstel van de schade, die het lange tussenbestuur het
bisdom berokkend had. Als de eerste van deze maatregelen noemt hij de afzetting
van de vicaris-generaal en officiaal, door wiens nalatigheid tal van misbruiken waren
binnengeslopen. De bedoelde functionaris was niemand anders dan de gewezen
kapittel-vicaris Antonius Bosman, blijkbaar een ongeschikte figuur en een intrigant,
die na zijn afzetting de rol van obstructionist in het bestuursapparaat
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bleef vervullen. Tot vicaris-generaal had de bisschop de kanunnik Jacobus van
Oeveren benoemd, een in alle opzichten meer geschikte persoonlijkheid. Tot officiaal
van Roermond was Hendrik van Dilsen aangesteld171..
Omtrent het bisdom worden verder voornamelijk de volgende gegevens verstrekt.
Het Rijk van Nijmegen, het land van Maas en Waal en het land van Cuyck zijn in
de macht van de Staten-Generaal; daar kan de godsdienst slechts in stilte uitgeoefend
worden. Te Nijmegen werken tot dat doel drie Jezuïeten, twee Augustijnen en twee
Franciscanen, te Grave twee Capucijnen. Er zouden meer priesters aangesteld moeten
worden, maar de Congregatie van de Propaganda verbiedt dit, blijkbaar van oordeel,
dat deze dekenaten aan de apostolische vicaris van de Hollandse Zending onderworpen
zijn en dat de ordinarius er geen missionarissen kan aanstellen. In Maas-en-Waal
arbeiden Minderbroeders uit het klooster te Megen.
De staatkundige positie van het land van Valkenburg is een onderwerp van geschil
tussen de Republiek en Spanje, waarvan de dertig pastoors grote last ondervinden
en waardoor het katholicisme ernstig benadeeld wordt. De toestand van het
katholicisme in het land van Cuyck is sedert de vrede van Munster zeer verslecht:
alle pastoors zijn uit kerken en pastorieën gezet en de uitoefening van het geloof is
er verboden. Gelukkig kunnen de gelovigen geholpen worden in de vrije heerlijkheid
Boxmeer, waar de seculiere pastoor (Antonius Peelen, tevens geneesheer)172. en de
paters uit het Carmelietenklooster hun bijstand verlenen.
In de zeven overblijvende dekenaten (Montfort, Geldern, Kriekenbeek, Kessel,
Valkenburg, Erkelents en Weert) is bijna de hele bevolking katholiek; de zeer weinige
protestanten worden geduld; alleen de anabaptisten zijn onlangs verdreven.
Er zijn in het bisdom 15 mannenkloosters, een college van de Societeit daaronder
begrepen; alle zijn exempt van het bisschoppelijk gezag. Van de 22 vrouwenkloosters
zijn twee exempt; het zijn adellijke stiften (waarschijnlijk zijn Thorn en Susteren
bedoeld), waar bedenkelijke toestanden heersen. In de 20 andere is de clausuur
hersteld, uitgezonderd in 5 Tertiarissenhuizen. Deze laatste zijn te klein en te arm
daarvoor: vier ervan worden bestuurd door gebrekkig ontwikkelde paters Bogarden.
Er bestaat

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

647
verder in het bisdom één begijnhof (te Roermond).
In het seminarie te Roermond worden 8 jongelieden opgeleid; zij volgen de lessen
in het college van de Jezuïeten. Daarna zullen zij te Leuven theologie gaan studeren.
Leuven en Keulen leveren de voor het bisdom nodige priesters. Indien de pastoraten
niet zo behoeftig waren, zouden er meer priesters en vooral ook beter onderlegde
hier komen. Tot het stichten van een compleet seminarie in de geest van Trente
ontbreken de middelen.
Al missen wij in dit verslag ook ongaarne de statistische gegevens, die ons de
toestand in het bisdom omstreeks het midden van de eeuw duidelijk in beeld zouden
brengen, dan kunnen wij voor het minst vaststellen, dat het de schrijver scherp tekent
als een streng regent met een critische blik op de omstandigheden en op de tekorten
van het diocees.
De 8ste Mei 1657 koos het kapittel - ondanks de tegenstand van de vroegere vicaris
Bosman - Creusens vicaris-generaal, Jacobus van Oeveren, tot kapittel-vicaris. Deze
beheerde het bisdom tot 18 Juni 1659, toen de vijfde bisschop van Roermond zijn
intrede deed. Eugenius Albertus d'Allamont was een vermogend edelman, die zich
van zijn geboorte af had mogen verheugen in de hoge gunst van de aartshertogen.
Hij werd in 1609 te Brussel geboren; het doopsel ontving hij uit handen van de
machtige kardinaal Alphonsus de Cueva, terwijl Albertus en Isabella als peter en
meter fungeerden. Het is geen wonder, dat iemand, die onder zulke bescherming
opgroeide, tot de hoogste kerkelijke ambten opklom. Hij volgde eerst een militaire
loopbaan in Spaanse dienst, werd vervolgens begiftigd met een Luiks kanonikaat,
ontving na blijkbaar zeer korte theologische studie in 1654 de priesterwijding en
werd 15 Maart 1658 door de koning van Spanje tot bisschop van Roermond benoemd;
de 31ste Maart 1659 confirmeerde de paus deze benoeming173.. Als adellijk heer met
vorstenallures omringde hij zich gaarne met een kring van hovelingen, meest
edellieden; omstuwd door zulk een gezelschap, kwam hij 18 Juni 1659 zijn zetelstad
binnen. Eerst 24 Augustus 1659 werd hij door Andreas Creusen te Mechelen gewijd.
Of hij zich met de zaken van het bisdom bijzonder intiem heeft ingelaten, is aan de
hand van de litteratuur niet uit te maken, maar mag zeker betwijfeld
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worden. Hij verplaatste met goedvinden van paus Alexander VII zijn zetel van de
H.-Geestkerk naar de parochiekerk van Sint Christoffel, die sindsdien kathedraal is
gebleven. Omtrent zijn episcopaat is nog te weinig bekend, maar enige losse gegevens
maken de indruk, dat zowel Romeinse als Spaanse autoriteiten hem als een
onbeduidend en ijdel man hebben beschouwd. Als hoogadellijk heer, door zijn
afstamming van moederszijde uit het grafelijk geslacht van de Mérode's in de verte
aan de Oranje's verwant, verheugde hij zich in de gunst van de stadhouderlijke familie;
hij bewoog zich, dank zij een sauvegarde, vrij in de Republiek en vertoefde o.a. enige
tijd te Den Haag, waar prinses Amalia van Solms en de jonge Willem III hem
bezochten. Tot zijn eer kan getuigd worden, dat hij de hem verleende
bewegingsvrijheid ook ten bate van de zielzorg in de meest verlaten delen van zijn
diocees aanwendde: hij was de eerste bisschop na Lindanus, die het land van Cuyck
en het Rijk van Nijmegen bezocht. Ook als tijdelijk administrator van het vicariaat
Den Bosch heeft hij waarschijnlijk zekere gevaren voor het katholicisme aldaar weten
af te wenden, al zijn de grootse verwachtingen, die men te Rome aanvankelijk op
zijn diplomatieke talenten bouwde, volstrekt niet verwezenlijkt.
De hevige brand, die de 31ste Mei 1665 twee derde van de stad Roermond in de
as legde, ook het bisschoppelijk paleis en de kanselarij, waardoor bijna alle archivalia
verloren gingen, wat een ernstige lacune in de geschiedenis van het bisdom zal blijven
veroorzaken, gaf de bisschop aanleiding tot uitwijken. Zijn kathedraal bleef gespaard,
maar het seminarie, het Jezuïeten-college en tal van andere kloosters, alsmede
honderden burgerhuizen werden vernield174.. Eugenius d'Allamont toonde zich met
het lot van de voor jaren in haar welvaart geknotte stad begaan. Hij schonk rijke
aalmoezen en deed moeite bij de regering te Brussel en te Rome om de geteisterde
burgerij stoffelijke hulp te bezorgen, maar vertoefde sindsdien bij voorkeur te Brussel,
waar hij pogingen aanwendde om naar Gent, dat door de dood van Karel van den
Bosch op 5 April 1665 vacant was, te worden overgeplaatst. Inderdaad werd hij 1
Februari 1666 tot bisschop van Gent benoemd; 9 Juli 1666 deed hij afstand van de
Roermondse zetel.
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Met zijn vertrek begon weer een interregnum van vrij lange duur. Van Juli 1666 tot
October 1672 werd het bisdom weer door de kapittelvicaris Jacobus van Oeveren
bestuurd. Ofschoon door het kapittel met aandrang aanbevolen, kwam deze waardige
man bij de Spaanse regering als candidaat voor het episcopaat niet in aanmerking.
In April 1667 benoemde de kroon een ander adellijk beer, Ignatius Augustinus Schetz
van Grobbendonck, zoon van de gouverneur van Den Bosch in 1629. De betrokkene
was kanunnik te Doornik. Hij liet een grondig onderzoek naar de stoffelijke revenuen
van het bisdom instellen - blijkbaar wenste deze verstandige baron geen kat in de
zak te kopen -, maar ontving intussen de benoeming tot bisschop van Namen en
bedankte toen onverwijld voor Roermond. Weer droeg het kapittel de vicaris Van
Oeveren voor, maar andermaal kwam deze niet in aanmerking. De uitverkorene van
de Spaanse kroon was thans Lancelot de Gottignies, een Henegouws edelman, in of
omstreeks 1618 geboren. Als achttienjarige jongeling reeds in het bezit van twee
kanonikaten, een te Maastricht en een te Brussel, zal deze waarschijnlijk meer
waarborgen voor het waardig bekleden van een hoog kerkelijk ambt geboden hebben
dan Jacobus van Oeveren175.. De 3de October 1672 nam de Gottignies bij procuratie
bezit van de zetel; de 16de October d.a.v. werd hij te Brussel door de Mechelse
aartsbisschop Alphonse de Berghes geconsacreerd. Vermoedelijk in verband met de
ingetreden oorlogstoestand bleef hij te Brussel. Hij zou zijn bisdom nooit betreden:
reeds 25 Augustus 1673 stierf hij te Brussel. Jacobus van Oeveren had inmiddels als
vicaris-generaal het bisdom bestuurd; na de Gottignies' dood werd hij weer
kapittel-vicaris. Hij bleef dit tot 7 Januari 1677, toen Reginald Cools de zetel in bezit
nam. Uit dit exposé blijkt, dat Jacobus van Oeveren in feite het bisdom bestuurd
heeft van d'Allamonts vertrek in Juli 1666 tot Januari 1677, d.i. gedurende ruim tien
jaren. Voor het bisdom kan dit lange interregnum zeker geen voordeel genoemd
worden, maar de toewijding en de bekwaamheid van de vicaris moeten het een en
ander vergoed hebben. Van Oeveren hield geregeld visitaties en trachtte de discipline
te handhaven. Ongetwijfeld werd zijn bestuur verzwaard door de last van de oorlog
1672-1678; aan de andere kant smaakte hij de voldoening, dat in het hele bisdom
het katho-
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licisme tijdelijk in de vroegere positie hersteld werd.
Een van de factoren, die er toe bijdroegen, dat ook ditmaal de voorziening in de
vacature lang vertraagd werd, was de nog steeds onvoldoende stoffelijke accomodatie
van de functie. Omstreeks 1670 wendden de Zuidnederlandse autoriteiten in
samenwerking met de pauselijke nuntius te Brussel pogingen aan om daarin
verbetering te brengen, door de bisschoppen van Gent en Antwerpen te verplichten
tot een jaarlijkse uitkering aan die van Roermond. Voor dit denkbeeld was men te
Rome aanvankelijk niet te vinden: men oordeelde terecht, dat de koning krachtens
het concordaat van 1559 had te zorgen voor een behoorlijk inkomen van elke bisschop.
Achtte hij het niet mogelijk, tegen een zo schamele beloning een geschikte bisschop
voor Roermond te krijgen, dan moest hij zelf dit inkomen verhogen en de plicht
daartoe niet afwentelen op andere bisschoppen van de kerkprovincie176.. Toch slaagde
de regering er inmiddels in, Eugenius d'Allamont te overreden, elk jaar zes duizend
gulden tot het onderhoud van de bisschop van Roermond af te staan. Het is zeer wel
mogelijk, dat d'Allamont op deze voorwaarde te Gent benoemd is. Ten slotte keurde
Rome deze overeenkomst goed, waaraan ook d'Allamonts opvolger te Gent, Frans
van Horenbeke, zich had te onderwerpen. Eerst de zekerheid van deze toelage maakte
blijkbaar de benoeming van Reginald Cools mogelijk177.. De moeilijkheden waren
daarmee echter volstrekt niet ten einde, daar de bisschop van Gent bleef betogen,
zulk een bedrag niet te kunnen missen. Jaren aaneen is over de dotatie van het bisdom
gecorrespondeerd, alsof er geen belangrijker zaak bestond. De Gentse bisschop
verlangde, dat de zes duizend gulden, die hij had te geven, verminderd werden met
de som van 3200 gulden, die de Roermondse bisschop uit de Gelderse
domeingoederen werden toegekend; te Rome meende men, dat dit bedrag in
meerdering van de zes duizend gulden bedoeld was. Tot een officiële beslissing
kwam het onder Reginald Cools vermoedelijk niet, maar het is zeer waarschijnlijk,
dat de Gentse onderstand door een overeenkomst tussen de twee bisschoppen
belangrijk verlaagd is178..
In tegenstelling tot zijn meeste voorgangers was de zevende
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bisschop van Roermond van klein-burgerlijke afkomst179.. Hij werd in 1616 te
Antwerpen geboren, werd soldaat, studeerde vervolgens rechten te Leuven en vestigde
zich als advocaat te Brussel. In 1648 trad hij bij de Dominicanen aldaar in. Door de
oversten van zijn orde werd hij al spoedig voor juridische en diplomatieke zendingen
gebruikt. Met zulk een opdracht begaf hij zich omstreeks 1654 naar Spanje. Hij kwam
in nauw persoonlijk contact met koning Philips IV en werd spoedig zelfs de
biechtvader van koningin Marie Anne van Oostenrijk. Ook gebruikte de koning hem
enige malen voor belangrijke politieke zendingen. Hij maakte deel uit van de Spaanse
delegatie bij de onderhandelingen, die tot de vrede van de Pyreneeën leidden (1659)
en trad vervolgens als bemiddelaar op voor het huwelijk van Lodewijk XIV met de
Spaanse prinses Maria Theresia. Voor koningen, die de bisschopszetels gaarne
vergaven als beloningen voor hun bewezen diensten, is het dan ook niet vreemd, dat
zij pater Cools daartoe in petto hielden. Het was Karel II, die in 1675 eindelijk het
verdiende loon uitkeerde door Reginald Cools tot bisschop van Roermond te
benoemen. De 16de December 1676 verleende paus Innocentius IX hem de institutie.
De wijding werd 17 Januari 1677 te Brussel verricht door de aartsbisschop Alphonse
de Berghes; 24 Februari 1677 deed de nieuwe bisschop zijn intrede te Roermond.
Zijn episcopaat was sedert dat van Van den Borch het eerste, dat een geruime tijd
duurde: hij bleef te Roermond tot Juni 1700, toen hij, op 84-jarige leeftijd, de zetel
van Antwerpen beklom. Het heeft echter niet aan hemzelf gelegen, dat hij 23 jaren
te Roermond bleef, want reeds in 1680 deed hij pogingen om geplaatst te worden op
de rijk-gedoteerde zetel van Gent.
Dat deze bisschop niettemin zijn taak met grote ernst ter hand nam en open oog
had voor de vele misstanden, die in het lang verweesde diocees alom de overhand
hadden gekregen, blijkt uit het eerste verslag van zijn hand, dat hij 20 December
1680 aan de beilige stoel uitbracht180.. Het is een uitvoerig stuk, dat de toestand van
het diocees grondig uiteenzet en zeer positief is in het aanwijzen van de gebreken
en het voorstellen van middelen om deze uit de weg te ruimen. Het kenmerkt Reginald
Cools als een krachtig regent en een zeer positieve persoonlijkheid, ook als een goed
stilist en een welsprekend advocaat.
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Bij zijn ambtsaanvaarding vond de bisschop zijn diocees in een staat van groot verval.
Door de lange regeringloosheid waren vele pastoraten en beneficiën, vaak door
simonie, in handen gekomen van ongeschikte en niet-voldoende onderlegde priesters.
Van het begin af heeft hij zich dan ook tot taak gesteld, daarin verandering te brengen
en vooral het euvel van de simonie te bekampen. Dit geeft echter veel moeilijkheden
met adellijke heren, die het patronaat van de meeste belangrijke beneficies bezitten.
Een andere bron van groot verdriet voor de bisschop vormt de ketterse overheersing
in het grootste deel van het bisdom, vooral in het land van Valkenburg. Niet alleen,
dat de kerken en alle fondsen geseculariśeerd en de parochies tot armoede gebracht
zijn, maar de aanraking met de protestanten is oorzaak van allerlei onregelmatigheden
in zake de huwelijkssluiting. Ten eerste komen er gemengde huwelijken voor en
vervolgens veroorzaakt het decreet van de Staten-Generaal, dat de huwelijkssluiting
aan anderen dan gereformeerde predikanten verbiedt, veel zorg. Niet alleen de
bewoners van de aan de Staten-Generaal onderworpen dorpen, maar soms ook
ingezetenen, vooral vrouwen, van de Spaanse dorpen, laten hun huwelijken door een
gereformeerde predikant sluiten. Zij keren dan vaak in hun woonplaats terug en zijn
onwillig of onmachtig, hun huwelijk voor de pastoor te sluiten. Toch willen zij tot
de heilige sacramenten toegelaten worden, wat de betrokken pastoors herhaaldelijk
voor vragen stelt, waarvoor zij geen oplossing weten. De bisschop verzoekt de paus,
hem in dezen instructies te geven.
Vervolgens gaat de bisschop over tot een uiteenzetting van de huidige staat van
de zielzorg in het bisdom. Dit exposé is het eerste van dien aard, dat zekere statistische
waarde heeft, al zouden wij het gaarne nog veel meer gedétailleerd hebben gezien.
Het is echter al zeer te waarderen, dat hij niet langer de onder de Staten-Generaal
levende dekenaten als stiefkinderen buiten de opsomming houdt, maar ze op gelijke
voet als de zeven andere behandelt.
Van de stad Roermond wordt meegedeeld, dat de kathedraal tevens parochiekerk
is; zij wordt bediend door een pastoor en een kapelaan. Het kapittel heeft acht zeer
magere prebenden, waarvan er een aan de bisschop toekomt; de deken (Jacobus van
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Oeveren) wordt oud en onder de andere kanunniken is er niet een bekwaam om het
ambt van officiaal te bekleden, waarom de bisschop dan ook een leek heeft moeten
benoemen (Jacobus van Mierlo)181.. Er zijn vier mannenkloosters in de stad, nl. van
Kartuizers, Kruisheren, Minderbroeders en Jezuïeten. De laatsten houden een college.
Als deze regulieren staan de pastoor bij in het katechismusonderricht, het preken en
het bezoeken van zieken. Ten slotte zijn er negen vrouwenkloosters, nl. van
Regularissen, Tertiarissen, Ursulinen, Begijnen, Cellezusters, Clarissen, Penitenten
en een adellijk stift van de Bernardijnerorde, dat beweert exempt te zijn182..
In het dekenaat Kriekenbeek zijn tien parochies, waaronder de steden Venlo en
Wachtendonk. De kerk van Venlo wordt bediend door een pastoor en twee kapelaans,
alle drie Witheren uit Averbode. Er zijn mannenkloosters van Kruisheren en
Minderbroeders, vrouwenkloosters van Regularissen, Annunciaten en nog een klooster
met elf bewoonsters (waarschijnlijk is het Norbertinessenklooster van de H. Geest
in de Jodenstraat bedoeld)183.. Wachtendonk heeft een parochiekerk en een klooster
van vrouwelijke Tertiarissen. Ook te Vierssen is zulk een klooster. Alle parochies
worden bediend door een pastoor en een kapelaan; alleen Vierssen heeft twee
kapelaans.
Van de 15 parochies in het dekenaat Cuyck zijn er 13 in de macht van de
Staten-Generaal; alleen niet die van Boxmeer en Sint Antonis (dat eveneens deel
uitmaakte van de heerlijkheid Boxmeer). Te Boxmeer hebben Carmelieten een
klooster; zij bedienen bovendien de parochiekerk. Er is sedert kort ook een klooster
van Carmelitessen. Te Sint Antonis staat een pastoor met een kapelaan.
Het dekenaat Erkelents heeft vier parochies. In het stadje zelf is een klooster van
Minderbroeders. Drie van de parochies hebben een pastoor met een kapelaan; de
vierde wordt door een pastoor alleen bediend.
In het dekenaat Valkenburg zijn 30 parochies; 24 daarvan zijn in handen van de
protestanten. Het dekenaat Geldern telt 16 parochies, waaronder twee steden: Geldern
en Stralen. Te Geldern is een klooster van Carmelieten, die de parochiekerk bedienen.
Ook is er een Carmelitessenklooster. Verder zijn er kloosters
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van Capucijnen, zusters Tertiarissen en Regularissen. Te Stralen is eveneens een
zustersklooster van de derde orde van Sint Franciscus. In dit dekenaat ligt Kevelaer,
in wijde omtrek beroemd om de mirakuleuze beeltenis van O.L.V., waarheen geregeld
duizenden ter bedevaart gaan. Er is een klooster van Oratorianen. Het dekenaat Kessel
omvat 18 dorpen. Venray heeft een klooster van Minderbroeders en een van
Regularissen; in het naburige Oostrum is eveneens een Regularissenconvent. In het
dekenaat Montfort zijn 13 parochies.
De zes dorpen, die het dekenaat Nijmegen bevat, zijn, evenals de stad, in de macht
van de Staten-Generaal. Enige seculiere en reguliere priesters werken echter in de
zielzorg. Te Nijmegen wonen 2 of 3 Predikbroeders, enige Jezuïeten, Minderbroeders
en Augustijnen; in lekenkleren bezoeken zij ook de dorpen; zij leven van de aalmoezen
der gelovigen. In het dekenaat Weert zijn 5 parochies. Binnen de stad zijn 3 conventen,
nl. van reguliere kanunniken, Regularissen en Penitenten; buiten de stad ligt een
klooster van Minderbroeders.
In den brede gaat de bisschop dan in op enige wantoestanden. Voorop gaat de met
minutieuze détails gemotiveerde klacht over de ontoereikende dotatie van de bisschop
zelf. Als remedie stelt hij voor: de paus overrede de koning, dat deze elke in de
toekomst in de Nederlanden openvallende abbij verplichte, ten bate van het bisdom
Roermond een som van 10 of 20 duizend gulden te schenken. Zo zou binnen weinige
jaren een aanzienlijk kapitaal bijeenkomen, waaruit de bisschop behoorlijk te doteren
was. Een tweede euvel is de omstandigheid, dat de collatie van vrijwel alle pastoraten
en beneficiën aan het kapittel, aan andere kerkelijke personen of corporaties of aan
leken staat, waardoor simonie moeilijk te beletten is en allerlei ongeschikten benoemd
worden. In sommige bisdommen bestaat een voorschrift, dat de candidaten voor
pastoraten en beneficies geëxamineerd moeten worden. Hier bestaat deze practijk
niet, ofschoon ze hard nodig is. Zelfs velen, die een academische graad bezitten, zijn
volkomen onbekwaam: tal van ongeschikten weten de graden ‘honoris causa’ te
verkrijgen. De bisschop verzoekt de paus hem te machtigen tot de instelling van zulk
een examen over te gaan.
Een derde kwaal, waaraan het diocees laboreert, is de netelige
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toestand van het seminarie. Dit kan thans maar één leerling onderhouden. Het is
onmogelijk de clerus te verplichten, tot het onderhoud van het seminarie meer bij te
dragen. Alle geestelijken zijn arm en worden door de koning gedwongen even hoge
belastingen op te brengen als de leken. Het zou al een aanzienlijke verbetering zijn,
zo de heilige vader de koning wist te bewegen, het seminarie zelf vrij te stellen van
belastingen voor de weinige gronden, die het bezit. Een tweede middel om in de
droeve staat van het instituut verbetering te brengen zou zijn, dat de bisschop met 's
pausen machtiging enige Dominicanen in het seminarie deed wonen om er het
onderwijs in handen te nemen.
In nauw verband met het voorafgaande staat een andere wantoestand. In alle andere
gewestelijke statencolleges heeft de clerus zijn representanten, maar die van Roermond
heeft geen stem in de Staten van Opper-Gelre. De bisschop verlangt zitting daarin
om het daar op te nemen voor de zo laag bezoldigde priesters die bovendien aan
zware belastingen onderworpen zijn. Ook hiervoor verzoekt hij 's pausen bemiddeling.
Bij deze kwalen van het bisdom komen er nog drie, welke de bisschop in vaak
krasse termen uiteenzet. De eerste is, dat de kapelaans in het algemeen geen andere
plichten hebben dan één Mis te doen en hun lege tijd slijten in de herbergen. De
remedie zou zijn, hen te verplichten, de pastoors ten minste op Zon- en feestdagen
de gehele dag bij te staan en hen met het geven van katechismusonderricht te belasten.
Ook daartoe verzoekt de bisschop pauselijke machtiging. Een tweede kwaal bestaat
daarin, dat in het bisdom het drinken van brandewijn of jenever en het roken van
tabak meer en meer in zwang komt, wat de mensen geestelijk en lichamelijk ten
gronde richt; de ambtenaren van de koning en van de andere souvereinen ignoreren
dit wegens het profijt voor de openbare kassen. Daarmee staat in rechtstreeks verband
de derde kwaal, die hij blootlegt: dat velen op Zon- en feestdagen die gevaarlijke
drank van zonsopgang af drinken, waardoor zij de hele dag buiten staat zijn, Mis of
preek met vrucht bij te wonen. Dit kwaad verbreidt zich over alle Zuidelijke
Nederlanden, tengevolge waarvan velen reeds in de bloei van de jeugd ellendig
omkomen, van binnen geheel verbrand door de alcohol en door de tabaksrook. Ook
tegen deze volkskwaal, waar-
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aan de gehele katholieke kerk in de Zuidelijke Nederlanden ten gronde dreigt te gaan,
heeft de voortvarende bisschop de heilige vader een geneesmiddel aan te bevelen:
Zijne Heiligheid gelieve de koning te bewegen tot een bepaling, dat de jenever,
waaraan men zich ook bij huiselijke feesten als kandeel- en doopmalen vaak te buiten
gaat, niet verkocht mag worden dan als medicijn in de apotheken. Het is de bisschop
ter ore gekomen, dat de Engelsen en de ‘ketterse’ Hollanders ten minste de verkoop
van jenever op Zondag verbieden.
Het uitvoerige verslag vormt een zeldzaam boeiend stuk, dat door grote helderheid
en door scherpe toon uitmunt. Het tekent deze Dominicaan, die aan het hof en in
officiële kringen zo volkomen thuis was, als een waar zielzorger met open oog voor
de kwalen van de tijd en voor de gevaren, die het zedelijk en godsdienstig leven en
de volksgezondheid ondermijnden. Het is jammer, dat de paus op deze krasse
uiteenzetting van maatschappelijke euvels geen antwoord heeft gegeven. Dit blijkt
uit de tweede relatio van de bisschop.
Zes jaar later, de 26ste Maart 1686, zond Reginald Cools dit tweede verslag aan
paus Innocentius XI toe184.. Het is veel korter dan het eerste en is goeddeels slechts
een verwijzing hiernaar. De schrijver verklaart het onnodig te vinden, de
mededelingen, klachten en voorstellen, die hij in 1680 deed, te herhalen, vooral, zo
zegt hij met apostolische vrijmoedigheid, omdat hij tot dusver geen antwoord er op
heeft ontvangen. Het zal niet elke dag voorgekomen zijn, dat de paus zulke
terechtwijzingen in bisschoppelijke verslagen te lezen kreeg. Het exposé bepaalt zich
dan tot enige aanvullingen en vervolgen op het vorige. Vooreerst wordt met
voldoening en zelfs met trots meegedeeld, dat hij, dank zij de gunstige uitslag van
twee processen voor het Hof van Gelderland, thans bereikt heeft, wat zijn voorgangers
in 120 jaar niet gedaan hebben kunnen krijgen: dat volgens de Trentse voorschriften
de pastoraten voortaan alle na vergelijkend onderzoek zullen worden vergeven.
Daarmee was een van de ernstigste beletsels voor de doorvoering van de katholieke
reformatie eindelijk uit de weg geruimd. Verder spreekt de bisschop met grote
geestdrift over de ijver, waarmee op zijn voorbeeld een deel van de clerus zich er op
toelegt, de massa beter in het geloof te
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onderwijzen om aldus ook de bekering van de protestanten teweeg te brengen. Ten
slotte deelt hij mee, dat inmiddels in het dekenaat Erkelents twee nieuwe kerken
gebouwd zijn (te Oberkrüchten en Rinckelraet) en dat de kapel van O.L.V. in 't Zand
bij Roermond, die te klein was om de steeds aangroeiende stroom van pelgrims te
bergen185., en de kerk van Sint-Odiliënberg, die in puin lag186., herbouwd zijn.
Korte tijd na het inzenden van dit verslag ging Cools tot een - vooral voor een
zeventigjarig man - nogal ongewone stap over. Inziende, dat hij met periodieke
verzoeken aan de heilige vader om de koning van Spanje tot zekere gunstige
maatregelen ten behoeve van het bisdom te bewegen, niets of zeer weinig zou
bereiken, en verder ongetwijfeld met de Brusselse regering en vooral haar Gelderse
ambtenaren in een verhouding gekomen, die met voet van oorlog niet te sterk is
aangeduid, besloot hij in 1687 zelf naar Spanje te reizen om zijn vele bezwaren
mondeling aan koning Karel II te demonstreren. Hij zal bij deze gelegenheid alle
grieven gelucht hebben, die wij kennen uit het verslag van 1680: zijn eigen
ontoereikend inkomen, de misstanden in het vergeven van pastoraten en beneficiën,
vooral door de lekenpatroons, de toestand van het seminarie, zijn miskend recht op
zitting in de Staten van Opper-Gelre, het jeneverdrinken en het tabakroken. Volgens
zijn eigen latere mededelingen moet hij ook vrijdom van belastingen voor de clerus
geëist hebben. In het begin van 1688 was hij terug te Roermond. In een herderlijke
brief aan zijn diocesanen betuigde hij zich ingenomen met de ‘bijzondere
goedertierenheid’, waarmee koning en koningin hem bejegend hadden, en verklaarde
hij te hebben kunnen constateren, dat de Spaanse souvereinen zijn diocesanen
‘uitermate beminden’, een mededeling, die de brave landlieden ongetwijfeld goed
gedaan heeft, al zal ze hen niet onverschillig gemaakt hebben voor de lasten, die de
koning onveranderd voortging hun op te leggen. Resultaten kan de reis niet veel
gehad hebben.
Nog ten minste tweemaal, in 1691 en 1699, bracht Reginaldus Cools de paus
verslag uit over de staat van zijn bisdom. Alleen het eerste187. brengt een enkele nieuwe
bijzonderheid; het is overigens grotendeels gelijkluidend met de vorige verslagen.
Het geeft verslag van de reis naar Madrid. Wel had de koning
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toegezegd, dat de bisschop en twee kanunniken zitting zouden krijgen in de Staten,
maar de tegenstand, die dit besluit te Brussel ondervond, had de uitvoering tot dusver
belet. Ook waren de moeilijkheden, die al jaren bestonden tussen het Hof van
Gelderland en de bisschoppelijke officiaal, nog steeds niet uit de weg geruimd, zodat
van medewerking van het Hof aan de vergeving der pastoraten langs de weg van
vergelijkende examens nog niet gekomen Was. Uit dit alles blijkt wel, dat de positie
van het bisdom en de toestand van kerken en geestelijken ondanks de rusteloze vlijt,
waarmee deze bisschop nu al meer dan veertien jaar naar verbetering streefde, niet
veel gunstiger geworden waren. Toch kan de ernst, waarmee hij door geregelde
visitaties en door gestadig nauw contact met de clerus de interne belangen van het
bisdom behartigde, niet zonder resultaat gebleven zijn. De grootste dienst, die hij
het diocees bewees, bleef nog onvermeld. In 1695 bracht hij eindelijk het reeds lang
gekoesterde voornemen ten uitvoer, het seminarie in handen te geven van enige van
zijn ordebroeders. Daarmee herschiep hij de zeer gebrekkige inrichting, die tot dusver
niet veel meer geweest kan zijn dan een convict, waarin een uiterst klein getal
jongelieden (ten hoogste 6 à 8), die de lessen van het Jezuïetencollege volgden,
gehuisvest werden, tot een werkelijk theologicum. Het resultaat beantwoordde
blijkbaar aan de verwachtingen, want spoedig, zo heet het, stroomden de studenten
van het diocees, die onder zware geldelijke lasten te Keulen of Leuven studeerden,
naar Roermond. Drie jaar later moest het seminarie vergroot worden; in 1718 telde
het 50 leerlingen188..
Geen van de zeventiende-eeuwse verslagen omtrent het bisdom Roermond verstrekt
voldoende exacte gegevens voor het tekenen van de situatie omstreeks 1700. Met
reserve ten opzichte van onderscheiden dubia wordt het onderstaande overzicht
bedoeld als een poging om deze situatie weer te geven. Het is opgemaakt aan de
hand van de gegevens, die Habets in zijn derde deel omtrent elke parochie verstrekt,
soms vermeerderd met berichten van elders, o.a. Schutjes voor de parochies, die
tegenwoordig deel uitmaken van het bisdom Den Bosch. Het aantal dienstdoende
priesters is aan de hand van deze gegevens niet te bepalen, wel het aantal parochies
en staties. Verdeeld naar de 9 dekenaten, is
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de structuur omntrent 1700 als volgt te tekenen189..
1. Dekenaat Erkelents: 4 parochies, alle door seculieren bediend, nl. Erkelents,
Kückhoven, Nieder-Krüchten en Ober-Krüchten. Het katholicisme was er in de
oude staat gebleven. Alle dorpen liggen buiten de grens van ons huidig
koninkrijk.
2. Dekenaat Geldern. Van dit dekenaat ligt het grootste deel buiten de huidige
landsgrenzen. Het omvatte omstreeks 1700 éen 18-tal parochies. Vijf daarvan
zijn nu Nederlands: Afferden, Arcen, Bergen, Middelaar en Well; zij werden
in 1700 alle door seculieren bediend. De 13 andere waren Aldekerk, Kapellen,
S.-Anthonisberg, Nieukerk, Pont, Stralen, Twisteden, Veert, Walbeck, Wetten
en Sevelen, door seculieren bediend, Kevelaer, dat een Oratoriaan tot pastoor
had, en Geldern, dat door een Carmeliet verzorgd werd. In heel het dekenaat is
het katholicisme altijd in de oude staat gebleven.
3. Dekenaat Kessel. Dit omvatte 18 parochies, alle binnen onze tegenwoordige
staatkundige grenzen gelegen, nl. Baarlo, Blerick, Blitterswijk, Broekhuizen,
Broekhuizenvorst, Geisteren, Grubbenvorst, Helden, Horst, Kessel, Lottum,
Maasbree, Meerlo, Oorlo, Sevenum, Swolgen, Venray en Wanssum. Blerick
werd door een Norbertijn bediend, alle andere door seculieren. Ook hier is het
katholicisme in de oude positie gebleven.
4. Dekenaat Kriekenbeek. Dit telde 10 parochies, nl. Velden (seculier) en Venlo
(Witheren) binnen de tegenwoordige grens en de volgende 8 er buiten: Herongen,
Grefrath, Leuth, Wankum, Wachtendonk, Lobberich, Hinsbeck en Vierssen;
Grefrath en Lobberich hadden elk een Praemonstratenser tot pastoor, de andere
een seculiere priester. Het katholicisme is in dit dekenaat altijd in de oude positie
gebleven.
5. Dekenaat Montfort. Dit telde 15 parochies, waarvan 1 in het tegenwoordige
Duitsland, nl. Elmpt, door een seculier bediend. De andere 14, alle ook met een
seculier tot pastoor, (behalve Asselt, dat geen eigen pastoor had, maar door die
van Swalmen bediend werd) waren: Asselt, Belfeld, Beesel, Echt, Linne,
Maasbracht, Montfoort, Nieuwstad, Roermond, Sint-Odiliënberg, Roosteren,
Stevensweert, Swalmen en Vlodrop. Het katholicisme was er ongeschokt
gebleven.
6. Dekenaat Weert. Dit had vijf parochies, alle in het huidige
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koninkrijk gelegen en door seculieren bediend: Leveroy, Weert, Nederweert,
Wessem en Meyel. Ook hier bleef de positie van het katholicisme onaangetast.
7. Dekenaat Valkenburg. Dit was naar het staatkundige in 1700 in twee stukken
verdeeld:
a. Spaans gebied, waar het katholicisme in de oude staat was gebleven;
het omvatte 16 parochies, waarvan er twee, nl. Geleen en Oorsbeek,
door Witheren bediend werden en 14 door seculieren: Amstenrade,
Bingelrade, Brunssum, Hoensbroek, Jabeek, Merkelbeek, Nuth,
Oud-Valkenburg, Schaesberg, Schinnen, Schinop-Geul, Schinveld,
Spaubeek en Wijnandsrade. Al deze dorpen liggen thans binnen de
Nederlandse grens.
b. Nederlands gebied, waar het katholicisme van 1661 tot 1672 niet
mocht worden uitgeoefend en zich (met verlies van de kerkelijke
goederen) na 1672 met het simultaan-gebruik van de kerken moest
tevreden stellen. Het telde 15 parochies: Valkenburg, Voerendaal,
Amby, Heerlen, Houthem, Schimmert, Meersen, Beek, Borgharen,
Geul, Limmel, Klimmen, Itteren, Bunde en Hulsberg, alle met een
seculiere pastoor, behalve Beek, dat door een priester van de Duitse
orde bediend werd.
8. Dekenaat Cuyck. Hier was het katholicisme van kerken, pastorieën en fondsen
beroofd; de parochies waren dus in wezen missiestaties geworden. Het waren
er 16 (het dorp Maashees had geen pastoor), waarvan de volgende 7 door
seculieren verzorgd werden: Cuyck, Beers, Overloon, Neerloon, Oplo, S.
Anthonis en Wanroy en de overige 9 door regulieren, nl. 6 door Carmelieten
(Boxmeer, Beugen, Groot-Linden, Haps, Sambeek en Vierlingsbeek), 1 door
een Dominicaan (Escharen), 1 door een Capucijn (Grave) en 1 door een
Norbertijn (Mill).
9. Dekenaat Nijmegen. In dit dekenaat verkeerde het katholicisme in dezelfde staat
als in dat van Cuyck; hier waren omstreeks 1700 nog tal van dorpen zonder
pastoor. De stad Nijmegen telde 4 staties, nl. 1 van Jezuïeten, 1 van Franciscanen,
1 van Dominicanen en 1 van Augustijnen. Buiten de stad waren nog 10 staties
gevestigd, nl. 3 van seculieren (Groesbeek, Overasselt-Nederasselt en Wichen),
5 van Franciscanen (Afferden-Deest, Ewijk, Hernen-Leur, Horsen en Puiflijk),
1 van Witheren (Wamel) en 1 van Dominicanen (Neerbosch-Hees).
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Samengevat, vormt dit voor het gehele bisdom 130 parochies of staties, waarvan er
101 door seculieren bediend werden en 29 (grotendeels in het Staatse gebied gelegen)
door regulieren, nl. 8 door Norbertijnen, 7 door Carmelieten, 6 door Minderbroeders,
3 door Dominicanen, 1 door Capucijnen, 1 door Augustijnen, 1 door Jezuïeten, 1
door de Duitse orde en 1 door Oratorianen. Het aantal dienstdoende priesters moet
veel groter dan 130 geweest zijn: vele parochies hadden een kapelaan en verder
waren er nog enige beneficianten aan sommige kerken verbonden. Bovendien was
er in het bisdom omstreeks 1700 een getal van omstreeks 50 huiskapellen, meest op
de kastelen van adellijke families; sommige daarvan hadden een eigen bedienaar.
Tenslotte waren er nog de mannenkloosters en woonde in vrijwel alle
vrouwenkloosters (zie de opsomming daarvan in de geresumeerde verslagen van
Reginald Cools) een rector, vaak een regulier priester.
Met deze opsomming is echter niet het tegenwoordige bisdom Roermond
behandeld. Ten eerste kan het nagaan van de genoemde parochies reeds doen zien,
dat 26 er van buiten ons koninkrijk liggen en dus niet tot het bisdom Roermond van
thans behoren. Ten tweede moeten wij er op bedacht zijn, dat gedurende de hele
zeventiende eeuw (en goeddeels tot in het begin van de negentiende eeuw) een aantal
van de thans Roermondse parochies behoord heeft tot het aartsbisdom Keulen of tot
het prins-bisdom Luik. Tot Keulen behoorden: Gennep, Heijen, Ottersum en Mook.
Onder Luik stonden er zeer veel meer, nl.:
1. een aantal, dat behoorde tot het Luikse dekenaat Maaseyk: Thorn, Baaksum,
Stamproy, Heythuizen, Horn, Hunsel, Ell, Roggel, Buggenum, Grathem, Neer,
Neeritter, Heel, Nunhem, Beegden, Halen190.;
2. de volgende parochies uit het Luikse dekenaat Susteren: Berg a.d. Maas,
Born-Buchten, Elslo, Guttekoven, Limbricht, Obbicht, Urmond, Susteren,
Sittard, Broeksittard, Stevensweerd, Grevenbricht-Papenhoven, Munstergeleen,
Holtum, Herten;
3. een drietal parochies van het Luikse dekenaat Wassenberg: Tegelen-Belfeld,
Herkenbosch en Maasniel191.;
4. de volgende parochies uit het Luikse dekenaat Maastricht: Eysden, Ekkelrade,
Berg, Bemelen, Eygelshoven, Eijs, Gulpen,
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Heugem-Cadier, Mesch, Sint Pieter, Sint Geertruid, Vijlen, Oud-Vroenhoven,
Wilre, Maastricht, Wijk, Vaals, Epen, Slenaken, Simpelveld, Mheer, Noorbeek,
Mechelen, Margraten, Holset, Kerkrade, Heer, Gronsveld.
Het is moeilijk te zeggen, in hoeverre de onderhorigheid aan de ordinarii van Keulen
en Luik voor de betrokken plaatsen in de zeventiende eeuw voordelig geweest is.
Dat hun een betere religieuze Verzorging ten deel viel, is tot het midden van de
zeventiende eeuw onwaarschijnlijk. In beide bisdommen heersten ernstige
wantoestanden, geaccentueerd door de omstandigheid, dat de bisschoppen als
wereldlijke vorsten merendeels belangstelling, inzicht en gelegenheid misten, zich
met het geestelijke ambt in het bijzonder bezig te houden. Beide bisdommen waren
en bleven vooreerst nog geheel naar de oude stempel ingericht; niet de bisschop
oefende het geestelijke bestuur uit, maar de vrijwel souverein-regerende aartsdiakens,
zelf aanvankelijk meestal ook hoog-adellijke, verwereldlijkte clerici, wier bemoeiing
zich voornamelijk beperkte tot het administratief en vooral geldelijk beheer. De
rapporten van de pauselijke nuntii te Keulen en te Brussel wijzen uit, hoe ernstig
beide bisdommen aan de euvels van de tijd mank gingen, hoe talrijk en hoe schandelijk
de misbruiken waren, die vooral onder de clerus ongestraft voortwoekerden. Vrijwel
buiten elk toezicht geplaatst, vergroeid met de vóór-Trentse verwording, zich uitend
in absenteïsme, cumulatie van beneficies, simonistische praktijken en vooral ook
concubinaat, bood de clerus van Keulen en Luik nog in de eerste decennia van de
zeventiende eeuw een beeld, dat de weerzin en de verontwaardiging van onderscheiden
pauselijke gezanten gaande maakte. Wat in de Hollandse Zending door het werk van
Sasbout en Rovenius en, iets langzamer, in de Generaliteitslanden, vooral in het
Bossche bisdom, dank zij de gestrenge toewijding van Maas, Zoes en Ophovius,
onmogelijk was geworden, tierde in Keulen en Luik nog lang onverlet. Deze
bisdommen stonden daarin trouwens ver van alleen. Hoe paradoxaal het ook klinkt,
nergens was de katholieke reformatie, wat het gehalte en de houding van de clerus
betreft, spoediger en volkomener doorgedrongen dan in de landen, waar de
protestantisering slaagde. Daar was de bezinning het grootst en daar eiste de zielzorg
de
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meeste zelfverloochening; daar vergde zij dagelijks offers, niet het minst van de
bisschoppen. Figuren als Sasbout Vosmeer, die in weerwil van zijn patricische
afkomst bepaald in armoedige omstandigheden leefde en b.v. zelf zijn kazuifels
verstelde, of als Rovenius, die sober met een of twee secretarissen samenwoonde,
leefden in een staat, die niet in vergelijking kan komen bij de kerkvorstelijke stijl,
waarin in de katholieke landen de bisschoppen - tot hun eigen nadeel - nog vaak
veroordeeld waren te leven. Maar wat erger is: in de katholiek-gebleven landen
bleven voorlopig nog invloeden van kracht, die in de geprotestantiseerde landen
gelukkig uitgesloten waren en die het peil van het episcopaat omlaagdrukten. Vooral
de invloed van politieke en dynastieke factoren bleef nog zeer lang noodlottig.
Vergeefs deed Sint Franciscus van Sales herhaaldelijk moeite bij koning Hendrik IV
van Frankrijk om deze er toe te krijgen, dat hij alleen waardige priesters tot
bisschoppen zou benoemen. De koning was gul genoeg met beloften, maar benoemde
b.v. in 1604 een vierjarig protégétje tot bisschop en trachtte in 1607 het kapittel van
Metz te overreden, zijn zesjarige bastaard Henri de Verneuil te kiezen192.. Nog steeds
was het episcopaat gereserveerd voor de jongere zoons van bepaalde adellijke
geslachten. Kardinaal de Retz vertelt in zijn Mémoires, dat hij ten gevolge van de
dood van een oudere broer, die bestemd was om zijn oom als aartsbisschop van Parijs
op te volgen, ten einde de familiebelangen te verzekeren, aangewezen werd om de
vacante plaats in te nemen en dat zijn vader er geen ogenblik aan dacht, naar zoiets
als roeping te vragen, al was daartoe, gezien het galante leven van de toekomstige
kardinaal, alle reden. De koning gebruikte verder de bisschopsbenoemingen als
middelen om de ‘noblesse féodale ou financière, de robe ou d'épée’ te belonen en
hechter aan zich te binden. Zo kon in 1614 een bisschop van Lisieux getuigen, dat
af en toe bisschoppen gecreëerd werden ‘qui étaient encore entre les bras de leur
nourrice’, en in 1625 voorgerekend worden, dat van de 127 Franse bisschoppen er
ten minste 10 waren, wier levensgedrag hun elke pretentie om dat van anderen te
hervormen, moest verbieden193..
Misschien het slechtst stond het met de zogenaamde prins-bisdommen of kerkelijke
staten, d.w.z. de gebieden, waar de bisschop
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tevens wereldlijk vorst was; het is meer in overeenstemming met de waarheid, te
zeggen, dat de wereldlijke vorst er tevens bisschop was. Dit geldt zeer zeker voor
Keulen en Luik. Beide bisdommen waren heel de zeventiende eeuw voortdurend in
één hand verenigd en wel in die van Beierse prinsen, allen zeer positief katholiek en
overtuigde tegenstanders van het protestantisme, maar als bisschoppen louter politieke
creaties, met staatkundige oogmerken en uit dynastieke en persoonlijke eer-, heersen geldzucht reeds op jeugdige leeftijd tot de mijter gekaballeerd, prinsen zonder
enige theologische kennis of belangstelling, zonder ascetische vorming of scholing,
zonder priesterroeping en niet zelden ook van bedenkelijke levenswandel.
De rij werd geopend door Ernst van Beieren (overleden 1612), die reeds als knaap
tot bisschop van Freising geïntrigeerd werd, later ook Hildesheim, Munster en Luik
verwierf en ten slotte aartsbisschop van Keulen werd, ofschoon hij berucht was om
zijn zedeloos leven. De ergernis, die hij gaf, was zo groot, dat de nuntius Frangipani
zijn afzetting in het belang van de godsdienst nodig achtte. Een uitweg werd in 1598
gevonden door hem zijn neveu Ferdinand als coadjutor op te dringen. Deze volgde
hem in 1612 op; hij bestuurde tegelijk de bisdommen Keulen, Luik, Paderborn,
Munster en Hildesheim. Door zijn persoonlijk leven stak hij hoog boven zijn oom
uit, maar ofschoon hij eerst in 1650 overleed, heeft hij voor zijn bisdommen
persoonlijk weinig kunnen doen. In de eerste plaats maakte deze met de Trentse
decreten strijdige cumulatie van functies een persoonlijk bestuur reeds onmogelijk,
maar daarbij maakte de dertigjarige oorlog, die zijn episcopaat bijna geheel in beslag
nam, de politiek tot zijn eerste en laatste bemoeiing. Ook voor Luik, dat herhaaldelijk
tegen zijn gezag in opstand kwam, zodat hij zich genoodzaakt zag zich door het
bouwen van een citadel en andere versterkingen, tegen zijn eigen onderdanen te
beschermen, was hij zo goed als uitsluitend wereldlijk vorst, als opgedrongen
vreemdeling, die doorlopend buiten het bisdom vertoefde, eer gehaat dan
gerespecteerd. Maximiliaan Hendrik van Beieren, die zijn oom in beide bisdommen
opvolgde (1650-1688), was een zwakke, hoogst eerzuchtige figuur, die zich in allerlei
politieke intriges verstrikte en voor het geestelijk ambt nauwelijks tijd overhield. De
reeds als
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elfjarig kind tot coadjutor van Regensburg benoemde Joseph Clemens (overleden
1723), die zijn oom Maximiliaan Hendrik opvolgde, was een morele zwakkeling,
wiens zedelijke afdwalingen hem zelf tot gestadig zelfverwijt strekten194..
Wie zich verwonderd afvraagt, hoe nog van katholieke reformatie sprake kan zijn
onder zulke wraakroepende wantoestanden, die naar de gangbare opinie middeleeuws
heten, ten minste vóór-Trents, maar in wezen tot aan Napoleons concordaat en de
Regensburger Reichsdeputationshauptschlusz het kruis en de schande van de kerk
waren, nagenoeg overal, waar de bisschoppen wereldlijke vorsten waren, moet zich
losmaken van het voor de moderne mens natuurlijke begrip van de
bisschop-zieleherder en deze prins-bisschoppen louter als gemijterde vorsten zien.
Zelfs als hij dit dan een bedenkelijk verwordingsverschijnsel in de kerkelijke
hiërarchie blijft vinden, een droevig symptoom van het stelsel, dat de kerk de
gevangene maakt van de staat, zal hij in verschillende van deze kerkvorsten trekken
vinden, die hij in de zuiver-wereldlijke souvereinen van dezelfde tijd met grote
waardering onderscheidt: begrip van clericale discipline, maar vooral grote voorliefde
voor de nieuwe orden, de draagsters bij uitstek van de tucht der katholieke reformatie,
belangstelling en mildheid voor de bloei van de kerkelijke wetenschap, de maecenatenvoorkeur voor de grootse ontplooiing van de kunst der katholieke reformatie, vooral
de schilderkunst en de bouwkunst. Zet men deze prin-bisschoppen naast de creaties
van de aartshertogen als Jacob Boonen, Zoes, Ophovius, Van den Borch, of naast de
apostolische vicarissen van de Hollandse Zending, vooral Sasbout, Rovenius en
Neercassel, dat ziet men een pijnlijk contrast, maar zet men ze naast de aartshertogen
zelf, dan ziet men de treffende overeenkomst: ook zij waren vorsten, voor wie de
regeneratie van het kerkelijk leven een plicht was, die zij met overtuiging vervulden.
Betreuren wij het dan ook al om wille van hen zelf en van hun omgeving, als wij in
hun eigen leven zo vaak tekorten ontdekken, die ons tegen de borst stuiten, dan
begrijpen wij - gezien de onmetelijke afstand, die er tussen zulke prinsbisschoppen
en de clerus bestond -, dat het er eigenlijk niet zo heel veel toe deed, of zij al of niet
als modellen van priesters mochten gelden, zolang zij al hun gezag aanwendden tot

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

666
het doorvoeren van voor de kerk en het godsdienstig leven heilzame hervormingen,
zolang zij de stichting van Jezuïtencolleges krachtig bevorderden en hun sanctie
gaven aan wat hun aartsdiakens in zake de clericale tucht, het onderwijs, de pers, de
wetenschap, de liturgie, het godsdienstig volksleven voorstelden. Wel bleven in zulke
bisdommen tot aan het eind van de achttiende eeuw euvels bestaan, die ons
anachronistisch aandoen: de stand van clericale ambtenaren, die buiten elk kerkelijk
leven stonden en waartoe zoons uit bepaalde families ook zonder priesterroeping
krachtens geboorte bestemd waren, verder de macht van arrogante kapittels, die in
menig bisdom de centralisatie ernstig tegenwerkten en bijdroegen tot de eigenaardige
anticuriale geest, die zulke episcopale kerkelijke staten vooral in de achttiende eeuw
kenmerkte. Zulke euvels maken het ook duidelijk, dat in deze bisdommen het
doorwerken van de Trentse geest een lange weg heeft moeten afleggen. Veel langer
dan in de streken, die tabula rasa konden maken met de rompslomp van oude lichamen
vol lastige pretenties, heeft in de landen van de prins-bisschoppen de ontwikkeling
van helderder begrippen van wat een gezuiverd kerkelijk leven van node had, geduurd,
maar het is er op den duur toch toe gekomen. En als pauselijke nuntii als Frangipani,
Bentivoglio en Guido del Bagno195. in scherpe woorden te kennen geven, dat de
kerkelijke toestanden en vooral het leven van de clerus in het bisdom Luik in het
eerste kwart van de zeventiende eeuw ongunstig afstaken bij die van de diocesen der
Mechelse kerkprovincie, dan begrijpen wij, hoe veel langzamer er het proces van de
katholieke reformatie op gang kon komen. In de loop van de eeuw werkt de geest
van deze grootse beweging er evenzeer door. Voor de eerste helft van de eeuw mag
dan gelden, dat de Limburgse parochies, die onder Keulen en Luik ressorteerden,
toestanden te zien gaven, die in de Roermondse zeldzaam begonnen te worden, er
is geen reden, deze parochies op den duur te beklagen: tegen het eind van de eeuw
kan van een scherp contrast geen sprake meer geweest zijn196..
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XIII. Geestelijk leven
1. Beeldende kunst
VAN DE ZEVENTIENDE-EEUWSE CULTUUR MAKEN wij ons gemakkelijk
een te grootse voorstelling, voorzover het om haar plaats in het algemene nationale
leven gaat. Het is niet moeilijk, een geestdriftig exposé te geven van de Europese
betekenis der Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw en ook de bloei van
de letterkunde in het Holland van Frederik Hendrik en nog enige decennia daarna
kunnen wij zonder chauvinisme als een verrukkelijk verschijnsel tekenen. Toch is
terecht de nadruk gelegd op de geringe omvang van de kring van hen, die tot deze
grootse opbloei van kunsten en wetenschappen hebben bijgedragen door het eigen
werk of door de aanmoediging, die zij de beoefenaars schonken, of alleen door de
belangstelling, waarmee zij de vorderingen ervan gadesloegen. Daarbij werd
geconstateerd, dat de ‘Nederlandse beschaving in Rembrandts tijd’ zich ‘zowel
receptief als productief, op een gebied van niet veel meer dan honderd kilometer in
het vierkant concentreerde’1.. Het is maar een deel van het gewest Holland en dit
zelfs nog niet eens als geheel, maar slechts in zoverre er stedelijke centra waren,
waarin de beroemde zeventiende-eeuwse cultuur aan den dag treedt. Wel woont een
enkele dichter, een eenzame humanist, een schilder van talent hier en daar buiten de
getrokken kring, in de noordoostelijke provincies of zelfs in de Generaliteitslanden,
maar hij vindt zo goed als geen contact met de Hollandse vakgenoten. Alleen de stad
Utrecht, middelpunt van een schildersschool met een zeer eigen karakter, maakt een
sprekende uitzondering.
Hollands chauvinisme en protestant superioriteitsbesef hebben beide lang voedsel
geput uit deze zo geprononceerde culturele hegemonie, die in nauwe causale
samenhang met de politieke en
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de economische het verdiende loon scheen voor zoveel groter moed, zoveel scherper
doorzicht en zoveel zuiverder geloof dan andere gewesten voorlopig konden
bijbrengen. De fortuin is met de stoutmoedigen en de hemel zegent de vromen immers
menigmaal reeds met voorspoed in dit aardse leven. Zo steeg het
vroeggeprotestantiseerde Holland in snel tempo in aanzien en rijkdom, naarmate het
toenam in beschaving van de vrijgeworden geest. De religie van de knechtelijke wil
scheen de geest ongekende vrijheid te schenken. Tegelijkertijd werd Zuid-Nederland
na een veelbelovende morgen plotseling teruggestoten in de nacht van het bijgeloof,
dat de geest verstikt en kunsten en wetenschappen naar het leven staat. In de rhetoriek
van de zelfgenoegzame burger, die, vóór de Gids optrad, de alom-gerespecteerde
poet laureate van het negentiende-eeuws Hollands provincialisme mocht zijn en
wiens particuliere uittocht van Rome naar Dordt het Hollandse
protestantiseringsproces als in een verlaat da capo weerspiegelt, staat de
zeventiende-eeuwse cultuurbloei niet alleen als een glorie van het protestant-geworden
Holland te boek, maar tevens als een verbijsterend wonder, plotseling als een
ongekend kleinood uit moerassen opgerezen, voor het oog van een verbaasd Europa2..
Maar ook dit wonder werd ontraadseld. Het op het eerste gezicht bijna ongelooflijke
verschijnsel van een zo snelle en grootse opbloei in dat ene gewest, nog wel midden
in een oorlog op leven en dood, vindt althans een gedeeltelijke verklaring in de
omstandigheid, dat diezelfde oorlog een sterke concentratie binnen Holland
teweegbracht van intellectueel en artistiek Degaafden uit alle Nederlanden, speciaal
uit de zuidelijke gewesten, die tot in de zestiende eeuw brandpunt van welhaast alle
Nederlandse cultuur waren geweest. Zo er nu al te veel nadruk op gelegd wordt, dat
juist het vroeg-geprotestantiseerde Holland de haard werd van de verbijsterend-snelle
opbloei van een nieuwe cultuur, die de kleine Republiek onder Hollandse hegemonie
aan de spits van de Westeuropese beschaving scheen te brengen, wordt een voorname
factor over het hoofd gezien. Men vergeet immers, dat die vroege protestantisering
vooreerst noch de kunstenaars en geleerden, noch het patriciaat, dus de klassen, welke
voor die opbloei representatief moeten heten, hetzij in creatieve, hetzij in receptieve
zin, genoegzaam bereikte. Hier-
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achter zal blijken, dat juist van de Zuidnederlanders, die de voorspoedige cultuurbloei
in Holland door hun eigen werk mogelijk maakten, velen nooit protestant geworden
en sommigen uitgesproken katholiek gebleven zijn. Zo zijn dan ook zowel het
Hollandse als het protestante karakter van die cultuurbloei aan twijfel onderhevig.
Een door het bestek van dit boek aan enge grenzen gebonden revue van het geestelijk
leven, in de eerste plaats van de beeldende kunsten, in de zeventiende eeuw mag dit
doen uitkomen.
De grote cultuur, die Noord-Nederland beroemd gemaakt heeft in de wereld is
wel Hollands en zelfs voor een niet-gering deel Amsterdams van domicilie, maar
niet van oorsprong. Zowel de grondleggers van het Leidse academisch onderwijs als
de vroege schilders en dichters kwamen voor een aanzienlijk deel uit de Zuidelijke
Nederlanden. Evenals het economische leven concentreert het culturele zich meer
en meer in het voorspoedig-groeiende Amsterdam, dat in een snel tempo van een
flinke provinciestad een van de grootste bevolkingsconcentraties van Europa wordt.
Het is zijn koopmansstand, zijn regentenpatriciaat, voor een vrij groot deel parvenu's
van zeer recente datum, dat de Maecenasrol gaat spelen, waardoor de beeldende
kunst aan opdrachten en de kunstenaars aan brood geholpen worden. Uiterst gering
is, althans in de zeventiende eeuw, het aandeel, dat de landadel aan de bevordering
van het kunstleven heeft. Vooral in de oostelijke en noordelijke provincies leiden de
meeste adellijke families op hun stinsen, staten en sloten nog meest het traditionele
leven van de landheer, die opgaat in agrarische belangen3. en daarbuiten weinig
interessen heeft.
Kerken en geestelijken, in katholieke landen vóór en na de reformatie de grote
beschermers en opdrachtgevers van beeldende kunstenaars, waren in de Republiek
bijna uitgeschakeld. Het calvinisme duldde geen beelden, geen muurschilderingen
of doeken in de onttakelde, witgekalkte kerken en de katholieken kwamen pas tegen
het einde van de zeventiende eeuw zo ver, dat zij hier en daar hun stedelijke
huiskerkjes tot juwelen van binnenarchitectuur poogden te maken. Aanvankelijk
moet de kunsteloze armoede hier de bezoekers toegegrijnsd hebben. Er zijn weinig
schuilkerken, die reeds vóór 1700 tot een schoon interieur
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gekomen zijn. Eerst de achttiende eeuw zou aan het katholieke schuilkerkje zijn
bepaalde gestalte geven, die nog tot op onze dagen voortleeft in sommige
oud-katholieke kerkjes in de Hollandse steden en in zeer enkele katholieke kerken,
waarvan die op het Begijnhof te Amsterdam, na de noodlottige ondergang van de
Rotterdamse Rosalia in de Leeuwenstraat, wel ongeveer de enige representant is.
Pas tegen het einde van de zeventiende eeuw begonnen de schuilkerken in de steden,
vooral in de Hollandse, hun interieurs van beelden en altaarstukken te voorzien. Van
deze producten is vermoedelijk zeer weinig overgebleven.
Merkwaardig gering moet overigens het aandeel van Noordnederlandse schilders
aan de eerste stoffering van de schuilkerken geweest zijn. Wij weten, dat Adriaan
van de Velde, die reeds in 1672 te Amsterdam overleed, voor de paters Augustijnen
van de Star enige lijdenstaferelen schilderde en dat vooral ook de Utrechtse
schildersschool, waarvan in de tweede helft van de zeventiende eeuw de Bloemaerts
de kopstukken waren, aan de laat-zeventiendezeeuwse schuilkerken wel altaarstukken
heeft geleverd4., zoals zij er vele voor Zuidnederlandse kerken maakte, maar het
schijnt wel zeker, dat de meeste doeken en panelen, die in de Hollandse katholieke
kerken en pastorieën van de late zeventiende eeuw gevonden werden, copieën of
navolgingen waren van grote stukken der Antwerpse school uit de eerste helft van
de eeuw. De in 1640 gestorven Rubens was de grootmeester van deze onsterfelijke
schildersschool. Zij dankt haar bezieling aan de katholieke restauratie, die, begonnen
onder Alexander van Parma, door de toewijding van de vrome aartshertogen zulke
schone vruchten droeg, ook voor de kerkelijke kunst. De verovering van Antwerpen
in 1585 was het begin van een rijke ontplooiing der Vlaamse religieuze schilderkunst.
In het tijdvak tot aan de dood van Isabella in 1633 heeft zij de door de beeldenstorm
geschonden kerken herschapen in kerkelijke musea vol massale doeken en panelen,
die nog het triomfantelijk karakter van de katholieke reformatie in overstelpende
rijkdom van gevarieerde voorstellingen vereeuwigen5..
Bezield door de geest van de Ignatiaanse of Salesiaanse vroomheid met haar
gestadig beroep op het beeld als de aanschouwelijke voorstelling van de gewijde
overlevering, is de Antwerpse
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schilderkunst door genieën als Rubens en Van Dyck de welsprekende tolk geworden
van het christelijk humanisme in zijn nieuwere, na-Trentse strekking. Zij is de
belichaming van de spiritualiteit der Jezuïeten met haar vele nieuwe devoties en haar
polemisch gerichte geest. Alwat de hervorming had leren betwijfelen, ontkennen of
bespotten, bracht deze spiritualiteit in eindeloze variaties van polemische en ascetische
tractaten, van oefeningen en gebeden met nadruk naar voren: de heiligencultus, vooral
die van de Lieve Vrouw, de heilige Eucharistie, de biecht, de leer van de goede
werken en het vagevuur. Ook de heldenmoed van de martelaren der katholieke
reformatie werd tot een voornaam element van katholieke devotie. Van dit alles
getuigt het werk van de Antwerpse schildersschool, die onder haar grondleggers een
katholieke Noordnederlander telt: de Leidenaar Otto van Veen (Vaenius), vooral
bekend gebleven als Rubens' leermeester.
Ook later is de Antwerpse school nooit geheel geïsoleerd van Noord-Nederland
komen te staan; sommige Noorderlingen waren door haar geest bezield. Niet alleen
zijn er persoonlijke banden tussen Haarlemse of Amsterdamse en Antwerpse
kunstbroeders, maar de Utrechtse school kan, vooral door het werk van de Bloemaerts,
straks beschouwd worden als een voortzetting van de Antwerpse. Zij leverde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw, toen de Antwerpse school over haar hoogtepunt
heen was, veel altaarstukken aan Zuidnederlandse kerken6.. Ook de Haarlemse graveur
Jacob Matham (1571-1631), die in 1617 negentien prenten maakte van de martelaren
van Gorkum7., zijn stadgenoot Pieter Soutman, Lucas Vorsterman uit Bommel en de
ook als schilder vruchtbare graveur Theodoor van Thulden uit Den Bosch8. behoren
geheel tot de Antwerpse richting. Hoe hoog de bij uitstek religieuze kunst van de
Antwerpenaars in de eerste helft van de zeventiende eeuw boven de toen nog niet
tot haar grote bloei gekomen Noordnederlandse scholen stond, ontging niet aan een
universele artistieke kop als Constantijn Huygens. Deze stond b.v. met verscheiden
Zuidnederlandse kunstenaars in geregelde briefwisseling en het is vooral zijn invloed,
die zoveel Vlaamse schilders aan het werk zette voor de opluistering van Frederik
Hendriks paleizen9..
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Het is niet verwonderlijk, dat vooral de regulieren, voorop de Jezuïeten, allen leden
van Zuidnederlandse ordesprovincies, in hun staties in de Hollandse Zending graag
werk van Antwerpsen huize introduceerden. Zoals wij nader zullen zien, putte
katholiek Noord-Nederland heel de zeventiende eeuw - en zeker nog een eeuw lang
daarna - voor zijn godsdienstig leven, voor spiritualiteit, theologie en polemiek veelal
uit Zuidnederlandse bronnen. Ook met de gewijde kunst was het zo gesteld. Niet
alleen een stroom van kerk- en devotieboeken, maar ook grote oplagen van religieuze
gravures vonden uit Antwerpen openlijk of clandestien hun weg naar de katholieken
van het Noorden. Dit leidde misschien tot het voorbijgaan van de lang niet zeldzame
creatieve talenten in de eigen gemeenschap van geloofsgenoten. Dezen werden aldus
te meer gedwongen zich naar de heersende smaak van de noordelijke opdrachtgevers
toe te leggen op profane onderwerpen als het landschap, het stilleven, het portret,
het genrestuk. Want aan katholieke schilders heeft Noord-Nederland in de zeventiende
eeuw zo weinig gebrek gehad, dat de vraag gewettigd is, wanneer zij eindelijk
ophielden de meerderheid onder de vakgenoten uit te maken.
Het lijkt misschien een wat onnozel gepeuter, de confessie van onze grote mannen
na te rekenen, maar als wij er ons toe zetten, het aandeel te bepalen, dat aan de
kunstontwikkeling in de zeventiende eeuw door katholieken is bijgedragen, dan wil
daarmee uitgemaakt worden, of de kleine bovenlaag van de Hollandse stedelijke
bevolking, waarin dit proces zich heeft afgespeeld, buiten alle invloed van het
katholieke geloofsleven was geraakt, zodat onze grote zeventiende-eeuwse
schilderkunst op geen enkele grond met het katholicisme in verband gebracht kan
worden. Dit is wel beweerd, maar de poging om daartegenover staande te houden,
dat in het oeuvre van onze grote zeventiendeeeuwse schilders het calvinisme tot
uiting komt, is wel mislukt te noemen. Het was al veelzeggend, dat de veelzijdige
neo-calvinist, die in 1888 het rectoraat van de Vrije Universiteit neerlegde met een
rede over het calvinisme en de kunst10. Rembrandt en Jan Steen niet voor zijn geloof
kon opeisen zonder op de vingers getikt te worden. Immers Rembrandt was veeleer
doopsgezind dan calvinist en Jan Steen was katholiek, wat ook zijn werk hier
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en daar uitwijst: hij geeft op de Sinterklaasavond in het Rijksmuseum een duidelijke
geloofsbelijdenis door het kleine meisje als feestelijke pop een klaar kenbaar beeldje
van zijn patroon, Sint Jan de Doper, in de arm te geven11.. Besliste in dezen de
confessie van de schilder - wel een voornaam, maar niet het voornaamste blijk van
affiniteit tussen de kunst en het katholicisme, ook toen het in druk verkeerde -, dan
lijdt het nauwelijks twijfel, of wij zouden de schilderkunst van de zeventiende eeuw
wel voor de helft katholiek moeten noemen. Reeds Alberdingk Thijm zag scherp in,
wat hèm nauwelijks vrijstond aan te duiden, maar wat een hedendaags historicus
objectief constateert, dat namelijk ‘onze gehele zeventiende eeuw in tal van opzichten
veel roomser is geweest, dan de vroeger overheersende protestante interpretatie onzer
geschiedenis ook maar had kunnen vermoeden, laat staan toegeven’12..
Het loont de moeite, zulk een stellige uitspraak aan de werkelijkbeid te toetsen en
misschien is geen kunst-branche in het zeventiende-eeuwse Holland daartoe eer
aangewezen dan de schilderkunst. Deze immers heeft Hollands naam groot gemaakt
in de wereld; zij is onze glorie en onze hoogste prestatie in de moderne tijd. Een
opstel over ‘Nederlandse schilders en Italiaanse scholing in de 17de eeuw’ gaf in
1929 in een zeer positief naschrift een zakelijke opsomming van katholieke schilders,
die, hoe imposant ook, nog lang niet volledig is15.. In dit naschrift verklaart de
schrijver, dat ‘onder de Hollandse schilders van de zeventiende eeuw veel meer
roomsen (waren) dan men gewoonlijk denkt’. Hij maakt daarbij de juiste opmerking,
dat doop of trouw of begrafenis in een hervormde kerk, zoals die van verscheiden
betrokkenen vaststaat of waarschijnlijk is, niets tegen hun katholiciteit bewijzen.
Doop door de hervormde predikant was soms voorschrift. Hetzelfde geldt voor de
huwelijkssluiting in de hervormde kerk. Deze was in vele gevallen, zo al niet strikt
voorgeschreven, dan toch raadzaam. Begrafenis van enigszins gegoede katholieken
in protestante kerken was tot in het begin van de negentiende eeuw vaste regel, ook
bij de reguliere en de seculiere priesters. Het optreden als getuige bij doop of trouw
in een protestante kerk hield zelfs Alberdingk Thijm voor een symptoom van afval
of althans zeer verzwakte katholiciteit; ten
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onrechte echter: het was veelal een gedwongen fraaiigheid.
Aan de hand van de zoeven genoemde gegevens kunnen wij van een groot aantal
zeventiende-eeuwse schilders de katholiciteit vaststellen, waarschijnlijk maken of
met grond mogelijk noemen. Om met een dubieus geval te beginnen, kunnen wij de
familie Hals vermelden, die door haar werk de Haarlemse schildersschool gedurende
de hele eerste helft van de zeventiende eeuw en nog enige tijd daarna beheerste. Het
zijn de uit Zuid-Nederland afkomstige broers Frans en Dirk Hals, benevens de talrijke
zoons van de eerste, o.a. Harmen, Joannes, Claes en Reinier Hals, en één zoon van
de tweede, namelijk Antonie Hals. Van de grootste van hen allen, de in 1666 te
Haarlem overleden Frans Hals, staat ten minste vast, dat hij gedurende zijn eerste
Haarlemse tijd katholiek was. Portretten van priesters, als de kapittelproost Zaffius
en pastoor Nicolaas Stenius, doen onderstellen, dat hij met de Haarlemse clerus in
contact bleef, en daar er geen enkele aanduiding van enige betrekking tot het
hervormde kerkgenootschap voorhanden is, blijft zijn volharden bij het oorspronkelijk
geloof ten minste waarschijnlijk. Hetzelfde moet wel gelden van zijn elf jaar jongere
broer Dirk Hals, die hoogstwaarschijnlijk ten minste katholiek opgevoed is. Van de
tweede generatie staat tot nu toe niets vast.
Tot de school van Frans Hals behoren, behalve zijn broer en zijn verdere verwanten,
nog verscheiden schilders, wier katholiciteit min of meer waarschijnlijk is. Katholiek
van geboorte was ten minste Jan Miense Molenaar, die echter met de niet-katholieke
schilderes Judith Leyster trouwde; hun kinderen waren vermoedelijk protestant. De
gebroeders Adriaan en Izak van Ostade, eveneens figuren van de eerste rang in de
Haarlemse school, waren van huis uit ongetwijfeld katholiek, maar van hun leven is
op het stuk van de religie te weinig bekend om met enige zekerheid daarover te
spreken; alleen behoorde Adriaans tweede vrouw, Anna Ingels, tot een katholieke
Amsterdamse familie. Zo goed als zeker is het verder, dat de veelzijdige,
jong-gestorven Adriaan Brouwer, Zuidnederlander van geboorte, in 1638 te
Antwerpen gestorven en op kosten van de Carmelieten aldaar begraven, levenslang
katholiek geweest en als zodanig gestorven is. Tussen 1626 en 1631 woonde hij te
Haarlem, waar hij onder de invloed
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van Frans Hals kwam, met wie hij in nauw contact stond. De laatste zes jaren van
zijn leven bracht hij te Antwerpen door. Hier onderhield hij zeer nauwe betrekkingen
met Rubens, van Dijck en de Jezuïet Daniel Seghers; zijn werk uit deze tijd geeft
recht, hem te rekenen tot de schilders van de Zuidnederlandse katholieke reformatie.
Dat Jan Steen katholiek was en het levenslang bleef - zijn kinderen zijn allen in
katholieke kerken gedoopt -, staat genoegzaam vast; zijn begrafenis in de protestante
Sint-Pieterskerk te Leiden heeft niets merkwaardigs voor een katholiek. Niet geheel
zeker is de religieuze ontwikkeling van Philips Wouwerman. Het meest aannemelijk
schijnt, dat hij in 1619 te Haarlem protestant gedoopt en daarna protestant opgevoed
was, maar zijn vrouw en zijn kinderen waren katholiek; zijn zoon Paulus werd
Kartuizer te Antwerpen. Hoogstwaarschijnlijk is hij reeds bij of kort na zijn huwelijk
ook zelf katholiek geworden. Dat deze schilders, zij mogen dan allen met zeker recht
als katholiek te beschouwen zijn, buiten de religieuze sfeer van de toen in
Zuid-Nederland tot zulk een hoogte stijgende kunst der katholieke reformatie bleven
-Brouwers later werk misschien ten dele uitgezonderd-, is verklaarbaar, gebonden
als zij waren aan het milieu, waarvan zij de opdrachten uitvoerden en welks smaak
en voorkeuren de richting van hun werk grotendeels bepaalden.
Geheel sloten zich bij de Antwerpse school aan de gebroeders Boete en Schelte
van Bolsward (Boëtius en Schelte a Bolswert), de beroemdste graveurs van hun tijd,
die o.a. vele stukken van Rubens in plaat brachten en in nauwe relatie stonden met
verscheiden geestelijke schrijvers, voor wier werken zij tal van prenten vervaardigden.
De oudste, Boete, illustreerde verschillende populaire ascetische geschriften en
schreef zelf de tekst van het bekende boekje ‘Duyfkens en Willemijnkens pelgrimagie,
Antwerpen 1627’, dat hem een plaats geeft onder de verdienstelijke ascetische
schrijvers in de volkstaal14.. Na zijn dood verscheen, met prenten van zijn hand, het
geschrift van Leonardus Marius over het mirakel van Amsterdam: ‘Amstelredams
eer ende opcomen door de denckwaerdighe mirakelen aldaer geschied aen ende door
het H. Sacrament des Altaars anno 1354. Antw. 1639’. Onbekend is het geloof van
de op acht-en-twintigjarige leeftijd
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te Amsterdam gestorven Paulus Potter, de beroemde dierenschilder, maar zijn relaties
tot verscheiden katholieken als van Goyen, Carel Dujardin, Adriaan van de Velde
en Cornelis Saftleven laten zeker de mogelijkheid open, dat hij tot hun geloofsgenoten
behoorde. De van de Velde's waren zonder twijfel katholiek, zowel de oude Willem
van de Velde, in 1693 te Londen gestorven, als de beide zoons, Willem (in 1707 ook
te Londen overleden, gelijk zijn vader voornamelijk als schilder van schepen en
zeeslagen bekend gebleven) en de landschapsschilder Adriaan, die reeds in 1672 te
Amsterdam stierf. Van hem vermeldden wij al de lijdensvoorstellingen in de
Augustijnenkerk in de Spinhuissteeg te Amsterdam; verder leverde hij een
Kruisafneming aan de katholieke huiskerk op de Amsterdamse Appelmarkt. Ook
omtrent Cornelis Saftleven, die in 1648 in de Steigerse Kerk te Rotterdam trouwde,
bestaat geen redelijke twijfel.
Carel Dujardin, die een der hoofdmeesters van de ‘Italianiserende landschappen’
heet en dan ook lange tijd in Italië doorbracht, behoort tot een groep van het tweede
plan, maar van talent en bekwaamheid, waarin het katholieke contingent stellig de
overhand heeft. Onder hen treffen wij o.a. de katholieken Justus van Huysum, Jan
Baptist Weenix, Jan Wils, Pieter de Grebber, zoon van Rubens' vriend Frans de
Grebber, aan. Ook de beide d'Hondecoeters, Gillis en Gijsbert Gilliszoon, waren
naar alle waarschijnlijkheid katholiek, zeker de vader. Zij stonden in nauwe betrekking
tot de familie Bloenaert. De stamvader van dit geslacht was de bouwmeester en
beeldhouwer Cornelis Bloemaert, de leermeester van Hendrik de Keyser, eveneens
tot zijn dood toe katholiek. Zowel Cornelis Bloemaert als Hendrik de Keyser waren
als stadsarchitect te Amsterdam werkzaam; de laatste is als zodanig zo goed als zeker
de bouwmeester van de protestante Zuider-, Wester- en Noorderkerk. Dat deze
ambtelijke verrichting, die geheel en al van de stad uitging, niet in strijd was met
zijn katholiciteit, werd vroeger niet altijd ingezien. Dienaangaande geldt hetzelfde
als omtrent de katholieke organisten, die in de zeventiende eeuw hier en daar in
stadsdienst aan protestante kerken verbonden bleven. Ook Hendrik de Keysers zoons,
de schilders Thomas en Willem de Keyser, waren katho-
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liek. Van de Bloemaerts is Cornelis' zoon Abraham, die in 1651 te Utrecht stierf, de
bekendste; hij en zijn zoons, de schilders Hendrik en Adriaan Bloemaert en de
graveurs Cornelis en Frederik Bloemaert, waren uitgesproken katholieken, ook in
hun werk, dat ten dele zijn weg vond in de katholieke kerken.
Verder kan met grote waarschijnlijkheid worden aangenomen, dat ook de
landschapsschilders Simon de Vlieger en Jan Wynants katholiek waren. Een van de
meest geprononceerde Italianiserende landschapsschilders was de katholieke Claes
Berchem, in 1683 te Amsterdam overleden. Met vele katholieke vakgenoten als
Pieter de Grebber, Claes Moyaert, Jan van Goyen en Jan Baptist Weenix stond hij
in hechte betrekking; zijn schoonvader was de eveneens katholieke schilder Jan Wils.
Ondersteld is weleens, dat ook de beide Fabritii, Barent en Carel, vermoedelijk
leerlingen van Rembrandt en - althans Carel - talenten van de eerste rang, tot de
katholieke kerk behoord hebben; enig positief gegeven schijnt echter te ontbreken.
Van de beroemde Haagse portretschilders waren insgelijks velen katholiek. Voorop
staan de gebroeders Gerrit en Willem van Honthorst, die oorspronkelijk tot de
Utrechtse kring behoorden en met de Bloemaerts in nauwe relatie stonden. Beiden
waren internationale vermaardheden, die voor tal van vorstenhuizen werkten. Gerrit
kreeg vooral naam door zijn werk aan de grote buitenhuizen van Frederik Hendrik
en Amalia van Solms, namelijk Rijswijk, Honselaarsdijk en Huis ten Bosch; Willem
woonde lang als hofschilder van de grote keursvorst te Berlijn. Tot een oudere
generatie van de Haagse school behoorden de gebroeders Jan en Antonie van
Ravesteyn, evenals Jans schoonzoon, Adriaan Hanneman. Alle drie waren
portretschilders van naam en belijdende katholieken.
Rembrandts zwager, Wijbrand de Geest, de portretschilder van de Friese Nassau's,
bleef heel zijn leven trouw katholiek, wat een Frans bezoeker terstond opmaakte uit
een huisaltaartje in het slaapvertrek van de gastheer en deze hem trouwens zelf stellig
bevestigde15.. Zoals de opsomming doet blijken, moet in de zeventiende eeuw, speciaal
in de zogenaamde Haarlemse en in de Utrechtse school, het katholieke contingent
zeer sterk, vermoedelijk zelfs overwegend geweest zijn. Doch ook in Amsterdam en
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Den Haag ontbraken de katholieken niet; zij komen zowel onder de allereerste talenten
als onder de figuren van de tweede rang voor. Zo het dan in de zeventiende-eeuwse
Hollandse schilderswereld waarlijk wemelt van katholieke namen, staat wel vast,
dat het persoonlijk aandeel van katholieken aan de grote bloei van de schilderkunst
in de zeventiende eeuw zeer belangrijk is geweest, ook al stond deze kunst met haar
overwegend profane onderwerpen in geen nauwe betrekking tot het katholieke geloof
of de katholiek-religieuze sfeer.
Van groter betekenis is het daarom, dat juist bij de grootmeester van de Hollandse
schilders, Rembrandt, die tegenover Rubens altijd weer moet optreden als de typische
representant van die specifiek- innerlijke protestante vroomheid, het katholicisme
nog zo duidelijk de achter- en ondergrond van zijn godsdienstig denken en voelen
is. Zo weinig is er van aan, dat Rembrandt een typisch protestant zou geweest zijn
en dat zijn werk een geheel protestante geest zou ademen, dat terecht vastgesteld
kon worden: zonder nadere aanwijzingen uit Rembrandts particulier leven zou het
uiterst moeilijk, zo niet ondoenlijk zijn, zijn protestante belijdenis uit zijn werk te
lezen, hoe vaak dit dan ook ‘de hoogste uitdrukking van het Hollandse protestantisme’
of iets van dien aard is genoemd16.. Veeleer zou zijn putten uit de katholieke traditie
tot de dwaling kunnen voeren, dat ook Rembrandt katholiek was. Zijn werken zijn
zeer rijk aan katholieke motieven. Hij behandelde allereerst niet zelden bepaald
katholieke onderwerpen en verwerkte vervolgens voor zijn bijbelse doeken
herhaaldelijk elementen uit de katholieke overlevering, zoals de os en de ezel bij de
kribbe, de wijzen uit het Oosten in de gestalte van drie koningen, de hogepriester bij
de besnijdenis des Heren in een uitmonstering, die naar de bisschopsdracht zweemt,
de heilige moeder Anna bij Maria met het kind Jezus, Maria, de kop van de slang
vertredend, de lijdensbeker van Christus in de vorm van een miskelk, ruim twintigmaal
de geschiedenis van Tobias, die volgens protestante zienswijze apocrief is. Ook uit
het aanbrengen van de oude attributen bij bepaalde heiligen, b.v. Sint Jan de Doper
met een kruisstaf, een engel, gekleed in een albe met singel, blijkt, hoezeer hij nog
in de katholieke traditie leefde17.. Wij kunnen dit verschijnsel in zijn frequentie wel
verklaren uit de
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koopkracht van veel welgestelde katholieken in de Noordelijke Nederlanden - en
stuiten daarmee dan op de reeds herhaaldelijk geconstateerde traagheid, waarmee
het patriciaat het protestantisme aanvaardde -, of uit de grote aftrek, die het werk van
de meester in de Zuidelijke Nederlanden en het katholieke Rijnland vond, maar staan
dan toch voor de zekerheid, dat de katholieke geloofssfeer Rembrandt nog zeer
vertrouwd was.
Na de schilderkunst is de bouwkunst van de zeventiende eeuw van blijvende
betekenis geweest door de vele wereldlijke openbare gebouwen en patriciërshuizen,
die zij schiep. Van kerkbouw was vrij zelden sprake. De meeste steden hadden bij
het invoeren van het protestantisme een teveel aan kerken. Vandaar dat overal
verscheiden gewijde gebouwen sedert de protestantisering tot profane bestemmingen
gebruikt werden. Uitgezonderd enkele kerken, die door brand of oorlogsgeweld
geleden hadden en grondig hersteld moesten worden, zijn Noorder-, Zuider- en
Westerkerk te Amsterdam ongeveer de enige, die uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw dagtekenen. Amsterdam was de enige stad, die door een buitengewone
bevolkingsaanwas aanleiding tot kerkbouw had. Voor de Noorderkerk, die naar oude
trant oorspronkelijk een heilige tot patroon zou krijgen en door de stedelijke regering
Janskerk genoemd werd, tot de steile geest van de kerkeraad ze nuchter naar haar
ligging omdoopte, ontwierp de bouwmeester, die immers vooral ook beeldhouwer
was, een beeld van Sint Jan. Het vond er natuurlijk geen plaats en werd door de
ontwerper daarop aan de inmiddels gerestaureerde Sint Jan te Den Bosch geleverd18..
Van katholieke kerkbouw is in de zeventiende eeuw nauwelijks te spreken. Met
de kenmerkende term bidplaatsen aangeduid, waren de huizen, waarin de katholieken
in de steden hun godsdienstige samenkomsten hielden, voorlopig uiterst zelden
nieuwbouw; gewoonlijk werden een of meer woonhuizen, zo goed en zo kwaad als
dat wilde gelukken, tot kerk ‘geappropieerd’, zoals het in de taal van de plakkaten
heet. Gewoonlijk gebruikt men de naam schuilkerken reeds voor die
zeventiende-eeuwse bidplaatsen, ofschoon deze toch scherp te onderscheiden zijn
van de eigenlijke schuilkerk: een werkelijke kerk als zodanig gebouwd, maar op een
terrein, dat van alle kanten door belendende huizen
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aan het gezicht onttrokken en slechts door sloppen en stegen te bereiken was. Het
ontstaan van deze schuilkerken dateert ten vroegste uit het eind van de zeventiende
eeuw. Hun interieur muntte soms uit door indrukwekkende rococo-schoonheid; bouw,
stoffering en meubilering waren dikwijls het werk van kunstenaars van naam.
De zeventiende eeuw is de tijd van de huis-, de zolder- en de pakhuiskerken, die
meestal de naam bleven dragen van het profane gebouw, waarvan zij slechts een min
of meer grondige wijziging waren. Tal van staties in de steden droegen deze namen
tot in de negentiende eeuw. Te Amsterdam leven zij nog voort in de populaire
betitelingen van sommige parochies, zoals de Krijtberg, de Zaaier, de Duif, de
Papegaai. Oorspronkelijk waren deze bidplaatsen, vooral zolang zij nog louter van
tijdelijke aard waren, bekrompen en primitief; dikwijls waren zij echter voorzien van
vernuftige inrichtingen, die de priester het ontvluchten en de gastheren het
camoufleren van de kerkmeubelen, speciaal het altaar, mogelijk maakten. Van deze
primitieve huiskerken is geen type over; het ‘Haantje’ (thans Museum Amstelkring)
aan de Oude-Zijds Voorburgwal te Amsterdam bewaart in appendente vertrekken
enige heugenis ervan. Zelf is het, evenals de kerk van het Begijnhof te Amsterdam
en enige nog gebruikte kerkjes van de oud-bisschoppelijke clerezie, b.v. dat in de
Juffrouw-Idastraat te Den Haag, een type van het verfraaide en vergrote huiskerkje
uit de late zeventiende eeuw, waarvan het interieur soms reeds door kunstwaarde
uitmuntte.
De grote meerderheid van deze kerkjes was nog ontstaan uit adaptatie van gewone
woon- of pakhuizen. Door het uitbreken van plafonds en binnenmuren werd een
eigenaardig geheel verkregen, dat sterk aan theater-interieurs herinnerde. Een zeer
groot deel van de Zondagse kerkgangers zag van galerijen en tribunes op het beknopte
priesterkoor neer. Uit het oogpunt van de practische bestemming, die de eis stelde,
zoveel mogelijk mensen in een kleine ruimte opeen te pakken, zijn vele van deze
bouwsels staaltjes van knap en vernuftig timmermanswerk te noemen. Sommige
muntten, behalve door de ondefinieerbare intimiteit, welke aan alle occasionele
bezoekers uit het buitenland opviel, reeds in de gestalte, die zij aan het eind van de
zeventiende
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eeuw bereikten, uit door hun streven naar eenheid in stoffering en versiering met
smeedwerk, stucwerk en houtsnijwerk en waren rijk aan barokke schoonheid.
Bouwmeesters van naam hebben echter in de zeventiende eeuw aan het totstandkomen
van deze huiskerken blijkbaar nog niet meegewerkt; zij zijn ten hoogste gunstige
getuigenissen voor de vakbekwaamheid van de meesters timmerliedenen metselaars
uit de staties zelf.
Nog minder is er van architectonische bemoeiing sprake met de bouw van de
schuurkerken te lande, die in oorsprong werkelijk schuren, stallingen of delen waren,
later, d.i. sedert het eind van de zeventiende eeuw, speciaal als kerk gebouwde
schuren, in de Hollandse Zending meest van hout en met stro gedekt, in
Noord-Brabant soms van leem, maar overal zo geconstrueerd, dat hun uiterlijk de
kerkelijke bestemming niet verried. Hun bouw, verbouw of reparatie stonden onder
tiranniek toezicht van Gecommitteerde Raden of Gedeputeerde Staten en werden
gekocht met zware recognities aan de officieren. Van de interieurs dezer landelijke
schuren kunnen wij ons niet licht een te armoedige voorstelling vormen. Op heel het
platteland van de Republiek en van het graafschap Lingen waren deze schuren te
vinden. Zij hebben hun leven hier en daar gerekt tot over het midden van de
negentiende eeuw en waren wel de pijnlijkste blijken van de staat van vernedering,
waartoe het katholicisme onder de Republiek veroordeeld was. Alleen in de politieke
enclaves van de Generaliteitslanden en in de tweeherige stad Maastricht zijn in de
zeventiende eeuw enige nieuwe katholieke kerken gebouwd. Een belangrijke bouw
was die van de Maastrichtse Jezuietenkerk tussen 1606-1614, eerste werk van de
Jezuïetenbroeder Petrus Huyssens uit Brugge, die zich later een zeer goede naam
verwierf door zijn kerken te Antwerpen, Brugge, Gent en elders in de Zuidelijke
Nederlanden. In 1661 werd ook de nieuwe Augustijnenkerk te Maastricht
geconsacreerd. Beide kerkgebouwen worden geprezen als zeer goede specimina van
de Vlaamse barok. Van 1659 tot 1667 ontstond de Sint-Michielskerk te Sittard als
kloosterkerk van de Dominicanen aldaar. Megen zag tussen 1648 en 1663 het nog
bestaande Minderbroedersklooster verrijzen; de daarbij behorende kerk werd in 1670
voltooid. Van 1657 dateert de Sint-Benedictuskerk in het naburige Teeffelen. De
twee laatstgenoem-
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de kerken zijn sobere bouwwerken van bescheiden afmetingen19.. Heel de zeventiende
eeuw was verder de katholieke kerk in Noord-Nederland als opdrachtgeefster aan
bouwmeesters zo goed als uitgeschakeld. De hervormde kerk had dezen evenmin
nodig en voor hun werk bovendien eer wantrouwen dan waardering. Geheel anders
dan in de katholieke Zuidelijke Nederlanden, waar de tijd van de aartshertogen ook
in de bouwkunst die hechte eenheid van geloof en kunstzin te zien gaf, waar de kerk
vooral de plastische kunsten dienstbaar maakte aan de eer van God, leefden in het
Noorden zij, die uit aardse stof werken van kunst schiepen, buiten de sfeer van de
toonaangevende kerk, niet gewaardeerd, zelfs achterdochtig gadegeslagen door de
calvinistische ijveraars en, vergoders van de stof, door de steile rechtzinnigen als
hele of halve paganisten en wereldlingen geschouderd. Het is dus geen wonder, dat
van de voorname bouwmeesters van de eerste helft der zeventiende eeuw nauwelijks
een enkele te noemen is, van wie enige betrekking tot de hervormde kerk aan den
dag getreden is. De Gentenaar Lieven de Key, die als stadsbouwmeester van Haarlem
aldaar o.a. de Waag en de Vleeshal bouwde en in 1627 stierf, was katholiek van
origine; het is niet bekend, of hij ooit met zijn geloof gebroken heeft. De zoeven
genoemde Utrechtenaar Hendrik de Keyser, die in 1621 te Amsterdam overleed,
leefde en stierf als katholiek. Ook in de tweede helft der eeuw traden belangrijke
katholieken op. De bouwmeester van het Amsterdamse raadhuis, Jacob van Campen,
was van huis uit katholiek en bracht zijn jeugd door in een kring van meest katholieke
schilders, leefde in de middenperiode van zijn bewogen leven vermoedelijk buiten
elk kerkverband, maar keerde kort voor zijn dood tot de katholieke geloofspractijk
terug. Van Salomon de Bray, Philip en Justus Vingboons en Daniël Stalpaert, allen
Zuidnederlanders van afkomst, staat het geloof niet vast, maar is tenminste de
katholiciteit niet uitgesloten20..
Meer nog dan de bouwkunst, die uit simpel utiliteitsoogpunt wel aanvaard moest
worden, leed de beeldhouwkunst onder het calvinistisch anathema over alle gesneden
beelden. Hier zien wij het scherpste contrast tussen Noord en Zuid. Terwijl de kerk
in de Zuidelijke Nederlanden de grote opdrachtgeefster was en de
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opbloei van een vernieuwd devotieleven in al de wijdheid, waardoor de katholieke
reformatie zich kenmerkte, de kunstenaars inspiratie schonk, drukte het calvinisme
de beeldhouwkunst vrijwel dood. Een kerkelijke beeldhouwkunst is in een
calvinistisch land niet denkbaar en daar de katholieke schuilkerken niet vóór de
achttiende eeuw zouden toekomen aan de schepping van die rijke barok-interieurs,
waarin het beeld zijn natuurlijke en belangrijke plaats vond - het waren toen vrijwel
alleen Zuidnederlanders, die te werk gesteld werden: de sculptuur was in het Noorden
inmiddels verkwijnd -, moesten het bijna uitsluitend grafmonumenten voor zeehelden,
patriciërs en andere vermogende particulieren zijn, waartoe de kunst zich beperkte.
Het is wel zeer tekenend, dat vrijwel alle monumenten, die in de zeventiende eeuw
in de ontluisterde kerken de enige kunstwerken waren, door katholieke beeldhouwers
gewrocht zijn en dat ongeveer al onze grote nationale figuren uit de zeventiende
eeuw sluimeren in praalgraven, door paapse en meestal ook Zuidnederlanse
kunstenaars ontworpen en uitgevoerd. Wie alleen let op het uiterlijk schoon van
kerken, stadhuizen, paleizen en patriciërs-woningen, zoals zij ten dele nog voor ons
de getuigen zijn van de trotse bloei der kunsten in de zeventiende eeuw, en dan de
populaire uitspraak gedachtig is van de calvinistische stempel, die op de cultuur
gedrukt zou zijn, ziet wel zeer scherp, welk een frase zij is.
Hendrik de Keyser schiep ruim dertig jaar na 's prinsen dood het grafmonument
voor Willem van Oranje te Delft. Hoe verzoenend de tijd werkt, leert het geval van
de vorst, die, door Balthasar Gerard vermoord en door Sasbout Vosmeer verafschuwd,
zijn aardse glorie vereeuwigd zag in het werk van een Noordnederlands katholiek.
Behalve de leden van de familie de Keyser zijn in de zeventiende eeuw slechts twee
grote beeldhouwers in de Noordelijke Nederlanden werkzaam geweest: Artus
Quellinus (1609-1668) en Rombout Verhulst (1624-1698), beiden Zuid-Nederlanders
en katholieken. De eerste schiep zijn meesterwerken aan het raadhuis te Amsterdam;
zijn marmerreliefs en standbeelden vormen er nog de grootste schoonheid van. De
tweede werkte ook onder Van Campen aan het raadhuis en schiep tientallen grootse
grafmonumenten, o.a. dat van Michiel de Ruyter
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te Amsterdam, dat van Tromp te Delft, dat van Kortenaer te Rotterdam en dat van
de Evertsens te Middelburg. Beiden werkten ook voor de paleizen van de
Oranjevorsten. Er is niets geforceerds in, de vraag te stellen, wat aan het Huis ten
Bosch, dat zijn grootste glorie ontleent aan de Triomf van Frederik Hendrik door de
Zuidnederlander Jordaens, en aan het Amsterdamse wereldwonder te bewonderen
overbleef, als wij het werk van de katholieke kunstenaars wegdenken. Zo belangrijk
in kwantiteit en in gehalte is het aandeel van katholieken aan de ontwikkeling van
de plastische kunsten in de zeventiende-eeuwse Republiek.

2. Letterkunde
Eer dan in de schilderkunst - onze onsterfelijke roem in de wereld - hebben de
tijdgenoten in de letterkunde - ongelezen zelfs door onze naaste buren - het monument
van hun eigen grootheid gezien: de schilders bleven voor de publieke opinie, d.i. dan
altijd de opinie van de intellectuele bovenlaag der natie, min of meer begaafde en
bruikbare werklui, maar de dichters waren hogere wezens en tot hen zag men met
eerbied op21.. Troetelkind van de natie, zal dus de zeventiende-eeuwse letterkunde
de geest van de tijd en het volk het getrouwst moeten weerspiegelen.
De vraag, of onze grote dichtkunst uit de bloeitijd, waarnaar wij sinds Potgieter
en Thijm elke nieuwe generatie heimwee leren hebben, van de Geneefse of Dordtse
desem doortrokken is, vraagt wel de inleiding van een nadrukkelijk distinguo. Hier
schijnt veel misverstand te zijn. Het is immers niet alleen een vraag van de
aesthetische orde, die wij hierbij moeten beantwoorden. Dan waren wij spoedig klaar.
‘Bij Vondels glans verbleekt al het overige’22. en een eenvoudige revue van onze
belangrijke dichters uit de zeventiende eeuw zou kunnen volstaan als negatief
antwoord op de vraag, of het werk van calvinistischen huize naar kwantiteit of naar
aesthetische kwaliteit op de voorgrond staat. Maar de mogelijkheid is er, dat onder
de vooraanstaanden een of meer figuren schuilen, die - al is hun werk gering van
omvang en al wordt het in kunstwaarde door dat van anderen overtrof-
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fen - als vertegenwoordigers van de veldwinnende stroming dichter dan Vondel staan
bij het geestelijk ideaal van de Hollandse vriend der schone letteren in de zeventiende
eeuw. Het is niet waar, dunkt mij, dat Joost van den Vondel de beste
vertegenwoordiger zou zijn van de Hollandse intellectueel op zijn mooist. Hoe
nationaal ook, Vondel was ten eerste te sterk Groot-Nederlands gericht om de
provinciale trots van de zeventiende-eeuwse Hollander volkomen te kunnen delen
of maar waarderen - aan hoevele van zijn tijdgenoten zou eigenlijk de tendens van
de Leeuwendalers duidelijk geweest zijn en, zo zij dit was, welkom? - en ten tweede
moet hij toch reeds die intellectuele tijdgenoten te veel boven het hoofd uitgevlogen
zijn. Het komt mij een te vlug geformuleerde wet voor, dat Vondel, omdat hij van
allen de diepste is, ook de meest Hollandse, de meest zeventiende-eeuwse dichter
zou zijn, zodat het een soort van verraad aan de natie zou zijn, naast hem nog vreemde
goden voor ogen te hebben. Naast Vondel Huygens lief te hebben, bijwijlen de laatste
boven de eerste te prefereren, is een bekentenis, waarvoor een katholiek Nederlander
geneigd is vergiffenis te vragen, sinds een wat mateloze Vondel-cultus zich schijnt
toe te leggen op het uitwerken van antithesen als Vondel en Erasmus, Vondel en
Bilderdijk, Vondel en Hooft, die alle min of meer de strekking verraden de
ongelukkige bondgenoot in het geforceerd tweemanschap te meten aan de wederhelft
en, als te klein bevonden, de woestijn in te zenden. Het is niet op deze manier, dat
een zuiver beeld van de zeventiende-eeuwse litteratuur in haar verhouding tot het
algemene culturele leven te onzent getekend wordt. Mij komt het voor, of van alle
geestelijke aristocraten onder de zeventiende-eeuwse letterkundigen - deze kring
wordt vrij klein, daar naast Cats ook Bredero moet afvallen - niet Vondel, maar
Huygens de meeste kans maakt, Holland op zijn best te representeren. In zijn persoon
en in zijn werk schijnt mij de Haagse hoveling meer dan de Amsterdamse burger
een vertegenwoordiger van de geestelijke beschaving, die in de bovenlaag van de
Hollandse stadsbevolking leefde. Zelfs komen mij Huygens' gebreken, zijn ‘overmaat
van het intellect en misbruik van het vernuft’23. en zijn zin voor een vulgair soort
humor, die wij in een kerks en beschaafd man onduldbaar en nauwelijks bestaanbaar
vinden,
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meer Hollands voor dan de gloed en de geestdrift van Vondel, ook al erkennen wij
in diens hekeldichten en bruiloftsverzen een trek, die hem aan Huygens verwant doet
blijken, telkens als - naar het pathetische woord van een seminarie-professor - de
maagdelijke muze over haren gunsteling moest blozen en de fenix-vogel zijne brede
pennen aan lager struiken kwetste24.. Maar hebben zij dan ook het een en ander gemeen
- wat bij tijdgenoten zo vreemd niet is -, dan schijnt het voor wie de Hollandse
geestesaristocratie van de zeventiende eeuw wil nabijkomen, toch practischer, op
Huygens dan op Vondel te letten.
Is Constantijn Huygens - bij al zijn calvinisme - een type van de Hollandse
calvinist? Ik kan het met de beste wil niet in hem zien, evenmin als ik het type gaaf
terugvind in Jacob Cats. De katholiek-opgevoede Cats heeft het calvinisme
aangetrouwd en het sindsdien zonder last van twijfels tot zijn dood meegedragen,
maar lijkt in zijn brave trouw aan het kerkse leven en denken toch altijd sterk op de
rentenier van Van Koetsvelds dorp, die de godsdienst te vriend hield, omdat - als het
er op aankomt - ‘iedereen bang is voor nommer één’25.. Wat is er in deze schipperaar
over van het heroïsche, dat het calvinisme in en door zijn steile beperktheid toch
altijd kenmerkt? Cats' calvinisme is in zijn gemoedelijke wetsgetrouwheid nergens
heldhaftig, maar steeds van een practische gemoedelijkheid, ook te zeer van het
burgerlijk nuttigheidsbeginsel doortrokken en zelfs te dicht gebleven bij de practijk
van de werkheiligheid om op de zuivere schaal van Dordt de strenge proef gaaf te
doorstaan. De raadpensionaris zonder ruggegraat, wiens politiek beginsel bestond
in het streven alle klippen behoedzaam te ontzeilen, heeft evenmin iets van de stoere
zelfverzekerdheid, die een calvinistisch staatsman groot kan maken, als de rentenier
van Zorgvliet in zijn levensstijl van het wereldvliedend puritanisme. Zo Cats dan
een vertegenwoordiger is van het Hollandse calvinisme, kan dit niet geheel van het
type zijn, dat de geschiedenis geijkt heeft, en alle zijne werken prediken een
gemoedelijk-ethische christelijkheid, die wel ver beneden de fanatieke eenzijdigheid
van Calvijns leer en de consequente steilheid van de gereformeerde levenspractijk
blijft. De proef op de som van deze tekorten aan positief calvinistische geest leveren
Cats' populariteit in de Zuidelijke Nederlan-
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den en zijn navolging door een zo uitgesproken katholiek als Adriaan Poirters26.. Nog
tijdens zijn leven werd hij in het Zuiden gelezen en bewonderd in alle kringen. Hij
moet wel zowat de eigen lijfpoëet geweest zijn van de aartsbisschop Jacob Boonen,
als de anecdote waar is, volgens welke deze primaat der Nederlanden Vondels ijver
zou hebben trachten te prikkelen door hem Cats' voorbeeld voor ogen te stellen. Had
Cats' oeuvre een uitgesproken calvinistische geest geademd, zou dan de kerkelijke
overheid in de Zuidelijke Nederlanden de lezing er van niet verboden hebben? Dan
zou in het tegen de ‘infiltration protestante’ uit het Noorden altijd zeer waakzame
Vlaanderen Cats' foliant niet tot in de negentiende eeuw de geliefde lectuur gebleven
zijn. Hij is het misschien ten dele nog, want er zijn Vlaamse clericale schrijvers van
stichtelijke boeken, die hun tekst doorspekken met citaten uit vader Cats, iets, wat
een Hollands priester niet licht zal doen.
In de brede Huygens - veel meer een geestesaristocraat dan de veelbelezen en
veelwetende Cats - leven tal van tegenstellingen onverzoend naast elkaar, maar toch
vinden zij een evenwichtige synthese in de wijsgerige onverstoordheid, die hem tot
een goed diplomaat en hoveling maakte. Wat Huygens mist, wat hem naast Vondel
klein doet blijven, is de heilige onrust, die alles ter zijde stelt om het ene grote
probleem tot het uiterste door te denken, de weloverwogen zelfbeperking, die alles
in de crisis op één kaart doet zetten. Huygens heeft geen crisis gekend en de
tegenstellingen in hem hebben zijn gemoedsleven niet gespannen. Het zal wel een
deel nuchtere oppervlakkigheid zijn, maar ook daarin schijnt hij het gemiddelde van
de schrandere Hollander, die, beseffend niet al het kromme recht te kunnen maken,
vrede nam met zich zelf en met zijn plaats onder de zon. Huygens was een
godsdienstig mens, een calvinist, zo men wil, maar hij streed met het vuur van een
zeer muzikaal man voor het gebruik van het verfoeide orgel in de eredienst. Hij was
anti-papist en werd grof genoeg in zijn pogingen om Tesselschade terug te doen
keren op ‘de weg naar Rome van Genève’, maar in bijna elk van zijn grotere werken
bepleit hij opportunistisch een vredige gewetensvrijheid, die hij onmogelijk te Dordt
geleerd kan hebben. Hij verkeerde met Descartes in een onbevangenheid, die Voetius
verbijsterde
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en ergerde, correspondeerde met Nederlandse priesters als Ban en Bloemaert en
Zuidnederlandse Jezuïeten en hij was het voornamelijk, die zoveel katholieke
Zuidnederlandse kunstenaars aan de dienst van Frederik Hendrik verbond.
‘Universeel talent zonder den stempel van genialiteit’27., ja zelfs met een wat
zonderlinge afwezigheid van alle behoefte om de tegenstellingen te verzoenen, die
zijn veelzijdige geaardheid levenslang in hem opriepen, is hij misschien meer dan
enig ander beschaafd Nederlander de vertegenwoordiger van de geestelijke élite der
Hollandse burgerij, niet van de nauw om de preekstoel gedrongen kleine groep, maar
van de veel wijder kring van kerkse gelovigen, die de predikanten minzaam ontvingen,
maar meer als beschermelingen dan als zieleherders, voor zich geen afstand wensten
te doen van hun humanistische liefhebberijen en het steile dogma van het enig-nodige,
waarbuiten alles ijdelheid en zelfs zonde is, in hun diepste hart bekrompen hebben
gevonden. Ten nauwste één met het volk van land en stad, waarvan hij - niet alleen
in zijn rauw blijspel, maar scherper en trouwhartiger en zeker bekoorlijker in menig
détail van zijn Hofwijck en zijn Batave Tempe - de taal en de zeden wist weer te
geven, staat hij met zijn beschaafde geest vooraan onder de eerste koppen van de
tijd. Marinist en als zodanig meer door de Europese mode bedorven dan enig ander
Nederlands dichter van zijn tijd, legde hij toch, dank zij zijn mathematische kop, in
deze cerebrale poëzie meer natuur dan oppervlakkig mogelijk schijnt en zo ver als
hij zich door zijn eeuwig woordenspel van zijn volk schijnt te verwijderen, zo stellig
representeert hij het in zijn koele humor, zijn wat logge geestigheid en zijn
verstandelijk moraliseren.
Het is geen imposant beeld, dat wij aldus van de intellectuele élite der
zeventiende-eeuwse maatschappij krijgen, maar de aantrekkelijkheid er van te
ontkennen, zou moedwillige blindheid zijn voor juist die deugden, die dit Hollandse
volk in zo uiterst korte tijd tot zo grote daden en zo grote, ook geestelijke,
overwinningen in staat stelden. Het zijn zijn evenwichtigheid - niet verkregen zonder
het negeren van onopgeloste problemen, dus meer koel-berustend dan triomferend
-, zijn overwegend-verstandelijke begaafdheid, zijn nuchtere eenvoud en zijn
arbeidzaamheid. Een voor een geen heldhaftige trekken en ook samen
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ten hoogste de uitrusting van een gemoedelijk burgerman, die niet veel van de held
of van de heilige heeft, is het complex toch in staat gebleken, een flegmatisch volk
tijdelijk aan de spits van het Europese geestesleven te brengen. Er was orde en systeem
in de culturele samenleving van de Republiek, wijze en gemoedelijke matiging in
alles. Het is zeker niet calvinistisch, maar het kan wel protestant zijn en dit
protestantisme in Huygens gerepresenteerd te zien, is voor geen van de twee
compromittant. Huygens is het aantrekkelijkste type van de zeventiende-eeuwse
beschaafde, gelovige, maar niet fanatieke protestant, van nature anti-papistisch, maar
in de toepassing daarvan - als in al zijn doen en laten - gematigd èn opportunistisch.
Nu Hooft vreemd bleef aan de geest van het calvinisme en aan de religie nauwelijks
een plaats in zijn werk inruimde, zou het alleen bij Bredero moeten zijn, dat wij de
calvinistische geest moeten zoeken, zo hij dan werkelijk nog een stempel gezet heeft
op het oeuvre van onze corypheeën. Zo goed Hollands de scherpe opmerker Gerbrand
is, zo weinig heeft deze zoon van een doperse moeder van een calvinist. Het
zondebesef van zijn aandachtige liederen is niet dat van de calvinisten; hij zit niet
gevangen in de kerker van het besef der natuurlijke zondigheid, maar hem wroegen
de zeer concrete misstappen van het eigen verleden en zijn bede van ‘zalig in den
Heer’ te mogen leven en sterven heeft niets, wat een christen van welke confessie
ook zou kunnen afwijzen, of het moest een al te enghartig belijder van de predestinatie
zijn.
Er i s een calvinistische woordkunst, van het tweede plan weliswaar, maar van
hoog en zuiver gehalte. Zij uit het beste, wat de leer de belijders kan schenken: de
overgave van hem, die zich verlost weet door het kruis en uitverkoren tot de eeuwige
zaligheid. Zulke poëzie is eenzijdig als de onveranderlijke parafrase op Sint Paulus'
woord ‘Ik leef, maat niet meer ik, doch Christus leeft in mij’28., als het speeltuig met
één enkele snaar, maar zij kan ons verstild doen luisteren naar de zuiverheid van haar
zachte klank. Zo kennen wij Jacob Revius in zijn ‘Overijselse zangen en dichten’ en
Jeremias de Decker, beiden ondanks een polemische en vooral anti paapse geest
oprecht en zuiver in de uiting van hun geloof. Bij hen sluit zich straks de eenzelvige

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

697
Heiman Dullaert aan, te piëtistisch aangestreken om de zuivere calvinist te kunnen
voorstellen, maar toch in zijn kort kunstenaarsleven een gaaf voorbeeld van de
puriteinse ingekeerde, levend in de wereld, maar niet vàn de wereld. Deze
calvinistische lyriek maakt een waardevol deel uit van de zeventiende-eeuwse
litteratuur, maar dan toch een bescheiden deel, waarnaast niet alleen het aandachtige
lied van Bredero en het zachte geluid van de stille remonstrant Camphuyzen andere
dan calvinistische stemmen zijn, maar ook het katholieke element in de grote en
kleine woordkunst een plaats inneemt.
Principieel het Zuiden uitschakelend - het gaat immers om de vraag naar de
betekenis van het katholicisme voor de Noordnederlandse cultuur der zeventiende
eeuw -, houden wij, buiten Stalpart en Vondel, niet veel dichters van betekenis over,
die in hun werk katholieke vroomheid of katholieke levensvisie uitten: Spieghel,
Anna Roemers Visscher, Maria Tesselschade, Jan Vos, Franciscus Snellinx, Joannes
Serwouters en Reyer Anslo zijn geen van allen bepaald representatief. Het heeft iets
merkwaardigs, dat drie van deze zeven, evenals Vondel, bekeerlingen zijn. Men
versta deze term echter niet in de strikt twintigste-eeuwse zin. Er is in vele
zeventiende-eeuwse convertieten, meer dan in de huidige, sprake van een originele
affiniteit tot het katholicisme, tijdelijk gevlucht in doperse of remonstrante vrije
gemeenschappen, maar ten slotte teruggekomen tot het uitgangspunt. Men vergeet
misschien bij het beoordelen van de motieven, die zovelen tegen het midden van de
zeventiende eeuw tot de schaapstal terugbrachten, te veel, dat zij het protestantisme
vaak nauwelijks metterdaad beleden hadden. Hergekomen van het enkel ene, hadden
zij, als in ballingschap verschoven, gedoold, om, als de lelie van het kompas, al
walende ‘de starlichte as’ te hervinden29. Ten minste is zoiets in het spel bij Vondel
en de gezusters Visscher.
Geen bekeerling, maar wel een teruggekeerde, was Hendrik Laurenszoon Spieghel,
de koopman humanist, man van harmonische beschaving, heel zijn leven krachtens
zijn superioriteit van hart en hoofd de leidende figuur in de kring van Amsterdamse
intellectuelen. Met zeer weinig aanleg en waardering voor het dogmatische en een
uitgesproken neiging tot moraliseren op zuiver
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natuurlijke gronden, past hij in het raam van het christelijk humanisme, zelfs waar
het tot een goedige oppervlakkigheid afdaalt, die de problemen liefst uit de weg gaat.
Wij citeerden reeds de voor deze houding zeer typerende regels uit zijn ‘Jubeljaarlied
op simpelijk geloven en weldoen’. Toch was hij omstreeks 1600 al tot groter
stelligheid van belijdenis teruggekeerd, dan hem v?'or die tijd van het hart kon.
Waarschijnlijk onder de invloed van zijn vriend Dirk Volkertszoon Coornhert moet
hij de eerste vijftig jaar van zijn leven een op humanistische grond verdedigde
schakelpositie hebben ingenomen tussen katholicisme en protestanisme; dit was
vermoedelijk beginsel. De moraal ging hem boven het geloof en alle partij-kiezen
voelde hij als eenzijdigheid. Het christelijk humanisme van zijn eerste levenshelft
schijnt zelfs nauwelijks christendom genoeg over te houden om niet stoïcijns te heten.
Sinds Coornhert in 1590 gestorven was en zienderogen diens met kracht en
zelfverloochening nagestreefde idealen van geestelijke vrijheid en vèrgaande tolerantie
een aanfluiting voor de bovendrijvende richting waren geworden, nam de
teleurgestelde Spieghel steeds duidelijker het standpunt van de dolerende en eindelijk
zelfs van de protesterende in en ofschoon van katholieke vroomheid in zijn gedichten
nauwelijks sporen te vinden zijn, is het verdere leven van deze irenische man één
waardig protest tegen de woordbreuk, jegens de katholieken te Amsterdam en in
zoveel andere steden bij het schenden van de satisfacties gepleegd. In 1589 schreef
hij ronduit aan de Staten van Holland, dat deze woordbreuk jegens de katholieken
hem zou blijven weerhouden enig ambt in de Republiek te aanvaarden. Hij heeft dit
woord gehouden en liever de op een weigering gestelde boete betaald dan het
lidmaatschap van de admiraliteit te Hoorn te aanvaarden30.. Als factor van de Eglentier,
als gastheer van kunstvrienden en mentor van jongeren, als pionier van de
zeventiende-eeuwse taalzuivering, die onze half-geromaniseerde taal te juister tijd
‘van onduits schuimde’31., als auteur van de ‘Tweespraak van de Nederduitse
letterkunst’ staat Spieghel chronologisch vooraan in de rij van grote letterkundigen.
Zijn invloed op Hooft vooral is - naast die van zijn eigen werk - zijn grote verdienste.
Onverdacht van paapse voorkeur, noemt Simon van Leeuwen de
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deugdzame en geleerde Stalpart van der Wiele ‘de zoetvloeiendste poëet, die Holland
doenmaal hadde’32.. Deze edelman, zoon van vermogende, invloedrijke ouders,
kwekeling van Leiden, Orleans en Leuven, jurist en theoloog, begaafd met rijke
talenten, koos boven alle aardse roem en rijkdom de verachte en door de vervolging
gevaarlijke, ook afmattende loopbaan van de zwervende missionaris. Hij is een van
de vroegste verzorgers van Sasbouts eigen missiegebied; te Delft gevestigd, bewerkte
hij heel het Westland en de omliggende steden, waar hij in gestadig gevaar de stille
zielzorg in allerlei schuilplaatsen uitoefende. Aristocraat naar de geest, vond deze
zachtmoedige en fijngevoelige man in zijn nauw verkeer met het volk van land en
stad zijn roeping in de prediking, de stichting en de populaire polemiek. Als dichter
van godsdienstige liederen in de volkstoon blijft hij echter de gevoelige beheerser
van klank en rhythme. Zijn afdalen tot het volk wordt nooit vulgariseren en zijn
geluid behoudt altijd een voorname en zuivere muzikaliteit. Bewust verzakend aan
de renaissancistische statigheid en vormvolmaaktheid, schreef hij in deze natuurlijke
eenvoud over de zoetheid van het geloof, de zekerheid, die het biedt als de enige
troost in aardse rampen, de kracht, die het schenkt om vervolging en verachting te
dragen en blij te zijn. Gevoeliger voor de tere klank, vaardiger in de ongedwongen
bouw van zijn variabele strofen en in zijn eenvoud feilloos zeker in de keuze van het
woord, dat zijn zachte bewogenheid evenwichtig weergeeft, staat deze Delftse
missionaris boven de meeste lyrische dichters van zijn eeuw. Voor deze waarheid
bleven zelfs de tijdgenoten niet blind33..
Jan Vos (1620-1667) kan de katholieken, wat de aesthetische en de religieuze
waarde van zijn werken aangaat, gestolen worden. Ook is deze aanmatigende
schreeuwer zonder beschaving en meer dan oppervlakkige kennis, deze jager op grof
effect, geen type, waardoor men zich graag gerepresenteerd ziet. Het Senecaanse
drama is bij hem tot een huiveringwekkend spektakelstuk uitgegroeid en daarom is
het te grof, hem de Hollandse Shakespeare te noemen, al is zijn visie op eisen en
mogelijkheden van het toneel sterk aan dat van de grote Engelsman verwant. Het
kasstuk ‘Aran en Titus’, dat in de achttiende eeuw de risée van het publiek was en
ons de charge van een kermisdraak lijkt, werd,
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toen het als eerste werk van een nauwelijks twintigjarige dichter voor het voetlicht
kwam, door mannen als Vondel en Barlaeus geprezen als hoge kunst. Het moet toch
iets van de Shakespeariaanse stoutheid van conceptie zijn, dat zulke kenners
aanvankelijk zo deed oordelen. Dat hij zich over de vunze klucht van Oene, eveneens
een product van zijn vroegrijpe jeugd, later geschaamd schijnt te hebben, pleit voor
hem, indien nog niet voor zijn aesthetische smaak, dan voor zijn zedelijk gevoel. Als
schouwburgdictator kwam hij de smaak van de engelenbak in het gevlij met dezelfde
platte kruidenierslogica, die hem al zijn leven tafelschuimer van Amsterdamse
patriciërs deed zijn, gevoelig voor de eer, maar blijkbaar nog meer voor de duiten.
Maar al bedierf zijn smakeloosheid Vondels beste stukken door ze met ordinaire
spektakelvertoningen te doorspekken, dan behoeft het nog geen doodzonde te zijn,
als men zijn ongekunstelde kijk op wezen en doel van het toneel zou durven verkiezen
boven Vondels wettische trouw aan Aristoteles. Bij het rumoerig, kijkgraag volk,
dat een paar stuivers over had voor een staanplaats in de oude schouwburg, de
passagierende matrozen, die voor hun goede geld de sterke prikkels verlangden van
taferelen van moord en doodslag, van rauwe en platte scherts en die al kijkende hun
ruzies beslechtten, bier dronken, noten kraakten en niet zelden tot vechten overgingen,
mensen met primitieve sentimenten, die naar grove affecten van vertedering, hartstocht
en haat snakten en die hun bijval of afkeuring onverbloemd en onbeschroomd plachten
te uiten34., kon een schouwburgregent met de beheerste en gestileerde kunst van
Vondel niet veel successen bereiken. Jan Vos kende zijn Pappenheimers en bediende
hen naar hun smaak. Met dat al blijft het het opmerken waard, dat deze katholieke
glazenmaker zonder diepe ontwikkeling en zelfs zonder goede manieren twintig jaren
aan één stuk de Amsterdamse schouwburg beheerst heeft, al maakt de afzijdigheid
van de gereformeerden ten opzichte van alle toneel het geval niet onverklaarbaar.
Het is wel niet aannemelijk, dat Jan Vos er bepaald mee te koop gelopen heeft, maar
blijkens zijn gedichten stak hij zijn katholiciteit toch evenmin onder stoelen of banken.
Vergeefs zal men in zijn werken naar religieuze lyriek van enige waarde zoeken:
zijn ‘Goede Vrijdag’ is naast die van de calvinist

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

701
Jeremias de Decker het noemen niet waard. Vos was dan ook waarschijnlijk geen
vroom man. Toch toont zijn lichtgeraakte gevoeligheid voor aanvallen of
schimpscheuten op zijn geloof op onbedrieglijke wijze zijn trouw aan de kerk, zoals
zijn gelegenheidsgedichten op gehouden preken of bij priesterfeesten zijn practiseren
bewijzen35.. Meer persoonlijke religieuze kleur heeft een enkel gedicht van de met
Jan Vos bevriende Haarlemse rederijker Franciscus Snellinx (1627-1669), die zich
o.a. in ‘De roomse reize van Kristina’, gedicht bij de bekering van de Zweedse
koningin tot het katholicisme, als een overtuigd katholiek deed kennen36.. Daarentegen
is van de schouwburgregent Joannes Serwouters, een tweederangs toneeldichter, die
ook enige lyriek schreef, niet veel meer bekend, dan dat zijn ouders katholiek waren
en hij zelf, blijkens zijn huwelijk in een katholieke kerk, eveneens37..
De beminnelijke dochters van de ronde Roemer zijn uitgesproken typen van
terugkerenden tot het vaderhuis, dat zij met het hart nooit hadden verlaten. Opgevoed
in een libertijns gezin, intiem met de Spieghels bevriend, in humanistische geest
gevormd, onder de indruk van de Dordtse triomfen en het geding tegen Oldenbarnevelt
c.s. sterk vooringenomen tegen het calvinisme, behoefden zij geen krachtige invloeden
van andere bekeringen om de weg naar Rome te vinden. Zij zijn van de edelsten
onder onze grote figuren van de zeventiende eeuw en tonen ons de Noordnederlandse
vrouw van innerlijke en uiterlijke beschaving in bijna ideële gestalte. Geen andere
vrouwen zijn dan ook zozeer geïdealiseerd als zij. Het zegt voor wie scherp toeziet
het een en ander, dat deze modeltypen van de Hollandse vrouw van beschaving, zoals
wij ons die het liefst voorstellen, beiden op rijpe leeftijd kracht en vrede vonden in
het katholicisme. Hun letterkundig werk - in het algemeen reeds tijdens hun leven
te zeer opgevijzeld - betekent niet veel, ook niet als uiting van hun vroomheid, maar
het zijn de veelzijdigheid van hun geest, de zuiverheid van hun intuïtie, de eerlijke
eenvoud van hun door geen lof verwend karakter, die ze tot vertegenwoordigsters
van Holland op zijn nobelst maken38.. Evenals Vondel van dopersen huize, ging de
Amsterdammer Reyer Anslo (1626-1669) in 1650 te Rome tot het katholicisme over.
Hij zag zijn vaderland nooit
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terug en heeft door zijn letterkundig werk slechts geringe betekenis39..
Als er niemand anders was, die door zijn werk als Nederlands dichter de katholieke
stem van de zeventiende eeuw genoemd mocht worden, kon Vondel alleen reeds
bewijzen, hoe ongerijmd het zou zijn, aan te nemen, dat de cultuur van de
veelgeprezen grote eeuw van Hollands bloei met een Hollands-calvinistische maatstaf
gemeten kan worden. De bekeerling Vondel is een wereld op zich zelf en zijn bekering
is een proces van wijder betekenis dan de thuiskomst van elke andere eenling. De
doopsgezinde humanist, die als leerling van Erasmus, Spieghel en Grotius het droèf
resultaat van een in sectarische versplintering uitlopende kerkscheuring leerde
betreuren, werd door de heldenmoed van zijn consequentie en de innigheid van zijn
mannelijke vroomheid boven zoveel anderen een groot representant van de katholieke
reformatie.
Tussen Gijsbrecht en Maagden lag voor Vondel de hervonden parel: de inkeer en
de bekering. Het kan nauwelijks zonder zin geweest zijn, dat zijn intreegift aan de
nieuwe geloofsgemeenschap juist het stuk van de Keulse martelaressen moest zijn.
Gaf aan Gijsbrecht reeds het katholiek-liturgisch element kleur en toon, Maagden
was er van doordrongen, geboren als het was uit de blijde stemming van de
thuisgekomene. In Gijsbrecht vormen bisschop en kloosterzusters een treffend
middenstuk, maar in Maagden heeft de aartsbisschop letterlijk het eerste en het laatste
woord. Terwijl Gijsbrecht eerbiedig aanduidt en verwijst, wordt in Maagden getuigd
en beleden, geloofd in de heilige Eucharistie, in de voorbede van de heiligen, in het
gebed voor de overledenen. Moest Gijsbrecht eindigen met de wrange voorspelling,
dat eens het rooms autaar met kracht uit alle kerken zou worden geschopt, uit de met
Rafaels optreden geheel evenwijdige verschijning van Ursuls geest aan het eind van
het vijfde bedrijf is alle dubbelzinnigheid verdwenen: zij voorspelt, dat het heilig
Agrippijn steeds zal volharden als een oprechte roomse dochter. Reeds Keulen heeft
het Vondel aangedaan. Men kan peinzen over de gril van het lot, die de grootste
Spaanse Brabander, die ooit Amsterdammer geworden is, deed geboren worden in
het oud en heilig Keulen. Lijkt deze schikking grillig, zij is natuurlijk, daar
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de weg van de Vondelfamilie het type is van de woestijntocht van zoveel verstrooiden
en berooiden. De gril van Vondels Keulse geboorte belichaamt een stuk geschiedenis
van stam en staat, van godsdienst en van strijd om het bestaan. Niet minder om den
brode dan om den gelove uitgeweken, behoren de Vondels tot de scharen van
Zuidnederlandse emigranten, die in de jaren van Parma's successen het Rijnland
overstroomden, wachtend op het gunstig getij, dat hun veroorloven zou, binnen te
vallen in de haven der behoudenis, de steden van het vrijgevochten Holland. Hoeveel
Keulen betekend heeft voor het kind, dat, oud geworden, nog heugenis had aan het
ruisen der baren van zijn ‘trekkenden geboortestroom’, toen hij ‘huppelde op de
Keulse kaai’40., laat zich afleiden uit de warmte, waarmee hij, waar hij de stad ook
noemt, zijn eigen afkomst uit Keulen gedenkt. Levenslang moeten hem ook stemming
en wijding van de oude Keulse heiligdommen, herinneringen aan openbaar vertoon
van liturgisch leven, heel de katholieke sfeer, waarin oud-Keulen ademt, zijn
bijgebleven. Want Keulen was een katholieke stad, ternauwernood veilige herberg
voor protestante vluchtelingen. Het mocht dan al tijdelijk wijkplaats zijn voor de
Antwerpse doopsgezinden, die voor Parma vluchtten, veel meer dan dat was de
Rijnstad de toevlucht voor Noordnederlandsche katholieken, priesters en patriciërs,
door geuzenterreur opgejaagd en uitgedreven. De Nederlandse kolonie, waartoe de
Vondels te Keulen behoord hebben, is in meerderheid katholiek geweest. De eigen
familiekring was trouwens volstrekt niet homogeen. Altijd zijn er onder Vondels
naaste verwanten katholieken geweest en, wat hem zelf betreft, kunnen wij ons
afvragen, of de dichter niet eerst na en door zijn huwelijk een positief belijder van
het doopsgezinde gevoelen is geworden. En het lag niet in zijn ernstige aard, het half
te zijn; een goed mennist is Vondel zeker geweest41.. Zijn ingetogen aard, zijn
strengheid voor zich zelf, heel die treffend-zuivere harmonie van leer en leven, de
afwezigheid van alle laags en onedels in zijn karakter42., stemmen natuurlijk met de
geest van de stille kring overeen. Zo hij daarvan afwijkt, is het waarlijk niet in mindere
gestrengheid van zeden, maar in zijn door zo grote gaven gevoede voorkeur voor het
toneel. Hij is niet de enige Amsterdamse doopsgezinde, die op dit tere punt uit de
effen toon valt. Zijn afwijking lijkt de
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onschuld zelf, als wij het ironische geval bezien, dat alle drie onze bekendste
blijspeldichters: Bredero, Asselijn en Langendijk, van mennisten huize waren. Wat
Vondel aangaat, valt hier te vragen, of die liefde voor het toneel - vanouds immers
het echte kind van de kerk - ook niet behoort tot het katholiek substraat van zijn
persoonlijkheid. Familieherinneringen en de heugenis aan het oud en heilig Keulen
hebben door dit leven de draad getrokken van het heimwee naar het altaar, naar de
christelijke cultus van alle heiligen en alle zielen. Wanneer heeft Vondel ooit
opgehouden de heiligen te vereren? Te Keulen woonde de bloem van
Noordnederlandse katholieke uitgewekenen. Met de Vondels vertoefden er in de
negentiger jaren van de zestiende eeuw immers adellijke kanunniken als Rennenberg
en Bruhezen, benevens andere schipbreukelingen van de oude bedeling, afgemat
neergezegen in de schaduw van Keulens heiligdommen. Maar hetzelfde Keulen zou
ook de centrale van de katholieke refor matie voor het Rijnland en zijn uitgestrekt
achterland worden. Naast de vermoeide défaitisten herbergde de stad pioniers van
de nieuwe geest als Vigerius, Sasbout en Tilman Vosmeer, straks Rovenius, Eggius
en Marius. Dit oord van ballingschap wordt bakermat van de Hollandse Zending,
centrale van de wederopluiking, pépinière van de missionarissen, dank zij Sasbouts
college Alticollense, het huis op de hoge heuvelen, waarnaar verweesde Hollandse
katholieken hunkerend en heilbegerig leerden uitzien om redding in de verlatenheid.
Kwekeling, later hovenier van dit seminarie was de Zeeuw Leonard Marius, die,
levietenleider af, eindelijk mee de vissersarbeid in de missie kwam verrichten, de
rijke visser, die eerlang beloond werd met de vangst, waarvan de netten dreigden te
scheuren. Was het dom toeval, dat deze Zeeuwse ex-Keulenaar de Keulse maagd en
martelares Sint Ursula tot patrones maakte van de Amsterdamse Begijnenkerk, dan
zou het nog dommer gril van het lot geweest zijn, dat h ij juist de in Keulen geboren,
in Keulse herinneringen verdiepte Vondel in deze Sint-Ursulakerk inlijfde bij de
kudde en dit nog wel in dezelfde maanden van 1639, waarin de dichter zijn treurspel
wijdde aan Keulen, aan Sint Ursula en haar elf duizend maagden.
In 1637 hadden Amsterdamse regenten Vondel aangespoord om
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Amsterdam in een treurspel te vereeuwigen: de Gijsbrecht ontstond, het drama van
de onnozel-vermoorde stad en haar heer, het drama, dat om zijn paapse kleur zoveel
opzien en misnoegen wekte en toch, sterk in zijn speelbaarheid, het repertoire nooit
zou verlaten. Eer een jaar verstreken kan zijn, moet de begijnenvader Marius, zelf
boordevol Keulse herinneringen, in de dichter de sluimerende gedachtenis wakker
geroepen hebben aan de geboortestad aan de Rijn en hem de bronnen geopend hebben
tot de stof, die in Maagden gestalte zou vinden en zou strekken tot verheerlijking
van beider dubbele liefde: de stad aan de Rijn en het daar vrij beleden geloof. Zo
legt dit treurspel van de Keulse heilige getuigenis af van de, mystieke betekenis, die
het grillig feit van Vondels geboorte te Keulen voor zijn levensgang heeft gehad.
Vondels geboortestad, eens het Babylon van zijn ouders, voor hem heel zijn leven
door stad van heimelijke aantrekkingskracht, werd in de stille maanden van 1639,
toen in Sint Ursula's heiligdom zijn laatste twijfels verijlden, het Bethlehem van zijn
wedergeboorte43..
Deze verwijzing naar een katholiek substraat in het religieuze leven wil echter
niet de schijn wekken, of het bekeringsproces geen zaak van veel arbeids was. Legio
zijn immers ook vandaag de katholiserenden, die nooit katholiek worden en levenslang
blijven weifelen op de tweesprong. Behalve het onnaspeurlijke element van de genade
is er ook die wedergeboorte in ootmoed voor nodig, die, blijkens de ervaring, juist
veel grote geesten onoverkomelijke moeite kost. Bij zoveel duizenden kleine mensen
is, naar terecht wordt opgemerkt, de harmonie van staatsburgerschap, maatschappelijke
en huiselijke positie en katholiciteit meer een tweede natuur dan bij menige grote
bekeerling44., maar zo Vondel - naar wij reden hebben om aan te nemen - daarop een
uitzondering maakt, komt het door de ootmoed van zijn karakter, die, verbonden met
de scherpte van een tot de uiterste consequenties doordenkend vernuft en met een
heel zijn leven kleurende vroomheid, hem tot een christenheld heeft gemaakt.
Allerlei tegenstrijdigs is te berde gebracht om enerzijds te betogen, dat aan de
katholieke Vondel nauwelijks iets katholieks te bekennen is, zodat een veelwetende
vrouw, die het spreken
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over ‘een katholieke Vondel’ een dwaasheid noemt, in volkomen gemoedsrust durft
constateren: ‘Hoe goed zoon der moederkerk hij geworden is, zijn kunst draagt
daarvan nauwlijks enig stempel’45., en anderzijds vol te houden, dat de katholieke
Vondel ‘buiten zijn volk en zijn tijd om geleefd zou hebben in de kloostercel van
middeleeuwse dromen’46.. Het een zowel als het ander verbijstert. Er is in Vondels
werk geen breuk, noch in het religieuze noch in het nationale. Wat het laatste aangaat,
is er inderdaad alle reden zich te verwonderen over moderne scherpzinnigheid, als
deze beter ingelicht wil zijn dan dominee Gerard Brandt, die lang met Vondel zelf
verkeerde en verklaarde, dat ‘zijne roomsheid zijne liefde tot den staat en de vrijheid
niet verminderd’ had47.. Zulk een vindingrijkheid moet het uitgangspunt zijn van
voorstellingen, die de dichter van de Leeuwendalers in een benauwend parket geplaatst
zien, toen hij een overwinning te bezingen kreeg, die hij krachtens zijn beginsel
immers moest verfoeien. Daaruit zou het dan ook te verklaren zijn, dat Vondel wel
de vrede, maar niet de oorlog, die er aan voorafgegaan was, verheerlijkte48.. Wij
zouden de eenvoudige vraag kunnen stellen, wat dan toch wel de bedoeling van zijn
opdrachtgevers geweest is. Die opdrachtgevers, de Amsterdamse regenten zelf,
hebben er trouwens geen been in gezien, de algemeen als belijdend katholiek bekende
dichter het werk op te dragen. Bij hen kwam blijkbaar niet op, dat Vondel anders
dacht over de nationale glorie dan zij. Voorzover dit toch het geval was, raakte het
de religie niet: als een vroeg vertegenwoordiger van wat vandaag Groot-Nederlandse
gedachte heet, zal hij de Hollandse en zeker de Amsterdamse regenten wel vóór
geweest zijn.
Vernuftige commentators als van Lennep en Jonckbloet hebben in Lucifer een
politieke allegorie willen zien: de opstandige aartsengel zou dezelfde Willem van
Oranje geweest zijn, die in een nazang van Pascha met Mozes wordt vergeleken ‘O wonderbaarlijk schikt zich Mozes met Orangien!’49. -. Zulke vondsten schijnen
averechtse gevolgen van de ijver, waarmee tijdgenoten als Thijm en Nuyens hun
eigen visie op de geschiedenis van de opstand als die van de zeventiende-eeuwse
katholieken plachten voor te stellen. Natuurlijk moest Vondel over Willem van Oranje
gelijk geoordeeld hebben als Alberdingk Thijm, al sprak ook heel
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een oeuvre dit tegen. Vondel, die Thijm noch Nuyens gelezen had, zag in de opstand
tegen Spanje, niet anders dan Spieghel, Jan Vos en zoveel andere katholieke getuigen
uit de tijd zelf, een rechtvaardige nationale zaak. Er is maar één vorst uit het
Oranjehuis, die in contemporaine dichters onsterfelijke lofzangers heeft gevonden:
Frederik Hendrik, die door Vondel en Hooft verheerlijkt is, door de eerste gevolgd
op zijn militaire triomftochten. Maar naast deze grootse blijken van meeleven met
wat toen de natie bezighield, staan zoveel latere, die bewijzen, dat alle voorspoed
van zijn land en zijn volk, de ploei van de wereldhandel, waarvan het geliefde
Amsterdam het grote middelpunt was, de koloniale expansie, de trotse bouwlust van
Amsterdams regenten, Vondels geestdrift wekten. Niets kan dan ook zo ongegrond
zijn als de voorstelling van een sedert zijn bekering van volk en staat vervreemde
Vondel.
Dat daarnaast - en inzover daarboven als het hemels vaderland in het oog van elke
christen boven het aardse gaat - Vondel de dichter van het katholicisme is, leert een
onbevooroordeelde blik in zijn werken. Wij behoeven niet eens te wijzen op de
ontelbare gelegenheidsgedichten, die priester- en kloosterroepingen met fijn begrip
en diep gevoel bezingen. Het is helaas zo gesteld, dat de gangbare leerboeken de
Altaargeheimenissen meestal alleen in het voorbijgaan noemen als een leerdicht ter
verheerlijking van het nieuw-verworven geloof; het feit bewijst wel, dat de schrijvers
het werk ten hoogste fragmentarisch hebben gelezen. Gebouwd op een fundament
van grondige kennis der toenmalige theologische, apologetische en polemische
litteratuur, in het bijzonder van Bellarminus' ‘Disputationes’, geeft het in drie delen
een deels scherp-betogend, deels diep bewogen exposé van geschiedenis, zin en
zegen der heilige Eucharistie, voor de vrome bekeerling, na jaren van huiverend
weifelen aan de poort, het wezen van zijn katholiek geloven en leven geworden50..
De in 1662 verschenen ‘Bespiegelingen van God en godsdienst’ strekten in
hoofdzaak tot bestrijding van de wijsbegeerte van Spinoza51.; zij worden in
kunstwaarde overtroffen door de Altaargeheimenissen en door het grote leerdicht
‘De heerlijkheid der Kerke’, dat Albert Verwey zelfs Vondels ‘sterkste en
welsprekendste dichtstuk’ heeft genoemd52., een uitspraak, die niet
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zonder eenzijdigheid is en bij alle goede bedoeling verscheiden andere werken tekort
doet. Het werk, dat voor zijn zeer degelijke zakelijke inhoud voor een groot deel van
de Annales van kardinaal Baronius afhankelijk is, valt te karakteriseren als een
dichterlijke kerkgeschiedenis. Het verscheen in 1663 en beleefde verscheiden
herdrukken53..
Toont de zakelijke opsomming van allerlei werken ten minste aan, dat Vondel
zowel de nationale als de katholieke dichter was, dan blijven wij ons bewust, dat in
dit bestek aan zijn betekenis voor land en volk geen recht gedaan kan worden. De
treurspeldichter, de onsterfelijke lyricus, ook de scherpe satiricus vormen in hun
eenheid het rijkst bezit der zeventiende-eeuwse litteratuur. Vondel is geen apart
katholiek bezit; wie dit uit het voorafgaande exposé wilde lezen, zou de strekking er
van misverstaan. Het meent slechts aan te tonen, dat de groot-Nederlander Vondel
in sommige niet-onbelangrijke opzichten een te grote persoonlijkheid is om te kunnen
doorgaan voor de ideële vertegenwoordiger van het Hollandse volk der zeventiende
eeuw, maar als een rijk en sterk talent - als zodanig door geen ander Nederlander
van vóór of na zijn tijd geëvenaard - het edelst bezit is van de Nederlandse stam en
dat de gave eenheid van zijn werk en zijn geloof hem daartoe te meer geschikt heeft
gemaakt. Misschien is de twintigste eeuw eerst rijp voor de billijke waardering van
een Amsterdams dichter, die zijn woonstad en de staat, waarvan hij een burger was,
met heel zijn hart liefhad en toch te groot is voor een klein-Nederlandse, laat staan
Hollandse maat. Is hij terecht door een Vlaming de geest genoemd, die de Nederlandse
beschaving het volledigst samenvat54., dan past het ook vooral in het raam van een
werk, dat de geschiedenis van de Noordnederlandse katholieken in de zestiende en
de zeventiende eeuw poogt samen te vatten, vast te stellen, hoezeer hij ook in dezen
een vertegenwoordiger is van de religieuze gemeenschap, waartoe hij door zijn eigen
vrije daad van 1639 definitief behoorde. Het Hollandse katholicisme van de
zeventiende eeuw is door zoveel hechte banden aan dat in de Zuidelijke Nederlanden
verbonden, heeft er zoveel verplichtingen aan, dat wij zelfs kunnen spreken van
rechtstreekse afhankelijkheid op tal van gebieden: de priesteropleiding, de kerkelijke
kunst en de devote en theologische littera-
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tuur. Onder de grote gaven, die het katholieke Zuiden aan het katholieke Noorden
schonk, mag ook Joost van den Vondel gerekend worden. De dichter, die te groot
bleek voor een klein-Nederlands kader, is daarom niet minder een zeer eigen
Nederlands bezit, even Nederlands als de zeventiende-eeuwse katholieken
pretendeerden te zijn en metterdaad waren.
Aan de algemene inzinking, die het Noordnederlandse cultuurleven aan het eind van
de zeventiende eeuw vertoont, ontkwam de litteratuur zeker niet en het katholieke
deel van de natie geeft zelfs sedert Vondels dood nauwelijks meer tekenen van litterair
leven. Het wordt inmiddels onmiskenbaar, hoe cultuurverarmend de vreedzame
onderdrukking van het katholicisme op zijn belijders werkt. Alle uitzichten op
wetenschappelijke loopbanen en lucratieve ambten zijn gesloten; elke grootse
ontplooiing van kerkelijke kunst wordt belet en voor de clandestiene uitoefening van
de godsdienst moeten zij schatten opbrengen. Hun priesters volstaan in het algemeen
met de strikt-noodzakelijke vorming; er zijn onder hen weinig voorbeelden van
voortgezette studie. Daarbij woekert de afval in de bovenlaag voort, dat is juist in
de kringen van hen, die door hun grotere welstand en daarmee samenhangende meer
intellectuele en aesthetische ontwikkeling, hetzij als productieve, hetzij als
beschermende krachten de kunst konden bevorderen. Zo is de meer en meer tot de
nijvere mid. denstand teruggedrongen katholieke burgerij aan het eind van de
zeventiende eeuw wel niet langer een verticale doorsnede van het Noordnederlandse
volk. De bovenlaag is aanmerkelijk versmald. Toch is het raadzaam, nooit aan een
volkomen isolement van de katholieken te denken. Een opvallend bewijs van het
tegendeel levert o.a. het levensverhaal van de zeer-beschaafde Rotterdamse
boekverkoper François van Hoogstraten. Diens winkel op de Hoogstraat bij de
Vlasmarkt was van omstreeks 1660 tot 1679 het intellectuele centrum van Rotterdam,
waar letterkundigen van allerlei richting, uitgesproken vrijgeesten, remonstranten,
mennisten en calvinisten, zich onveranderd thuis bleven gevoelen, toen de eigenaar
in of kort na 1662, de weg van Vondel en Reyer Anslo volgend, van doopsgezind
katholiek was geworden. Hartelijke banden van vriendschap verbonden François van
Hoogstraten
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met die andere bewoner van de Hoogstraat, de zwakke in zichzelf gekeerde, voor
een calvinist te wekelijk-vrome Heiman Dullaert, wiens poëzie hij na diens dood
zou uitgeven. Ook de Rotterdamse dichter Joachim Oudaen, een vroom en gematigd
collegiant, die schuw voor Descartes en Spinoza uitweek, maar die ‘verzen op de
verdraagzaamheid met verzen tegen de papen’ placht af te wisselen55., was en bleef
van Hoogstratens trouwe vriend en bewonderaar. De geleerde boekverkoper verdiende
die vriendschap door zijn ruime verdraagzaamheid en die bewondering door zijn
geleerdheid, door zijn vertrouwdheid met de litteraire en theologische schrijvers van
zijn tijd en van vroeger en ook door zijn gedichten. Deze rustige, vrome man was
geen oorspronkelijke en geen grote geest, maar terecht prees men zijn ‘rein gemoed’
en de zuiverheid van de eenvoudige poëzie, die daarvan de uiting is56.. Hij had een
kennelijk zwak voor de katholieke vroomheid en de vreedzame polemiek van de
devote humanisten en hun geestverwanten. De bibliografie van zijn vertalingen, in
eigen winkel uitgegeven, wijst ook in deze irenische, maar stelligkatholieke richting.
Hij vertaalde en drukte b.v. Ludovicus Vives' ‘Inleiding tot de ware wijsheid’, ook
diens gebedenboek ‘Opwekkingen der ziele tot God’, Thomas van Kempens
Navolging, Thomas More's Utopia, kardinaal Bona's ‘Leidsman of handleiding ten
hemel’ en ‘Beginselen en leerstukken van het christelijk leven’, de Royaumonts
‘Historiën des ouden en nieuwen testaments’ en Neercassels ‘Verhandeling van 't
lezen der heilige schrifture’.
Is er dan reden François van Hoogstraten een soort van katholiek getuige in een
kring van piëtisten te noemen, zijn eigen dichterlijk oeuvre blijft toch te beperkt van
waarde en te zwak van klank om de katholieke stem van zijn tijd te heten. Zo wij
daarom moeten aarzelen hem naast Dullaert en Luyken te zetten, staan wij voor het
begin van de nacht. Als de zeventiende eeuw naar haar einde neigt en Vondel zwijgt,
wie is dan in de katholieke gemeenschap te noemen als een stem, die klank heeft
naast het teer geluid, dat het protestante piëtisme vond in het gelovig gemoed van
de etser Jan Luyken? Ons piëtisme - als de gevaarlijke term éénmaal argeloos gebezigd
mag worden voor het geloofsleven van een generatie, die om de gave der tranen
leerde
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bidden - vond geen tolk meer, sinds de laatste dichters van de katholieke reformatie
uitgezongen waren. Straks zal de achttiende eeuw in de beredeneerde weemoed van
Huibert Poot en in de zwakke lyriek van Wellekens voorlopig de laatste uitingen
registreren van een deels voor de poorten aarzelende, deels al te eng binnen die
poorten gevangen vroomheid, maar reeds kondigt het vacuum zich aan, dat, mirabile
dictu, onder de prozaïsche Hollanders de katholieke intellectuelen wel schijnt te
tonen als de nuchterste en meest kunstloze groep. Nog de negentiende eeuw zou
slechts deels sentimentele, deels zwaar-rethorische stemmen doen klinken uit de
katholieke kring en dan nog zou zijn Broere geen Bilderdijk, zijn Schaepman geen
Da Costa blijken. Een analyse van de factoren, die deze stille nacht van twee eeuwen
zwijgens verklaren, ligt buiten het huidig bestek. Hier is het voorlopig genoeg
geconstateerd te hebben, hoe belangrijk nog het aandeel van de Noordnederlandse
katholieken in de korte, maar schone bloei van de zeventiende-eeuwse woordkunst
was.

3. Muziek
De verdienste van het katholicisme in de bevordering en de ontwikkeling van het
muziekleven te ontkennen, zou een al te duidelijke ongerijmdheid zijn. Ook in een
luthers land maakt de muziek nog redelijke kans om door de steun van de kerk tot
bloei te komen: Luthers eigen muzikaliteit maakt dit verklaarbaar. Zo gezien, zouden
wij wel tot de conclusie van Calvijns volstrekte muziekdoofheid moeten komen: een
kerkelijke muziek is in calvinistische kring nauwelijks denkbaar. Niemand zal dan
ook beweren, dat wat er aan muziekleven in de Verenigde Nederlanden van de
zeventiende eeuw bloeide, gewekt werd door het calvinisme of daarvan de stempel
droeg. Evenals voor de beeldhouwkunst betekent voor het muziekleven een
calvinistische stempel de dood in de pot. Het gerekte galmen van jammerlijk vertaalde
psalmen bleef - om met Voltaire te spreken - lang het enige plezier, dat Genève zich
gunde, in de waan, dat God behagen schepte in inferieure muziek en platte rijmelarij57..
Wel
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verheerlijkte Voetius bij de opening van onze meest calvinistische hogeschool, die
van Utrecht, in 1636 de muziek als een gave Gods, maar zulke platonische
verklaringen wegen niet op tegen de oorlogsverklaring aan alle muzikale vormen,
waarvan Busken Huet het calvinisme zonder veel overdrijving beschuldigde58.. Vaak
aangehaald, maar dan ook bijzonder tekenend, is het feit, dat katholieke kerkzangers
bij dezelfde feestelijkheid gerequireerd moesten worden om het Te Deum te zingen;
de calvinistische gemeenschap had dan toch zekere reden tot dankbaarheid, dat de
uitroeiing van het katholicisme nog tot de vrome wensen behoorde59..
Op de schone bloei van de kerkmuziek in de eerste helft van de zestiende eeuw
volgde een tijd van diep verval. Ook in dit opzicht betekende de oplegging van het
protestantisme de breuk in een nationale cultuur. De kerkelijke
muziekbroederschappen werden opgedoekt en het orgel werd krachtens besluit van
de synodale vergadering te Dordrecht in 1574 buiten gebruik gesteld. Bijna een eeuw
heeft het in de hervormde eredienst geen taak mogen vervullen. Wel bleven de
stedelijke regeringen aan de kerken als te voren vaste organisten aanstellen, maar
hun taak lag buiten het terrein van de eredienst. Dit verklaart het aanblijven van
katholieke organisten60.. Op bepaalde dagen in de week gaven de organisten, buiten
de eredienst om, enige orgelconcerten voor het publiek. De afwezigheid van
begeleiding maakte echter in de hervormde godsdienstoefeningen het gezang van de
gemeente tot een verschrikking voor elk enigszins muzikaal oor, zodat op den duur
ook uit rechtzinnige kring stemmen opgingen tot herstel van de orgelmuziek ter
begeleiding van de volkszang. Eerst na lange en hardnekkige strijd is het zover
gekomen. Het was vooral de muzikale Constantijn Huygens, die daarvoor in geschrifte
ijverde, niet zonder dat hij daarmee tegenstand ontketende uit de kring van de steilste
broeders, waarin vooral de hoogleraar Voetius op de voorgrond trad61..
In de schuilkerken en in de huiselijke muziekcolleges heeft de muzikaliteit van
onze zeventiende-eeuwse vaderen het goed heenkomen gevonden. Dat tussen de
milieus kwalijk een grens te trekken valt, leert ons de schets van de muzikale Thijm
over ‘Een Amsterdamsch Musijck-collegie in de XVIIe eeuw’62.. De roman-
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tische fantasie van de kunstenaar heeft een kleurig stukje vaderlands cultuur- en
kerkleven ontworpen tegen een historische achtergrond, waarin de anachronismen
niet ontbreken, maar de door vele degelijke aantekeningen bewezen ernst van de
kenner van de intieme geschiedenis der Amsterdamse katholieke families waarborgt
de betrouwbaarheid van het cultuurbeeld. Bovendien gaat de schrijver zelf door
familietradities ver genoeg in het verleden van ons schuilkerkentijdvak terug om als
kenner van toestanden en personen alle recht van spreken te hebben. Niemand heeft
de sfeer van dit merkwaardige, nu geheel vergane leven met al zijn bekoorlijkheid
en al zijn muzikale en liturgische gedurfdheden meer naar het leven kunnen weergeven
dan de breed-belezen en artistieke Thijm. Hier reikt de romantische verbeelding de
hand aan de geschiedschrijving, die zonder haar hulp althans op het terrein van de
kerkmuziek nauwelijks in staat zou zijn zich een voorstelling van het leven der
zeventiende-eeuwse vaderen te vormen.
Van groots muziekleven mag dan in de Republiek gedurende de zeventiende eeuw
geen sprake zijn geweest, toch heeft de eerste helft ten minste een tweetal mannen
van betekenis aan te wijzen, die ook buiten de grenzen naam verwierven en nog altijd
onder de ‘meesters van hun tijd’ vermeld worden: Jan Pieterszoon Sweelinck en
Cornelis Floriszoon Schuyt. De eerste is de zoon van Pieter, organist van de Oude
Kerk te Amsterdam in de katholieke tijd. De zoon en opvolger Jan bekleedde het
ambt in stadsdienst van kort na de alteratie tot zijn dood in 1621. Hij werd weer
opgevolgd door zijn zoon Dirk. Merkwaardig is de verschillende positie, die zij
tegenover de eredienst innamen: de grootvader bekleedde een functie in de katholieke
eredienst; de zoon stond, ofschoon de kerk geprotestantiseerd was, los van de
eredienst; de kleinzoon eindelijk was, sedert de calvinistische tegenzin jegens het
orgelspel voor de nood van de omstandigheden had moeten wijken, weer kerkelijk
functionaris, maar thans in protestant verband. Is misschien deze uiterlijke
ontwikkeling van hun positie parallel gegaan met hun persoonlijke religieuze evolutie?
De oude Pieter was natuurlijk katholiek; van de zoon staat het geloof niet vast, maar
het is ten minste aannemelijk, dat hij nooit tot het protestantisme is overgegaan; de
kleinzoon moet
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wel protestant geworden zijn63.. Ook van de Leidse organist en klokkenist Cornelis
Schuyt, die ongetwijfeld van huis uit katholiek was, hebben wij geen zekerheid
omtrent zijn latere belijdenis. Dat voor katholieke musici in de eerste eeuw na de
protestantisering ook in het katholieke kerkverband in het algemeen geen emplooi
te vinden was, moet op sommige organisten uit de overgangstijd wel een ongunstige
sociaal-economische terugslag hebben uitgeoefend, die hen licht om den brode het
oude geloof deed prijsgeven. Zo zien wij dan ook, als straks een katholiek kerkelijk
muziekleven gaat groeien, geen mannen van naam uit de oude kring voortkomen om
de ontwikkeling te leiden. Stellig heeft dit het peil van de muziekbeoefening in de
schuilkerken kwaad gedaan. Deze was van de aanvang af vermoedelijk meest
afhankelijk van de grotere of geringere muzikaliteit van de priesters. Van Joannes
Stalpart van der Wiele te Delft vernemen wij, dat hij ‘een goed musicijn’ was en zelf
het onderricht in de kerkzang gaf64.. Nemen wij dit van de klankgevoelige dichter
graag aan, niet minder hoge verwachtingen mogen wij hebben van de leiding, die is
uitgegaan van een pastoor als de Haarlemse kanunnik Jan Albert Ban of van een
andere Haarlemse missionaris met muzikale gaven: Augustijn Alsten Bloemaert.
Maar zulke talenten waren uitzonderingen: de meeste priesters zullen ver beneden
dit peil gebleven zijn en de kerkmuziek, die in hun schuil- of schuurkerken ten gehore
gebracht werd, zal niet van onverdachte kunstwaarde geweest zijn.
Ban was de grote muziektheoreticus van zijn tijd; hij stond met de beste
musicologen en musici in en buiten de Nederlanden in geregeld contact, was een
gezien gast in de Muiderkring van Hooft - een typisch voorbeeld van de
zeventiende-eeuwse muziekcolleges, veel meer dan van een letterkundige kring - en
ging vriendschappelijk om met Descartes en Huygens, beiden ook muziekbeoefenaars
van talent65.. Waarschijnlijk is Bans verhandeling ‘Dissertatio epistolica de musicae
natura’ enigermate door Descartes beïinvloed66., maar ze wordt door bevoegden als
een zeer origineel werk geprezen, dat zijn auteur als een wegwijzer naar nieuwe
banen kenmerkt. Verder was Ban de geestelijke vader van het zogenaamde ‘volmaakte
klauwier’ met achttien toetsen per octaaf. Het werd vervaardigd met de bedoeling
in
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alle toonsoorten zuiver te kunnen spelen en het probleem van de zuivere kwinten op
te lossen67.. Voor de kerkmuziek zijn echter Bans verdiensten blijkbaar vrij gering,
al is zeker zijn persoonlijke stimulans werkzaam geweest in het Haarlemse kapittel,
dat - zoals in een vorig hoofdstuk uiteengezet is - omstreeks 1630 zulk een veelzijdige
belangstelling voor het liturgisch leven en de kerkelijke kunst toonde. Behalve Ban
waren ook Bloemaert, Bugge en de Alkmaarse missionaris Costerus deskundige
ijveraars voor het herstel van de Gregoriaanse zang. Het kapittel streefde sedert 1622
ernstig naar het samenstellen van een eigen Haarlems graduale en antiphonarium en
droeg aan Ban en Costerus de bewerking daarvan op. Het schijnt echter, dat juist
Ban, de aangewezen leider, in deze zaak niet veel ijver betracht heeft68..
Het is wel zeker, dat de pogingen van het kapittel om orde en eenheid in de
kerkmuzikale practijk te brengen niet veel resultaat gehad hebben. De decentralisatie
in de zielzorg is daarvan naast de gebrekkige inrichting van het clandestiene parochiële
leven wel de grote oorzaak. Het gezag van het kapittel was vooral in het oog van de
reguliere priesters vrij twijfelachtig en in ieder geval ging elke missionaris, daarbij
geleid door eigen min of meer deskundig inzicht of - wat nog vaker gebeurd moet
zijn - door de voorkeuren van bepaalde muzikale krachten in de kring van zijn
getrouwen, eigen wegen. Zo werd vooral in de grotere staties van de steden de
beoefening van de kerkmuziek het terrein van liefhebbers, die dikwijls geheel vreemd
stonden tegenover de kerkmuzikale beginselen.
Groot aandeel hebben in de eigenlijke kerkzang overal de klopjes gehad, die
trouwens in heel het intern en extern kerkelijk leven op de voorgrond traden, zelfs
in het liturgische. Daar werd hun aandeel zelfs zo groot, dat Romeinse autoriteiten
er zich reeds in het begin van de zeventiende eeuw bezorgd over maakten. Klopjes,
die de Mis dienden, waren bij ons sedert de eerste dagen van de schuilkerken tot in
de negentiende eeuw toe alledaagse verschijnselen, wat bij het ontbreken van kosters
en min of meer geschoolde misdienaars bijna onvermijdelijk geworden was. Dat in
menige statie de klopjes ook het vaste zangkoor gevormd hebben, is wel zeker. Alleen
in de grootste stadskerken traden bij plechtige gelegenheden executanten van allerlei
pluimage op,
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leden van huiselijke muziekcolleges, die soms in de pastorieën hun oefeningen
hielden. Dit weten wij bijvoorbeeld van de bekende statie der Amsterdamse
Minderbroeders, sinds het eind van de zeventiende eeuw naar de pakhuizen, waarin
ze haar bedehuis toen vestigde, die van Mozes en Aäron genoemd69.. Het is over het
muziekcollege van deze statie, dat Thijm zijn belangwekkend stukje schreef. De
klopjes moeten het echter overal geweest zijn, die de gewone hoogmissen, de
uitvaarten, de loven en alle andere gewone kerkelijke plechtigheden met hun gezang
beheersten. Op hen alleen kon gestadig gerekend worden. Zolang de vorming van
deze vrome maagden in bekwame handen was, school daarin zeker meer goeds dan
kwaads, al blijft het waar, dat de alleenheerschappij van de vrouwenstem het kerkelijk
gezang op den duur in de achting van de mannelijke muziek-gevoeligen moet hebben
doen dalen.
Van de toewijding der klopjes valt overigens veel goeds te zeggen, vooral in de
zeventiende eeuw, toen straffer leiding meer kon beletten dan de later ook in hun
communiteiten duidelijk aan den dag tredende decentralisatie, die elke pastoor tot
paus van de statie en zijn speciale klopjes tot de vaak zeer eigenwijze toonaangeefsters
in het kerkelijke leven maakte. Ook lezen wij in de geschriften van het Delftse klopje
W.D. Reeck (het zogenaamde ‘Levensverhaal van Stalpart van der Wiele’70. en van
Tryn Oly treffende bijzonderheden omtrent het onderricht, dat de maagden van de
begaafdste uit het eigen midden ontvingen. Verscheiden namen van muzikale klopjes
zijn ons uit deze bronnen bekend. Aafjen Jans Konings en Katrijn Wouters plachten
reeds vroeg de zangrepetities van de Haarlemse maagden te leiden. Later traden de
gezusters Lijsbet en Josina Willems op de voorgrond naast de organiste Annetje van
Eminga en de violisten Geertruid en Aachten van Veen. De laatste drie behoorden
tot die door hun afkomst en hun opvoeding bevoorrechte vrome dochters, zoals er
onder de Maagden van den Hoek omstreeks het begin van de zeventiende eeuw zeer
veel voorkwamen. Anne van Eminga was een van vier zusters, die reeds jong tot de
gemeenschap waren toegetreden en tot hun dood toe in dit leven volhardden. Eelk,
Anne, Doet en Trijn van Eminga behoorden tot een van de oudste Friese adellijke
geslachten; hun vader was
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Siets Minnes van Eminga, hun moeder Trijn Roorda. Omtrent de enigszins bewogen
geschiedenis van hun komst naar Haarlem vertelt Trijn Oly aardige bijzonderheden.
Ofschoon zij volgens deze getuige bij voorkeur gereedstonden voor de nederigste
en onsmakelijkste werkzaamheden, is het wel zeker, dat de communiteit van de
meerdere ontwikkeling en beschaving, vooral van de muzikaliteit dezer jonkvrouwen,
gebruik heeft weten te maken71.. Geertruid en Aachten van Veen stamden uit een
patricisch Leids geslacht van veelzijdige beschaving. Het bracht verscheiden
rechtsgeleerden van naam voort, maar ook schilders, tekenaars en beoefenaars van
de muziek. Geertruid en Aachten waren nichten, kleindochters van Cornelis van
Veen, burgemeester van Leiden, bij de overgang naar de prins uitgeweken naar de
Zuidelijke Nederlanden. Van zijn zoons werd Otto als schilder beroemd; wij
ontmoetten hem reeds als de leermeester van Rubens en een van de grondleggers
van de Antwerpse schildersschool der katholieke reformatie. Een andere zoon van
Cornelis was de later advocaat-fiscaal Simon, die er blijkbaar mee accoord ging, dat
zijn vrouw hun zeventiental kinderen in het katholicisme opvoedde, en die op zijn
sterfbed in 1610 zelf tot de kerk terugkeerde. Het klopje Geertruid was zijn dochter.
Een derde zoon van Cornelis was de latere Leidse pensionaris Pieter, die tevens een
verdienstelijk schilder was. Ook hij leefde buiten de katholieke geloofspractijk,
waaraan zijn gezin trouw bleef, maar werd op zijn sterfbed in 1629 door Stalpart van
der Wiele bediend. Behalve het klopje Aachten was ook de uit Vondels poëzie bekend
gebleven Apollonia van Veen een dochter van hem: deze Apollonia genoot naam als
schilderes en zangeres72..

4. Theologische tweesprong
Het wetenschappelijk leven in de Republiek gaat voor het grootste en belangrijkste
deel buiten het calvinisme om. De universiteit van Leiden, opgericht in 1574, d.i. in
de tijd, toen van de stichting van een zelfstandige Noordnederlandse staat nog
nauwelijks gerept kon worden, mag in het oog van de rechtzinnigste calvinis-
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ten als eerste doel gehad hebben de wordende kerk van beginselvaste leraars te
voorzien, haar geestelijke vader Willem van Oranje had ruimere ideeën en
verderstrekkende plannen: niet alleen de theologie zou zij onderwijzen, maar ‘allerlei
goede, eerlijke ende vrije kunsten en wetenschappen’73.. Wijze rekkelijkheid van de
kant der Staten verbood van de theologische professoren de eed op de Dordtse
formulieren te vergen en ten opzichte van de overige werd zelfs geen beleving van
het protestantisme verlangd. Alleen daardoor was het dan ook mogelijk met een
toonbaar corps van hoogleraren van wal te steken. De beroemde Justus Lipsius
doceerde dertien jaren te Leiden, zonder dat hij ooit aan het avondmaal deelnam; hij
gaf zelfs herhaaldelijk te kennen, zich op het stuk van de religie nergens aan te binden;
pogingen tot gewetensdwang deden hem voor Leiden verloren gaan74.. In Leuven
keerde hij - nadat Leiden hem duidelijk gemaakt had, dat hij in het calvinisme nooit
bevrediging zou vinden - tot de katholieke geloofspractijk terug. Een waarschijnlijk
even sprekend geval is dat van de veelzijdige wis- en werktuigkundige Simon Stevin,
de grondlegger van de mechanica en menig ander onderdeel der natuurwetenschappen.
Deze studeerde en doceerde te Leiden, werd zelfs de organisator van de
ingenieursschool, die op Maurits' initiatief aan de universiteit verbonden werd, en
organiseerde in Maurits' leger de dienst van de genie. Toch is er alle grond voor de
onderstelling, dat hij tot zijn dood toe katholiek bleef75..
Op den duur werd ook Leiden voor katholieke geleerden ontoegankelijk. Het
protestante exclusivisme belette de aanstelling van katholieke docenten en versmalde
daarmee de wetenschappelijke basis, waarop de universiteit steunde. De jongere
universiteiten waren vrijwel van hun oprichting af anti-katholiek. Franeker, Groningen,
Harderwijk en Utrecht waren enger opgezet en in oorsprong, meer dan Leiden, vooral
bestemd om kweekscholen van rechtzinnige predikanten te worden. Evenals de
Leidse, die aan de Egmondse goederen haar stichting dankt76., merendeels uit de
geseculariseerde kloosterfondsen onderhouden en van een eerste bibliotheek uit de
kloosterboekerijen voorzien, deels ook gehuisvest in kapellen en kloosters van de
oude religie77., hadden al deze nieuwe hogescholen tot taak het intellect zo volstrekt
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mogelijk op te voeden in een aan het verdrukte katholicisme rechtstreeks vijandige
ideologie. Bolwerken van calvinistische rechtzinnigheid, zouden zij de komende
generaties in de tucht van de nieuwe leer opleiden. De theologie zou de hoeksteen
van al hun onderwijs zijn.
Leiden heeft aan de theologie nooit geheel de plaats ingeruimd, haar door de
opbouwers der Dordtse kerk toegedacht. De staten van Holland waren - evenmin als
de vorst, die de vader van het nieuwe instituut was - van harte gezind om het gevaarlijk
beginsel van een theologen-dictatuur over de academie tot het hunne te maken.
Veeleer hebben zij zich van de aanvang schrap gezet tegen alle aanmatiging, van de
kant der kerk; baas in eigen huis, weigerden zij stelselmatig alle inmenging in
aangelegenheden, die niet rechtstreeks het godgeleerd onderwijs betroffen. Met de
bezetting van de theologische stoelen is het tientallen jaren een lijdensgeschiedenis
geweest en in samenhang daarmee was het aantal theologische studenten er lange
tijd maar gering. Eerst tegen het eind van de zestiende eeuw, als de stichting van
beurzen en collegiën tot huisvesting en onderhoud van aanstaande predikanten betere
stoffelijke vooruitzichten heeft geschapen, krijgt de faculteit betekenis78.. Vooral de
rechtsgeleerde, spoedig ook de letterkundige faculteit namen te Leiden een voornamer
plaats in. Wel heeft de Leidse universiteit in het brandpunt gestaan van de grote crisis
in de Nederlandse hervormde kerk, toen tussen haar hoogleraren Arminius en Gomarus
de beginselstrijd ontbrandde, die spoedig het hele land in beroering zou brengen en
door de Pyrrhus-overwinning van de streng-calvinistische richting op de Dordtse
synode van 1618-1619 slechts in schijn een eind zou vinden, maar de leiding van de
calvinistische theologie werd spoedig overgenomen door de in 1636 gestichte
Utrechtse academie.
Deze werd door de representatieve Gijsbert Voetius het brandpunt van het
Nederlandse calvinisme. Leerling van Gomarus, droeg Voetius diens denkbeelden
onverschrokken en met onverwoestbare, zeer agressieve energie verder. Polemist
tegen katholieken en remonstranten, strijder tegen elke inmenging van overheidswege
in de zaken van de kerk, door zijn karakter en zijn grote gaven de centrale figuur te
Utrecht, die niet alleen de theo-
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logische faculteit in engere zin beheerste, maar de gehele academie, werd hij dank
zij een lang leven en een tot op hoge ouderdom behouden vitaliteit de grote
vertegenwoordiger van de calvinistische theologie en de calvinistische
levensbeschouwing in de Noordelijke Nederlanden. Toch is het objectief vast te
stellen, dat zijn positie als zodanig voor hem zelf en al zijn vurige medestanders in
de strijd voor de volstrekte geestelijke suprematie van het calvinisme in de Republiek
een desillusie moet geworden zijn. Zijn rusteloos pogen om heel het leven in school,
kerk, maatschappij en gezin door de calvinistische theologie te doen beheersen en
leiden79., is niet alleen mislukt te noemen: bij zijn dood in 1676 waren de krachten
der ontbinding in het lichaam van de hervormde gemeenschap niet meer te bezweren.
Naarmate de eeuw voortschrijdt, is het calvinisme hier ondanks Voetius' beginselvaste
en onvermoeibare strijdlust steeds meer tot de defensieve houding gedwongen, niet
slechts tegenover de grote polemisten van de katholieke reformatie in Europa, maar
ook in de eigen naaste kring, waar het stuit op allerlei openlijke en lijdelijke
tegenwerking. Noch de civiele overheid noch de wijsgeren noch zelfs de theologen
bleken op den duur eensgezind bereid het rechtzinnig systeem van Dordt als richtsnoer
van hun doen en laten te aanvaarden of te behouden. Het katholicisme was uit de
academische kring gebannen en kon bestreden worden als een verre vijand; het kreeg
geen kans zijn stempel te zetten op enige branche van de wetenschap, zeker niet op
de theologie of de wijsbegeerte, maar het is nooit gelukt, de macht van de zeer sterke
fractie der libertijnen in het protestante midden te fnuiken. Integendeel zijn het deze
protestante humanisten geweest, die - ondanks allerlei in grote figuren zo tragisch
verwezenlijkte nederlagen - meer en meer de toon aangaven in het cultuurleven van
de Republiek. De calvinistische rechtzinnigheid, herhaaldelijk in de kring van de
eigen godgeleerden tot object van controversen geworden, mocht in het algemeen
vaste voet behouden op de katheders, het wetenschappelijk leven gaat meer en meer
langs deze officiële zetels om.
Te Leiden gevormd, om daarna levenslang buiten de officiële Nederlandse
universitaire wereld te worden gehouden, werd
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Hugo de Groot, ofschoon als genie boven alle wetenschappelijke Nederlanders van
zijn eeuw verheven, typisch voor de meesten, die in het gebonden leven aan de
Nederlandse universiteiten geen vrije adem en geen ruimte voor hun wiekslag vonden.
Niets weerlegt zo afdoende alle onderstellingen van een calvinistische hegemonie
in de zeventiende eeuw als het feit, dat deze grootste Nederlandse cultuurdrager ten
slotte niets van de calvinist meer overhield. Wat hem faalde om katholiek te zijn in
de volstrekte zin van lidmaatschap der ene heilige katholieke en apostolische kerk
van Rome, is niet met enkele losse woorden te zeggen. Zij zelfs, die de weg door
zijn bewogen leven en door zijn vele geschriften en brieven hebben gevonden staan
voor de onoplosbare vraag, of Grotius, indien niet een plotselinge dood hem uit het
leven had weggenomen, de grote stap, waartoe zijn ontwikkeling zo logisch en
onverbiddelijk scheen te leiden, ooit gezet zou hebben. Dit schijnt wel aannemelijk:
deze geduldig-verstandelijke geest stond anders tegenover het probleem van een te
belijden geloof en een te aanvaarden levenspractijk dan de diepgodsdienstige Vondel.
Geleid door vroege jeugd-impressies en door een natuur, die hem als het hijgend hert
deed smachten naar de voelbare nabijheid Gods, naar de heilige Eucharistie als
dagelijks voedsel, had Vondel de kracht om alle tegenweer van welke overwegingen
ook te overwinnen.
Grotius is er niet minder om, dat hem de brandende vroomheid van de dichter
schijnt ontbroken te hebben. Als zo ontelbaar vele anderen, die - door hun aard nauw
aan hem verwant - in volkomen evenwicht en vaste zekerheid tot de eenheid der kerk
behoren, haar leer belijden en haar geboden onderhouden, zonder tot de hoogte van
Vondels vroomheid te kunnen reiken, zou hij ook in het katholicisme vastheid en
vrede gevonden hebben, maar hij had er dan in geboren moeten zijn: de stap zelf
kost een man van zijn type blijkbaar al te veel. Mij komt ook de onderstelling van
een Noors auteur80., dat Grotius is blijven vrezen door zijn persoonlijke overgang
naar het katholicisme de oecumeense beweging, die hij onder de protestanten gewekt
had, te schaden en daardoor van de stap teruggehouden is, volstrekt niet ongerijmd
voor: in de lange weifeling van een negentiende-eeuws bekeerling als Newman valt
hetzelfde verschijnsel te zien. Juist
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in een geest van zo sterk verstandelijke stempel als die van Grotius is het niet
ondenkbaar, dat hij ‘aan zijn verlangen naar godsdienstvrede’ de ‘persoonlijke
godsdienstige belangen’ heeft ‘opgeofferd’81.. Zulk een houding is, van katholiek
standpunt gezien, een ongelukkige dwaling en zij is ondenkbaar voor katholiserenden
van Vondels gehalte, maar Grotius kwam langs gedeeltelijk andere wegen tot het
katholicisme en nam een voor de man van wetenschap kenmerkend academisch
standpunt in: het subjectieve blijft bij hem op de achtergrond; hij heeft de
maatschappij, de mensheid op het oog, die bij zijn overgang, zo kan hij overwogen
hebben, niet gebaat, eer geschaad zou zijn82..
Evenmin als van Arminius kan van Grotius ondersteld worden, dat zijn bezwaar
tegen leerstukken als de predestinatie zou zijn voortgekomen uit oppervlakkige afkeer
van alwat te hoog of te diep ging, zoals dat ongeveer door Hubertus Duifhuis getuigd
is. Hij is in dezen veeleer de zuivere Erasmiaan van vóór de kerkscheuring met de
optimistische kijk op de menselijke natuur en de brede opvatting van het vraagstuk
der genade. Daarbij kenmerkt hem diezelfde eerbied van Erasmus voor de gestalte
van de oud-christelijke kerk. Dit is het dan ook, dat sommige Hollandse remonstranten
van zijn tijd naar Rome terugdreef en hem het ideaal van de hereniging der christenen
‘zeer stellig in belangrijke mate als een toenadering tot de katholieke kerk’ deed
opvatten83.. Dit streven naar hereniging wordt bij Grotius gezegd te berusten op het
‘fundament van zijn arminiaanse jeugd’. De term arminiaans dient dan echter ongeveer
in dezelfde zin verstaan te worden, waarin ten tijde van Karel I de publieke opinie
in Engeland hem gebruikte. De Engelse ‘arminians’, de pioniers van de anglicaanse
High-Church, zijn, duidelijker dan de Hollandse remonstranten, de rechte kinderen
gebleven van een in het protestantisme gevlucht, maar nooit met Calvijn in evenwicht
geraakt bijbels humanisme. Aan deze ‘arminians’, die zich naar buiten kenmerkten
door een aristocratisch vasthouden aan hiërarchische vormen, waarden en begrippen,
waarmee een plebeïsch-gekleurd puritanisme - als bij ons de ‘consistorianen’ - radicaal
gebroken had, gevoelde de Groot zich nauw verwant, ook in zijn eerbied voor de
traditioneel-katholieke opvatting van de heilige sacramenten en in zijn liefde voor
de oud-christelijke ceremoniën,

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

723
eveneens zo verachtelijk verworpen door het bovendrijvend calvinisme.
Hugo de Groot is dan ook niet zonder reserve te aanvaarden als de
vertegenwoordiger van wat zijn geestverwanten in het remonstrantisme van omstreeks
1620 in Holland bezielde. De meeste anderen hadden van de reeds meer dan veertig
jaren de toon aangevende geest van Dordt meer in zich opgenomen dan hij en
weinigen bezaten de wijde blik, waarmee hij de religieuze problemen in oecumeense
zin kon beschouwen. Toch valt uit de bekeringen tot het katholicisme uit dezelfde
kring van hen, die in het vercalviniseerde Hollandse protestantisme teleurgesteld
waren, ten minste af te leiden, dat hij niet alleen stond in zijn weemoed om de
verscheurdheid van het christendom en om de ontwikkeling van het Nederlandse
protestantisme tot een gemeenschap, die van zooveel oud-christelijk erfgoed aan leer
en vormen roekeloos afstand deed. Deze gedachtengang van de Groot is het
consequent vervolg van Erasmus' christelijk humanisme. Er was een geest van geniale
diepte voor nodig om uit het bijbelse humanisme, de naar het protestantisme afgetakte
stroming van Erasmus' denksfeer, de weg naar het uitgangspunt terug te vinden.
Grotius vond voor zijn idealen betrekkelijk weinig aanhangers bij de protestanten,
zelfs onder hen, die beseften, dat hun vaderen scheep gegaan waren naar een ander
protestantisme dan dat, wat nu de boventoon en de alleenheerschappij had verworven.
Mag het dan onjuist zijn te spreken van de katholieke Hugo de Groot, hem protestant
te noemen zou erger dwaling zijn. Hij mist precies, wat alle protestanten bij ontelbare
verschillen blijft verenigen: het protest tegen Rome. ‘Grotius' testament’ noemde
Vondel zijn vertaling van de hoofdpunten uit Grotius' ‘jongste antwoord aan D.
Rivet’, de zogenaamde ‘Discussio’, het laatste geschrift van de geleerde, door deze
ter persbezorging toevertrouwd aan de Amsterdamse begijnenvader Leonard Marius,
die hem in de voorafgaande jaren meermalen had voorgelicht met zijn rijke kennis
van kerkvaders en katholieke theologen84.. Niets is er van de protestant over in dit
betoog van de godgeleerde, dat voornamelijk deze twee hoofdstellingen omschrijft:
1. God liet wel toe, dat te Rome en elders de zeden bedorven werden, maar door
Gods bestiering werd nooit de leer bedorven. 2. De protes-
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tanten kunnen onderling nooit tot eenheid geraken, als zij zich niet tegelijk verenigen
met hen, die de stoel van Rome aanhangen85.. Wie met het katholicisme als factor in
het Nederlandse geestelijke leven meenden afgerekend te hebben, zagen reeds in de
eigen tijd met verbijstering, hoe alle theologische controverse ten slotte weer stond
voor het onverwoeste bolwerk van rechtzinnigheid: de kerk van Rome. Dat de
cosmopoliet Grotius stervende zijn landgenoten dit feit voor ogen stelt, is niet het
geringste blijk van zijn nationale betekenis.
Losgeraakt van het vaderlands milieu en van de malcontente groep, die hem vereerd
had als een van haar martelaars, blijft Hugo de Groof toch voor het nageslacht een
van de Hollandse remonstranten. Zijn weg is ook die van anderen uit deze kring
geweest. Sommigen - kleineren dan hij - zijn hem op de weg vooruitgevlogen; anderen
zijn blijven staan, waar hij geduldig verder ging. Tot de massale wending naar Rome,
die sommige katholieken van de uitbanning der remonstranten verwachtten, is het
evenmin gekomen, als het in de negentiende eeuw in de Oxfordse kring van Newman
kwam tot de lang-verwachte massabekering. Ten slotte was het protestant, d.i.
anti-katholiek, beginsel ook voor verreweg de meeste remonstranten de kern van
hun geloofsovertuiging, in die mate zelfs, dat Grotius' bestrijding van de opvatting,
als zou de paus de antichrist zijn, hem vervreemdde van zijn meeste geestverwanten.
Gerard Vossius, vriend van Grotius en van Vondel, in zijn verkeer met katholieke
geleerden de objectiviteit zelf, had de verschijning van deze studie willen
tegenhouden, niet wijl hem de aangevochten stelling op zich zelf zo dierbaar geweest
zal zijn, maar wijl hij - beter dan Hugo de Groot - inzag, dat zij een mystieke, doch
zeer hechte band tussen alle protestanten vormde, wier gemeenschap bij de dagelijks
groeiende geschillen wel een band scheen nodig te hebben. Evenmin bleken
uitgesproken remonstranten als Wtenbogaert en Episcopius gesticht over Grotius'
betoog: allen achtten toenadering tot Rome compromittant. Het is dan ook een feit,
dat bij de meeste pogingen om de remonstranten nader met de katholieken in contact
te doen treden, de liefde al te zeer van één kant kwam: zozeer zat zelfs deze in het
eigen midden verketterden het negatieve anti-papisme in het bloed. Mensen, die de
predestinatie,
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zoals Calvijn die opvatte, een gruwel vonden en liever vervolging en armoede leden
dan hun geloof in de algemene strekking van Christus' verlossingswerk prijs te geven,
namen toch niet aan, dat men in het katholieke geloof zalig kon worden.
Geen verdachtmaking kon dan ook onder protestanten wreder treffen dan de
betichting van paapse sympathieën. De contraremonstranten maakten dus gretig van
deze samengeweten gevoeligheid gebruik om de remonstranten voor ‘verkapte
pausgezinden’ uit te maken. Een stroom van pamfletten tegen de remonstranten levert
het bewijs. Dat dezen gevoelig waren op dit tere punt van de protestante eer, wordt
bevestigd door een stroom van tegen-pamfletten. Zeer typisch voor de algemene
strekking is de ‘Gulden legende van den nieuwen Sint Jan’86., gericht tegen van
Oldenbarnevelt, van wie het heet, dat hij ‘alle verdoolde schapen’ weer wilde
terugbrengen in de ‘roomse schaapskooi’; de remonstranten heten er ronduit
‘bastaardpapisten’87.. De waarheid is, dat de meeste remonstranten zich angstvallig
onthielden van alle toenadering tot de katholieken. Dezen van hun kant hadden voor
de verdeeldheid onder de protestanten van de aanvang af grote belangstelling gehad.
Rovenius geeft in zijn verslagen naar Rome herhaaldelijk blijk van zijn aandacht
voor wat in het protestantisme omgaat en ook aan zijn terminologie is te zien, dat
zijn betrekkelijke sympathie aan de kant van de remonstranten was. Het is geen
wonder: het verzet tegen het decretum horribile is in wezen een katholieke reactie.
Ook de Brusselse pauselijke gezanten leefden met de interne ontwikkeling van het
Nederlandse protestantisme mee. Van de politieke gevolgen hadden zij, voorgelicht
door nogal opgewonden rapporten van missionarissen in de Hollandse Zending,
vooral van enige prefecten van de regulieren, overdreven verwachtingen. Zij
rapporteerden zelfs naar Rome, dat het uiteenvallen van de Republiek aanstaande
was. Ook stelden zij zich voor het katholicisme te veel van de scheuring voor: zij
begroetten het verzet van de remonstranten al te gretig als een symptoom van
terugkeer naar het katholicisme. In de verhandelingen van de synode van Dordrecht
stelden de katholieke autoriteiten levendig belang. Deze synode moet wel voor heel
West-Europa een soort van cause célèbre geweest zijn, een sensationeel geding,

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

726
waarnaar reikhalzend werd uitgezien. Zij stelde trouwens niet teleur door de
vooropgezette partijdigheid, waarmee zij was samengesteld, en door de
pathetisch-geënscèneerde behandeling, die zij de arminianen aandeed. De eis van
onvoorwaardelijke onderwerping en haar stellige afwijzing bij monde van Episcopius,
gevolgd door de verdrijving van de verworpenen - ‘Dimittimini, exite, exite!’ -, gaven
aan het verlangen naar pikante sensatie ruimschoots bevrediging88.. Daarin hebben
dan ook zeker de twee Dominicanen gedeeld, die door de missie-prefect Michael
Ophovius - vermoedelijk op verzoek van de Brusselse nuntius Morra - naar Dordrecht
afgevaardigd waren om gegevens uit de eerste hand over de synode te verzamelen
en er in slaagden incognito alle zittingen bij te wonen89..
Zowel de verwachting, dat een grote burgeroorlog de Verenigde Nederlanden zou
uiteenscheuren, als de reeds in 1616 door de nuntius Gesualdi uitgesproken hoop,
dat vele remonstranten tot de katholieke kerk zouden terugkeren, bleek ijdel. Maar
uit deze mentaliteit, die ook door Spinola gedeeld werd en hem leidde tot vrij
belangrijke concessies aangaande het verblijf van uitwijkende remonstranten in de
Zuidelijke Nederlanden, zijn inderdaad enige connecties tussen vooraanstaande
arminianen en katholieken voortgevloeid, kennelijk van katholieke zijde uitgelokt.
Zo kwam de bekende Wtenbogaert te Antwerpen niet alleen met verscheiden civiele
autoriteiten op goede voet, maar hij had relaties met enige Jezuïeten aldaar en is zelfs
met de vicaris-generaal van bisschop Malderus in aanraking gekomen90.. Een pamflet
onder de titel ‘Droom van Johannes Wtenbogaert ende den bisschop van Antwerpen’
geeft hoog van dit alles op. Het is echter wel zeker, dat zelf Wtenbogaert zich uit
protestant zelfbehoud de toenadering der katholieken liefst zover mogelijk van het
lijf hield. Ook het voorkomend onthaal, dat elf uitgeweken remonstrante predikanten,
o.a. Simon Episcopius en Carolus Niëllius, te Waalwijk vonden, waar zij de
bescherming van bisschop Nicolaas Zoes genoten, leidde tot geen toenadering van
hun kant91..
Wel is omstreeks 1620-1625 een vrij groot aantal remonstrante leken tot het
katholicisme teruggekeerd - de opgaven lopen ver uiteen: sommigen spreken van
meer dan zeshonderd in een enkel jaar; anderen schijnen enige honderden gedurende
de hele periode
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te bedoelen -, maar juist omdat het meestal leken betreft, is voorzichtigheid met de
term remonstrant geboden. Het gaat in sommige controleerbare gevallen om
‘patricische’ families, die lang geweifeld hadden tussen het oude en het nieuwe geloof
en zelfs in 1618-1619 nog niet hadden kunnen besluiten tot het lidmaatschap van de
hervormde kerk. Het verzetten van de wet in 1619 werd de invoering van de
zogenaamde ‘Test-Act’-practijk, die verscheiden regenten eindelijk dwong tot
toetreding, wilden zij hun ambt niet verliezen. Hetzelfde geldt van verscheiden hoge
ambtenaren van stad, gewest of gencraliteit, vooral de justitionele. Natuurlijk kozen
de meesten eieren voor hun geld. Vijftig jaren protestantiseringspolitiek hadden hen
ten minste al te ver van het katholicisme verwijderd; zij, die nog niet bepaald bejaard
waren, hadden eigenlijk nooit gepractiseerd. Er waren er echter onder, die katholieke
vrouwen en kinderen hadden en door dezen vrij dicht bij het katholieke leven waren
gebleven. In deze kringen vooral schijnen de bekeringen gezocht te moeten worden,
waarvan de ‘Litterae annuae’ van de Jezuïeten in de volgende decaden herhaaldelijk
melding maken. Ten opzichte van de getallen is zekere scepsis aan te bevelen. Het
staat niet altijd vast, wat de schrijvers onder bekeringen verstonden: soms schijnt
niet bepaald een overkomst uit het protestantisme bedoeld te zijn.
Dat het vooral Jezuïeten waren, die gewezen remonstranten uit de kring van de
gezeten en intellectuele burgerij tot Rome terugvoerden, is overigens verklaarbaar:
zij hadden met het regentenpatriciaat altijd nauwer betrekkingen onderhouden dan
de meeste seculieren en leden van andere orden. Verscheiden Jezuïeten, die in de
missie werkten, telden verwanten onder de regentenfamilies. Ook oefenden de
Jezuïeten krachtens hun ordesgeest een sterke aantrekking uit op protestanten, die
de vrije wil staande hielden tegen de strenge calvinisten. Daarnaast staat echter, dat
de missionarissen van de Societeit althans de indruk wekken, of zij geneigd waren
bekeringen tot het katholicisme al te spoedig als hun werk te beschouwen. Zo wordt
ook Vondels bekering in hun ‘Litterae annuae’ als de vrucht van hun ijver voorgesteld;
de jongste navorsingen hebben echter wel voldoende bewezen, dat hun aandeel daarin
ten hoogste secundair was. Van menige bekering kan trouwens de voornaamste
bewerker nooit genoemd
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worden, doordat een proces van lange jaren aan de overgang voorafging en de
opneming in de kudde dan louter de bekroning was. Wie hedendaagse bekeringen,
vooral van intellectuelen, gadeslaat, kan licht vaststellen, hoe moeilijk, ja hoe
ongerijmd het soms is, er de bewerker van aan te wijzen.
Ook Hugo de Groots toenadering werd door verscheiden Jezuïeten te eenzijdig
aan contact met leden van de Societeit toegeschreven. Naast een belangrijke figuur
als de om zijn theologische en historische werken in heel het toenmalige Europa
bekende Franse Jezuïet Denis Pétau (Petavius)92. treden ook andere, seculiere priesters
in het licht, die met Grotius in zijn laatste jaren geregeld correspondeerden, o.a. de
Antwerpse kanunnik Johan Hemelaer, Hagenaar van geboorte, zelf een bekeerling,
die in de terugkeer van Anna Roemers groot aandeel had93., ook weer de brede Marius
en naast hem de Duitse priester Bartholdus Nihusius, lutheraan van geboorte, maar
door Marius te Keulen in de katholieke kerk opgenomen. Deze priester woonde van
omstreeks 1630 tot tegen 1650 meest te Amsterdam, waar hij zekere handreiking in
de missie verleende, maar vooral in de drukkerij van Blaeu werkzaam was, om
toezicht te houden op de druk van de vele katholieke boeken, die daar - niet zelden
onder het fictieve drukkersadres ‘Judocus Calcovius tot Keulen’ - op de pers werden
gelegd: tal van devotieboeken, missalen, brevieren, theologische tractaten van
Nederlandse en niet-Nederlandse auteurs. Ook Nihusius' eigen geschriften werden
bij Blaeu gedrukt. Deze drukker, die zijn grote atlas der aarde, de onsterfelijke roem
van zijn persen, aan paus Alexander VII opdroeg, de hem van vroeger zeer
welbekende maecenas en bibliophiel Fabio Chigi, wekte door zijn relaties tot de
katholieke wetenschappelijke wereld zozeer de ergernis van de calvinisten, dat dezen
de brand, die in 1673 zijn drukkerij verwoestte, uitmaakten voor een gerechte straf
des hemels voor de diensten, die hij aan de afgoderij had bewezen94..
Barthold Nihusius was het, die als corrector bij Blaeu Grotius' ‘Discussio’
corrigeerde en de proef daarvan aan Vondel ter vertaling gaf. Toen de
Jezuïetenprovinciaal Andreas Judoci zijn voorbarig bericht omtrent Grotius' bekering
naar Rome had gezonden, waar het natuurlijk opzien baarde en twijfel wekte,
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informeerde de Keulse nuntius Chigi dan ook bij Nihusius, hoe de vork in de steel
zat. De deskundige corrector zette de zaak recht en stelde de nuntius in staat de curie
mee te delen, dat het verslag van pater Judoci ‘een zeer grove vergissing was’95.. Op
menige bekeerling van alle tijden is toepasselijk, wat Fabio Chigi naar aanleiding
van deze en andere valse geruchten geestig opmerkte: ‘Als Grotius zich bekeerde,
zou het weleens kunnen gebeuren, dat verscheidenen zich er de bewerker van
noemden, zoals verschillende steden zich als de geboorteplaats van Homerus
beschouwen.’
Het is ook niet juist de zeer duidelijke verdichting in het nooit onderbroken proces
van bekeringen omstreeks 1640-1650 al te nauw met het remonstrantisme in verband
te brengen; daarvoor komt ze wat te laat. En het gaat ook lang niet altijd om hele of
halve remonstranten: de mennisten hebben er ruim deel aan. In alle protestante
kampen moet omstreeks het midden van de zeventiende eeuw zekere moeheid, zekere
beuheid van het sectarisme, van het gestadig kerkkrakelen aan den dag getreden zijn.
De zucht naar kerkvrede, waarvan wij Grotius ten eerste als verwekker en verder als
de grote vertegenwoordiger leerden kennen, leidde langs natuurlijke wegen - voor
elke enkeling verschillend, maar alle verlicht door de onnaspeurlijke genade - tot het
katholicisme. Wij zagen uit de menniste kring Vondel en Reyer Anslo overkomen;
Anna Roemers en Maria Tesselschade waren remonstrant noch mennist; Grotius die formeel geen convertiet is - kon ten slotte nauwelijks remonstrant meer heten.
Vossius, die aan Nihusius verklaard moet hebben, er geen bezwaar tegen te hebben,
dat zijn kinderen katholiek werden96. en die zeer sceptisch dacht over de resultaten
van de hervorming, heeft tot overgang naar het katholicisme blijkbaar nooit serieuze
neiging gevoeld.
De Leidse hoogleraar Petrus Bertius daarentegen is een zuiver type van de
katholiek-geworden remonstrant. Hij was een vriend en bewonderaar van Arminius
geweest en had bij diens begrafenis de lijkrede gehouden, die het heftig misnoegen
van Gomarus en diens medestanders opwekte. Sedert Arminius' dood was hij een
van de voornaamste verdedigers van de remonstrante gevoelens, waarin hij verder
ging, dan velen uit zijn kring lief was. Voort-
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durend bleef hij in polemieken met de Gomaristen gewikkeld. Na de Dordtse synode
werd hij afgezet. Hij vertrok kort daarna met zijn gezin naar Parijs, waar hij in Juni
1620 de katholieke geloofsbelijdenis aflegde. Zijn bekering werd door de protestanten
in het vaderland algemeen beschouwd als een geslaagde poging om een professoraat
aan de Sorbonne te verwerven, maar uit zijn geschriften van na 1620 blijkt voldoende,
dat hij het katholicisme hit overtuiging aanhing. Zijn vrouw en kinderen volgden
hem in de overgang; drie van zijn zoons werden Carmeliet97.. Naast hem moet
genoemd worden Joannes Corvinus, eigenlijk Ravens geheten. Deze was als student
te Leiden nauw met Bertius gelieerd en nam na 1609 een eerste plaats in onder de
remonstrante theologen. Als predikant ten gevolge van de Dordtse synode afgezet,
week hij eerst naar Waalwijk, vervolgens naar Antwerpen uit, waar hij het middelpunt
werd van een daar oogluikend gedulde remonstrante gemeenschap. Hij kwam door
zijn steeds sterker blijkende neiging tot het katholicisme echter op den duur in
moeilijkheden met zijn geestverwanten, vertrok naar Frankrijk, studeerde daar rechten
en keerde naar de Republiek terug. Hier was hij korte tijd als advocaat werkzaam en
stond hij in nauw contact met Marius en Grotius. In 1649 ging hij, vlak vóór zijn
dood, tot de katholieke kerk over98.. Zijn zoon Arnoldus was in 1644 katholiek
geworden; hij was hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Mainz. Een derde
remonstrante theoloog, die Rome hervond, is Petrus Engelrave, die na zijn afzetting
in 1619 enige jaren achtereenvolgens te Waalwijk en te Antwerpen woonde en van
1621 tot 1627 in het hertogdom Holstein als predikant werkzaam was. Hij legde dit
ambt neer en werd door pater Nicolaas Jansenboy O.P. tussen 1627 en 1630 in de
katholieke kerk opgenomen99.. In hoeverre de predikant Jacobus Ouseels, die op
ongeveer 28-jarige leeftijd door toedoen van Marius te Amsterdam katholiek werd,
tot de remonstranten te rekenen valt, is niet te zeggen; hij studeerde te Leuven en
werd in 1644 priester gewijd100..
Een geruchtmakende bekering was die van de Koudekerkse predikant Petrus de
la Faille. Deze was in 1585 in het calvinisme geboren en daarin opgevoed, maar trad
jong tot het katholicisme toe, studeerde te Leuven en ontving er de priesterwijding,
doch
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viel na enige jaren af. Hij studeerde vervolgens theologie te Leiden en werd predikant
te Koudekerk. Het is niet duidelijk, of hij tot de remonstranten moet worden gerekend;
in ieder geval trad hij onder hen niet op de voorgrond. In 1627 werd hij op een
aanklacht van zijn gemeente wegens katholiek-getinte preken enige weken gevangen
gezet en daarna uit de bediening ontslagen. Blijkens zijn verdediging voor de synode
en de geschriften, waarin hij later van zijn terugkeer tot het katholicisme rekenschap
gaf, waren de twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten voor een
belangrijk deel oorzaak, dat hij in het zoeken naar zekerheid voor zijn
geloofsovertuiging ten slotte bij het uitgangspunt terugkeerde en het geloof in de
zichtbare kerk van Christus hervond. Kort na zijn ontslag nam Rovenius hem weer
in genade aan; daarna trad hij als missionaris te Amsterdam op101..
De vruchtbaarste tijd voor bekeringen was die omstreeks 1640. Uit deze tijd dateert
ook de overgang van de Rotterdamse gebroeders Roos, vijf in getal, van wie de
advocaat Jacobus en de priester Johan het bekendst geworden zijn. Zij heten
bekeerlingen uit het remonstrantisme, maar er is reden om de vraag te stellen, of hier
niet meer schijn dan wezen in het spel is. De familie Roos was een oud patricisch
geslacht. Bekend is burgemeester Jan Jacobszoon Roos, in 1572 als slachtoffer van
zijn ambt een prooi geworden van de moedwil der Spaanse soldaten, die onder Bossu
de stad binnendrongen. Deze burgemeester Roos was natuurlijk katholiek. Zijn zoon
Jacob Janszoon Roos was tussen 1580 en 1610 geregeld lid van de stedelijke regering
en trad ook in de staten van Holland op de voorgrond. Zijn godsdienst is niet bekend;
misschien behoort hij tot de vele patriciërs, die tussen Rome en Dordt bleven weifelen.
Wij hebben van hen al verscheidenen ontmoet, die nog zeer dicht bij huis bleven en
straks katholiek afstierven, zoals de van Veens. Ook de Amsterdamse burgemeester
Reinier Cant en de landsadvocaat Paulus Buys behoren er toe102.. Jacobs zoon Hendrik
Roos studeerde te Leiden en was van 1618 tot 1632 secretaris der stad Rotterdam.
Hij heet remonstrant, maar kan dat nauwelijks geweest zijn, gezien zijn aanblijven
na het verzetten van de wet door Maurits. Zijn vrouw was Margareta Kievit, wier
familie in het algemeen katholiek gebleven was. Een broer van haar was Arent Kievit,
de
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auteur van het ‘Roomsch Katholyck Memorybouck’; tot haar naaste verwanten
behoren ook de Jezuïet Theodorus Kievit en de bisschoppen Adriaan en Pieter van
Walenburgh. Toch heet het, dat zij na haar huwelijk met de practijk van het
katholicisme gebroken heeft. De kinderen van deze officieel als rechtzinnig calvinist
te boek staande stadssecretaris en diens van huis uit streng katholieke vrouw werden,
indien wij de eenzijdige berichten omtrent hun bekering mogen geloven, in het
gevoelen van Arminius opgevoed, wat voor dit eigenaardige echtpaar dan wel een
zeer vreemde handelwijze was. Een betrouwbare indruk maken de mededelingen
omtrent die remonstrante gevoelens niet. Zij komen trouwens voor in hetzelfde
verslag, dat zonder blikken of blozen de bekering van Hugo de Groot vermeldt, en
behoren kennelijk tot die berichten uit de kring van de Jezuieten-missionarissen,
waarvan wij de zwakke kanten reeds leerden kennen. Wat in hun voorstelling een
officiële bekering heet, kan, gezien de antecedenten van de familie, wel een minder
uitgesproken karakter gehad hebben103.. De priester Johan Roos zou later in zijn
toenadering tot het jansenisme in elk geval het bewijs leveren, dat hij zijn arminiaanse
jeugd, zo deze dan werkelijkheid geweest is, geheel te boven gekomen was.
Weinig is ons bekend van de bekering van de in Duitsland geboren jurist Bernhard
Sutholt, die van 1622 tot 1625 professor te Harderwijk was en in het laatstgenoemde
jaar geschorst en vervolgens ontslagen werd op grond van zijn overgang tot de
katholieke kerk. Van zijn veranderde overtuiging gaf hij rekenschap in een Latijns
geschrift, dat nog in hetzelfde jaar te Keulen verscheen. Hij verliet de Nederlanden
en woonde korte tijd te Dusseldorp, maar moet spoedig daarna overleden zijn. Of
hij met Nederlandse katholieken in betrekking stond, is tot dusver niet onderzocht,
zodat zijn bekering nog een losstaand geval schijnt. Zulke overgangen zijn ontelbaar.
Van de bekendste noemen wij zonder enig streven naar een onbereikbare volledigheid
de reeds ter sprake gebrachte kanunnik Hemelaer en diens oomzegger Petrus Golius,
die in de orde van de Carmelieten trad en een Europese naam verwierf als professor
in de Oosterse talen te Rome, een roem, die hij deelde met zijn broer, de Leidse
hoogleraar Jacobus Golius, die levenslang protestant bleef; verder
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Johan Wandelman, oomzegger van de Jezuïet Godfried Wandelman (zelf ook een
bekeerling), in of kort na 1657 katholiek geworden, later als seculier priester te
Amsterdam werkzaam104., de juridische student Paulus van Wouw, later Jezuïet, de
seculiere priesters Joan Banningh Wuytiers, Joannes Dobbe en Joannes Mundanus
Visscher, van wie de laatste hervormd predikant was geweest105. en de Gelderse
predikant Matthias Zelhorst. Terloops wezen wij er in het voorafgaande al op, dat
ook deze médaille haar keerzijde heeft en het langzaam, maar blijkbaar ononderbroken
dalen van het percentage katholieken in de Verenigde Nederlanden - een proces, dat
meer dan drie en een halve eeuw omvat - een symptoom moet zijn van pénétration
calviniste of - om veiliger te gaan - van pénétration protestante. Duizenden katholieken
zijn nog in de tweede helft van de zeventiende eeuw bij wijze van individuele afval
voor de kerk verloren gegaan. Dit is een verschijnsel, waarop wellicht te weinig gelet
werd door hen, die omstreeks het midden van de eeuw een tendens tot terugkeer bij
vele protestanten signaleerden, de consequentie van het groeiend besef, dat de
hervorming een grote vergissing was. Zelfs hebben enkelen zich in de biografie van
die convertieten min of meer gespecialiseerd, misschien daarbij vergetend, dat de
algemeen-historische waarde van de psychologie van zulk een convertieten-galerij
wordt opgewogen door die van de psychologie der renegaten. Een galerij van
renegaten zou ook leerzaam kunnen zijn. Dat deze ons niet ten dienste staat, mocht
ons niet weerhouden het belangrijke verschijnsel der onmiskenbare wending van
zekere geesten naar het eens versmade Rome gepaste nadruk te geven.

5. Wijsbegeerte
Van de theologie naar de filosofie is maar een kleine stap voor een eeuw, waarin de
wijsbegeerte nog veelszins naar het oude recept voor de ancilla theologiae werd
gehouden. Nederlandse wijsgeren van betekenis heeft de zeventiende eeuw niet
opgeleverd: Descartes was een Fransman en de te Amsterdam
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geboren Spinoza was een Portugese Israëliet uit een Maranenfamilie. Hun invloed
op de academiën was voorlopig gering. Tot over het midden van de zeventiende
eeuw heeft de aristotelische traditie zich, zij het lang niet onbestreden en onverzwakt,
gehandhaafd. Het cartesianisme won al tijdens het levens van de wijsgeer veel
aanhangers in de Republiek, maar werd door de rechtzinnige theologen principieel
bestreden, vooral door Voetius. Deze bekampte de leer van de katholieke Fransman,
die hij niet alleen een atheïst, maar - wat in zijn mond nog erger was - ook een Jezuïet
of een Jezuïtaster noemde, uit naam van de calvinistische rechtzinnigheid met de
uiterste scherpte: de theorie van de methodische twijfel en de eis, dat de wijsbegeerte
onafhankelijk zou zijn van de theologie, veroordeelde hij even scherp als Descartes'
physische denkbeelden106.. Bij hem sloten zich alle calvinistische godgeleerden aan:
de Groningse hoogleraar Martinus Schoock noemde de Franse wijsgeer een gevaarlijk
kwakzalver. Alleen de gewezen katholiek Arnold Geulincx, Antwerpenaar van
geboorte en oud-leerling van Leuven, die omstreeks 1660 tot het calvinisme overging
en in 1665 de leerstoel van de wijsbegeerte te Leiden beklom, streefde naar een
verzoening van de calvinistische rechtgelovigheid met de cartesiaanse methode. In
de tweede helft van de zeventiende eeuw vestigde zich het stelsel van Descartes
echter ondanks de academische statuten, die het vasthouden aan Aristoteles bleven
voorschrijven, aan vrijwel alle Nederlandse universiteiten. Daarin kan althans tot op
zekere hoogte een nederlaag van de calvinistische geest gezien worden, een bewijs,
hoe deze ook op het gebied van de wijsbegeerte het nationale leven allerminst
beheerste.
Ofschoon de katholiek Descartes in Nederland, waar hij van 1629 tot 1649 meestal
woonde, met enige vooraanstaande geloofsgenoten in vrij geregeld contact stond,
voornamelijk met de priesters Ban en Bloemaert, is er van invloed van zijn
denkbeelden op de Noordnederlandse katholieken niet te spreken, tenzij men die wil
signaleren in de geest, waardoor Bans muziektheorieën worden gedragen.
Vermoedelijk nam zijn invloed door de priesteropleiding te Leuven in het midden
van de seculiere clerus gaandeweg toe, maar van wetenschappelijke bemoeiing met
de philosophie is gedurende de zeventiende eeuw onder de missie-
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clerus geen spoor. Leuven was trouwens volstrekt niet onverdeeld voor Descartes
geporteerd. De Jezuïeten bestreden hem daar, evenals in Frankrijk, met grote scherpte.
De veroordeling van het cartesianisme door de Leuvense universiteit in 1662 was
waarschijnlijk grotendeels van buitenaf opgelegd en heeft niet kunnen beletten, dat
het stelsel er steeds meer de overhand kreeg107.. Of er, wat de Noordelijke Nederlanden
aangaat, gesproken kan worden van causale samenhang tussen cartesiaanse
sympathieën en de bijval, die het leerstellig jansenisme in sommige kringen vond,
is niet gemakkelijk vast te stellen. Wel vond Descartes veel instemming bij de Franse
Oratorianen en Benedictijnen en in de kring van Port-Royal, maar wij zagen al, dat
het jansenisme in figuren als Neercassel hoofdzakelijk een spiritualistisch karakter
droeg en met Pascal waarschijnlijk vreemd stond tegenover de cartesiaanse nadruk
op het redelijke denken. Slechts in zoverre als Pascal en Descartes overeenstemmen
- d.i. in de volkomen scheiding van geloof en verstandelijke kennis - zou men van
de Hollandse jansenisten kunnen onderstellen, dat zij cartesiaans ingesteld waren,
als niet veeleer vaststond, dat zelfs bij de grootste koppen als Neercassel van eigenlijke
belangstelling voor de wijsbegeerte niet te spreken valt.
Al hebben de mystiek uit Böhme's school en heel het protestante piëtisme
raakvlakken gemeen met Spinoza's denksfeer en al mag dientengevolge zelfs niet
alle spinozistische invloed op de katholieke spiritualiteit ongerijmd geacht worden,
de inwerking van het stelsel op de beoefenaars der wijsbegeerte is in de zeventiende
eeuwse republiek niet diep geweest, al vormden zich bepaalde kringen, die zich met
Spinoza's wijsbegeerte bezighielden en de beginselen er van propageerden.
Merkwaardig genoeg, wordt onder de vroegste bevorderaars van Spinoza's ideeën
een katholiek genoemd, namelijk de Amsterdamse schoolhouder Franciscus van den
Enden, van wie echter niet vaststaat, of zijn genegenheid niet meer de bescheiden
persoon dan het stelsel van de wijsgeer gold. Van den Enden werd in 1602 te
Antwerpen geboren en stierf in 1674 te Parijs, min of meer als slachtoffer van de
oorlog tussen Frankrijk en de Republiek: hij intrigeerde te Parijs tegen Lodewijk
XIV en werd terechtgesteld. Hij was van eenvoudige afkomst, werd door de
Antwerpse Augustijnen, later
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door de Jezuïeten opgeleid en trad in de Societeit. Deze verliet hij echter om
vervolgens letteren, rechten en medicijnen te Leuven te studeren. Inmiddels gehuwd,
vestigde hij zich in 1645 te Amsterdam, waar hij aanvankelijk zonder veel succes
een boekwinkel hield. Sedert 1652 hield hij er een particuliere Latijnse school, die
spoedig een goede naam genoot en zoons uit de aanzienlijkste families trok. Hij liet
zijn leerlingen stukken van zijn eigen hand, maar ook klassieke, zoals die van
Terentius, in de schouwburg vertonen, wat tot protesten van de hervormde kerkeraad
leidde, die hem als ‘paaps schoolmeester’ betitelde.
Tot zijn leerlingen behoorde dan Baruch de Spinoza, die op enigszins gevorderde
leeftijd met de studie van de klassieke talen begon. Hij was vervolgens enige tijd als
docent aan het instituut verbonden. Met Spinoza raakte van den Enden zeer bevriend;
samen bestudeerden zij Descartes en voor de ontwikkeling van Spinoza's denkbeelden
moet de oudere vriend veel belangstelling hebben gehad. Dit bewijst overigens nog
geen instemming ermee. Het staat in ieder geval vast, dat van den Enden, die ook
met Vondel op goede voet stond, zijn kinderen katholiek liet dopen en bij iedereen
als katholiek te boek stond. Zelfs schijnt hij zekere katholiserende invloed op zijn
omgeving te hebben geoefend: zo gingen zijn leerlingen Albert Burgh, eveneens een
vriend en bewonderaar van Spinoza, en Dirk Kerckbrinck, een medicus, tot het
katholicisme over. Ook de omtrent zijn dood bekend geworden bijzonderheden wijzen
uit, dat hij katholiek gebleven was108.. Er is dus weinig reden om in de katholieke van
den Enden een spinozist te zien. Van verdere bemoeienis van katholieken met
Spinoza's ideeën is slechts sprake, in zoverre Vondel zich in zijn ‘Bespiegelingen’
kennelijk te weer stelt tegen de strekking van alwat toen in de kringen van collegianten
en andere vrije geesten opgang maakte en moest leiden tot een steeds verder gaande
vervluchtiging van Christus' leer. In hem staat het positieve geloof aan de historische
Christus tegenover sociniaanse Christus-ontkenning, het geloof in de transcendentie
Gods tegenover de loochening van elk persoonlijk karakter van de Godheid. Scherper
en vroeger dan de meeste tijdgenoten heeft de katholiek Vondel de crisis van het
christelijk geloof tegen het eind van de zeventiende eeuw voorzien, toen het
calvinisme, voorzover het
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de geesten van de Nederlandse protestanten ooit gevangen had, machteloos bleek te
staan tegen de ontbindende krachten van het veldwinnend pantheïsme.
Omtrent van den Enden mag ons weinig bekend zijn, maar in Albert Burgh, de
kleinzoon van de schepen, die Vondels beschermer was geweest in de benauwde
dagen na de verschijning van Palamedes, begroeten wij de consequente protestant,
die de geleidelijke uitholling van het christelijk geloof tot het eind bleef volgen om
‘door Spinoza heen’109. terug te keren tot het uitgangspunt, de kerk van Christus.
Waarschijnlijk is het bij zulke enkelingen gebleven, maar bij hen demonstreert zich
te duidelijker, hoe machteloos de eindeloos versplinterde hervorming reeds een eeuw
na de oplegging van het calvinisme was geworden om de natie in het christendom
samen te binden. Geen officiële bescherming van de staat, geen drukpersverbod voor
geschriften, die het rechtzinnig geloof ondermijnden, hebben immers kunnen beletten,
dat het veelkleurige leven in protestante kringen, dat met wat eenzijdig optimisme
de ‘zeventiende-eeuwse geestesbloei’ is genoemd110., niet alleen buiten de officiële
kerk om, maar er zelfs rechtstreeks tegenin ging, zodat het althans de schijn had, of
de Dordtse dogmatiek nauwelijks nog aanhang behield buiten de kring van de zeer
smalle gemeente in stad en land. Als niets meer bindt dan een met willekeur gevestigd
synodaal gezag, gaan alle naturen al experimenterende de eigen vrije weg der
eindeloze sectenvorming. Niet als in de Moederkerk, die binnen haar eenheid allerlei
variaties van de spiritualiteit veilig verenigen kan, bleef in het protestantisme onder
Dordtse hegemonie alleen de ontbinding mogelijk, het eeuwig zich herhalend protest
en de telkens nieuwe verbijzondering. Zo leeft aan het eind van een eeuw calvinisering
het Nederlandse protestantisme zich uit in allerlei ‘emancipaties’ van piëtisme,
mysticisme en christelijkcommunisme. In figuren als Jacob Koelman, de gebroeders
Koerbach, Anna Maria van Schuerman, Adriaan Verschoor, Gichtel, de Labadie,
Plockhoy, Swammerdam, Adriaan Paets, Koenraad van Beuningen, Antoinette
Bourignon met hun vrije associaties en hun vaak zo desperate pogingen om het
Godsrijk op aarde te verwezenlijken, tekent zich het tragisch zelfvernietigingsproces
van de hervorming krampachtig af111.. Dat een enkele
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ontwortelde katholieke renegaat als de Labadie of Bourignon hier te lande voor
individualistische experimenten het proefveld vond, dat in het eigen land scheen te
ontbreken, mag dan geprezen worden als een deugd van onze geestelijke vrijheid,
mits wij maar vaststellen, dat geen corporatie zich daaraan zo geërgerd heeft als de
calvinistische kerk van Dordt. Dat dit leven toch naast haar kon ontluiken en tieren,
bevestigt haar machteloosheid, de mislukking van haar streven om een natie met al
haar verschillen van karakter, temperamenten en vroomheidstypen te verenigen.

6. Katholiek onderwijs
Wie zou willen klagen over de staat van primitiviteit, waarin in de zeventiende eeuw
de katholieke samenleving in veel van haar uitingen teruggevallen schijnt, vooral in
de beoefening van de wetenschap, behoort zich af te vragen, welke middelen de
Noordnederlandse katholieken gelaten waren om aan de daartoe geroepen jongeren
de gewenste opleiding te geven.
Voor het volksonderwijs is de invoering van het protestantisme althans op den
duur een nadeel geweest: het losser-maken van de nauwe band tussen kerk en school
- vaak personele unies, vooral op de dorpen - leidde tot tewerkstelling van
onderwijzers, wier geschiktheid nog veel geringer geweest moet zijn dan die van
veel gebrekkig ontwikkelde clerici-schoolmeesters van vóór de verandering. Voor
het gymnasiale onderwijs - om een moderne term te bezigen - is nauwelijks een breuk
te constateren. De grote scholen in de steden handhaafden zich, meestal met de eigen
rectoren, die - hetzij zij langs de bijbels-humanistische weg min of meer van de
rechtzinnige weg waren afgeweken, hetzij zij geen sporen van ketterse sympathieën
vertoonden - in de meeste steden bij de regenten van de overgangstijd aanzien genoeg
bezaten om hun onderwijs ongestoord te kunnen voortzetten. Er zijn voorbeelden
van uitwijking en van afzetting om den gelove, maar eveneens van het aanblijven
van onverdacht katholieke rectoren als de Haarlemmer Schonaeus, die eerst in 1610
wegens hoge leeftijd ontslag nam. Op deze grote scholen
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moeten, ook nadat zij geprotestantiseerd waren, wel altijd nog enkele katholieke
jongelieden de voorbereidende vorming ontvangen hebben. Wel onderhield de
kerkeraad in de meeste steden nauwe betrekkingen tot de school - soms was een van
de predikanten rector - en waren alle leerlingen gehouden de godsdienstlessen aan
de hand van de Heidelbergse katechismus bij te wonen, maar ook in dezen gaf de
practijk veelal gelegenheid tot schikkingen. Hoe groter de welstand van de betrokken
families was, des te eer gingen zij er - in drieste geringschatting van de plakkaten toe over hun zoons ter vorming te zenden naar scholen buiten de woonplaats, zelfs
vaak buitenslands. Het gaat hier dan meestal om jongelieden, die voor profane studiën
bestemd waren: aanstaande medici en juristen.
Er is alle reden het aantal katholieke studenten aan onze universiteiten, althans te
Leiden, voorlopig nog vrij groot te achten. Ten eerste ligt dit voor de hand, gelet op
het zeer trage verloop van de protestantisering van het patriciaat. In de kringen der
gegoeden moet het katholicisme nog lang overheersend geweest zijn. Verder wordt
het uitgewezen door de oprichting van een katholieke studenten-congregatie in 1625.
Deze zou anders immers geen zin gehad hebben. De Leidse studenten-organisatie
was een typische creatie van de Jezuïeten ter plaatse; pater Nicolaas Borluyt was
haar geestelijke vader. Deze congregatie, die nog in 1666 bestond, hield 's Zondags
geregeld bijeenkomsten, waarin vooral de door de protestanten bestreden
geloofswaarheden besproken werden en waarheen de leden ook wel niet-katholieke
studiemakkers meebrachten112.. Tot dezen behoorde de jurist Paulus van Wouw, die
zich bekeerde, in 1628 in de Societeit trad en als missionaris te Groningen werd
aangesteld, waar hij reeds in 1636 als slachtoffer van zijn zorgen voor pestlijders
overleed. Ofschoon ook in de achttiende eeuw nog herhaaldelijk van katholieke
studenten aan de Leidse universiteit sprake is, moet toch het contingent
Noordnederlandse katholieken onder de academieburgers in de loop van de
zeventiende eeuw gestadig afgenomen zijn. Deze teruggang is uit tal van factoren
verklaarbaar, o.a. uit de langzame protestantisering van het patriciaat, het wegtrekken
van aanzienlijke katholieke families en vooral de steeds strenger geworden uitsluiting
van de katholieken uit de openbare ambten.
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De katholieken konden rechten of medicijnen studeren - en heel de levensduur van
de Republiek zijn er katholieke advocaten en academisch-gevormde geneesheren
geweest -, maar de magistratuur was voor hen even onbereikbaar als het professoraat.
Verder bleef de mogelijkheid van academische studie volstrekt beperkt tot de
vermogenden: voor onbemiddelden stond de weg slechts open, zo zij zich tot
hervormd predikant wensten te bekwamen. Dat katholieke onvermogende begaafden
de weg naar de wetenschap afgesloten bleef, heeft dus niets vreemds. Daarin berustte
men misschien al te gelaten.
Deze berusting was echter onmogelijk bij te brengen ten aanzien van de te allen
tijde talrijke roepingen tot het priesterschap in de kring van de onbemiddelden. Voor
de meergegoeden, die zich tot het priesterschap wilden bekwamen, stonden internaten
buiten de Republiek open. Binnen de zeven provinciën waren katholieke gymnasia
in het algemeen niet bestaanbaar. De plakkaten maakten het onmogelijk. Wat bij het
lager onderwijs veelal door de vingers gezien werd, kon bij het gymnasiaal onderwijs
vrijwel niet tot ontwikkeling komen, niet zozeer ten gevolge van de waakzaamheid
tegen paapse stoutigheden als door de angstvalligheid, waarmee de steden plachten
op te komen voor het monopolie van het stedelijk gymnasium. Dat er uitzonderingen
voorkwamen, hebben wij kunnen constateren aan de carrière van Franciscus van den
Enden, die van omstreeks 1650 tot 1670 een particuliere Latijnse school te Amsterdam
hield en met burgemeesteren blijkbaar op goede voet stond, al deed zijn school het
officiële gymnasium ook ernstig afbreuk. De school van de katholieke Van den Enden
zal wel veel katholieke leerlingen getrokken hebben, maar kan toch geen katholiek
instituut genoemd worden: zij telde zowel niet-katholieke leerlingen als niet-katholieke
docenten.
Katholiek lager onderwijs werd in verscheiden steden onafgebroken gegeven door
particuliere katholieke onderwijzers. Daar dezen van de schoolgelden moesten bestaan,
waren hun scholen echter alleen voor de kinderen van de gegoeden toegankelijk. Die
van de volksklasse ontvingen geen onderwijs, tenzij zij dit kregen op de
geprotestantiseerde en onder kerkelijk toezicht geplaatste stadsarmenscholen of op
de veelal gebrekkige klopjesscholen. Het
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onderwijs van de klopjes was in het algemeen zeer primitief; het beperkte zich vrijwel
tot het katechismusonderricht, de vrouwelijke handwerken en in het gunstigste geval
het spellen en schrijven. Uitzonderingen vormden de klopjesscholen te Haarlem,
Gouda, Delft en Kuilenburg. Reeds in 1588 stichtten de Maagden in den Hoek te
Haarlem een internaat, meestal het Maagdenhuis geheten, dat echter op last van de
burgerlijke overheid in het begin van de zeventiende eeuw opgeheven moest worden.
Ten minste sedert het eind van dezelfde eeuw hadden de Haarlemse kloppen weer
een of meer scholen. Zeker is het, dat zij in de achttiende eeuw een internaat voor
meest arme en verwaarloosde meisjes hielden. Daarnaast schijnen zij een school
geëxploiteerd te hebben, die ook door kinderen uit gegoede Haarlemse families
bezocht werd, zelfs wel door niet-katholieke. De Goudse kloppenschool was een
deftig internaat en bestond ten minste reeds in 1628. Zij stond onder de speciale
bescherming van de Jezuïetenmissionarissen ter plaatse en werd toen door dertig
meisjes van aanzienlijken huize uit alle delen van de Republiek bezocht; het onderwijs
werd door een achttal klopjes gegeven. Aanvankelijk moet de plaatselijke overheid
zich tegen deze onderneming verzet hebben, en de hervormde predikanten opperden
ook later herhaaldelijk hun bezwaren er tegen, maar de klopjes gingen blijkbaar
onbeschroomd voort en waren zelfs, naar het schijnt, gewoon, hun leerlingen in
klasseverband over straat naar de kerk der Jezuïeten te geleiden. Ook de Delftse
klopjesschool was een Jezuïetenstichting. Omstreeks 1625 werd zij door pater
Makeblijde opgericht. In de verslagen heet zij ‘gyniceum’; zij bestond nog in 1677.
Omtrent haar betekenis tasten wij in het duister. Van veel groter en duurzamer belang
was de klopjesschool in het van de Republiek onafhankelijke Kuilenburg. Deze werd
omstreeks 1630 door de Jezuïet Willem van Weel gesticht en trok al spoedig de
hinderlijke belangstelling van de hervormde synoden. De politieke onafhankelijkheid
van het landje maakte de positie van de school, die het in de loop van de zeventiende
eeuw wel tot een driehondertal leerlingen bracht, sterker. Wel ontbrak het haar niet
aan interne en externe wederwaardigheden, maar zij bleef tot tegen 1725 voortbestaan.
De Kuilenburgse kloppenschool was blijkbaar een zeer deftig instituut, dat ook in
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het buitenland een goede naam genoot en o.a. uit Oostende, Brussel, Keulen en het
hertogdom Saksen leerlingen trok. Daaronder kwamen meisjes van hoge adel, zelfs
prinsesjes voor, o.a. prinses Sophie Charlotte van Saksen-Gotha en twee gravinnen
van Waldeck, die hun kameniers meebrachten. Natuurlijk hadden deze meisjesscholen
geen ander doel dan de practische vorming van aanstaande huisvrouwen en de
opleiding in het ‘maintien’ van de vrouw in de wereld; met de wetenschap hadden
zij niets uit te staan113..
Dit was wel het geval met de Jezuïetencolleges, die achtereenvolgens gesticht
werden te Maastricht (1575), Emmerik (1592), Den Bosch (1610), Roermond (1611)
en Breda (1625). Die van Den Bosch en Breda bestonden maar kort: het ene werd
in 1629, het andere in 1637 opgeheven. De andere drie hebben tot aan de opheffing
van de orde bestaan en in al die tijd zeer veel jongelieden uit de Noordelijke
Nederlanden tot de universitaire studie of tot die voor het priesterschap voorbereid.
Behalve deze colleges kwamen ook andere als voorbereidende instituten in
aanmerking. De voorbereiding tot de theologische studie, nog heden ten dage in
West-Europa allesbehalve uniform en in de meeste landen niet aan afzonderlijke
instellingen toevertrouwd - zelfs het Nederlandse bisdom Roermond kende tot voor
kort geen kleinseminarie -, was door Trente slechts in zoverre geregeld als het daar
ontworpen seminarie bedoeld werd de aanstaande priesters van hun vroege jeugd af,
op twaalfjarige leeftijd, te verenigen. De bezwaren tegen het samenwonen van
kinderen en volwassen studenten hebben dit Trentse seminarie het opkomen belet.
Wel namen de Romeinse modelseminaries kinderen op, maar zij lieten dezen
onderwijs buitenshuis volgen of besteedden hen zelfs uit. De invloed van de Societeit
van Jezus, die overal, krachtig gesteund door de pausen en de landsvorsten, colleges
stichtte, neutraliseerde in de practijk het streven naar het Trentse seminarie. De
Jezuïetencolleges waren geen priesterscholen, maar gymnasia ter opleiding van alle
toekomstige academici. Het schijnt, dat juist dit algemene karakter van de
Jezuïetencolleges het Oratorium van kardinaal de Bérulle bracht tot de stichting van
zijn scholen, die een exclusieve bestemming zouden krijgen en alleen toekomstige
priesters zouden opnemen. Deze opzet is
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echter in de practijk niet geslaagd: ook de scholen van de Oratorianen in Frankrijk
en België waren merendeels gewone gymnasia. Wij zagen reeds, welke bezwaren
een echt Oratoriaan als Neercassel tegen deze gemengde opleiding had. Zijn hart
ging naar het kleine seminarie uit: de besloten levietenschool. Hij zag daarvan een
bescheiden deel verwezenlijkt in het reeds in 1631 vermelde klein-seminarie in het
stadje Huissen114.. Het theologicum, dat hij er zelf aan toevoegde, was, zoals wij
zagen, maar een kort leven beschoren. Ook het kleine seminarie schijnt omstreeks
1680 de geest te hebben gegeven. Dit Huissense kleine seminarie was in oorsprong
waarschijnlijk niets anders dan een poging om die onbemiddelde geroepenen tot het
priesterschap, voor wie de studie op buitenlandse internaten te kostbaar was, de
nodige voorbereiding te geven. Ouder dan dit Huissense instituut moet het reeds
genoemde kleine seminarie van het Haarlemse kapittel geweest zijn. Dit zond zijn
beschermelingen al in het begin van de zeventiende eeuw ter vorming naar daartoe
bekwaam geachte pastoors. In de stad Haarlem was het Judocus Cats, die al vroeg
aan zulke jongelieden de humaniora bijbracht; tot zijn adepten behoorde o.a.
Leonardus Marius. Omstreeks 1631 stichtte het kapittel een Latijnse school voor
aanstaande priesters te Schagen115.. Zij werd van omstreeks 1635 tot omstreeks 1679
gedreven door enige priesters in het Westfriese dorp Zuidermeer. De leider was de
Oratoriaan Jacobus de Meer, die daar gedurende dit tijdsbestek de zielzorg uitoefende
en bij het onderwijs geholpen werd door zijn broers Cornelius, Joannes en Petrus,
allen Oratorianen en als priesters in de buurt gestationneerd. In zijn verslag van 1638
vermeldt Rovenius dit instituut met grote waardering116..
Toch moet veelal - en sedert de opheffing of verkwijning van de genoemde twee
kleine seminaries der Hollandse Zending zo goed als algemeen - de vooropleiding
niet in seminarieverband geschied zijn, doch op de genoemde Jezuïetencolleges en
verder op Latijnse scholen in de Spaanse Nederlanden of in de politieke enclaves in
de Generaliteitslanden. Vooral de scholen van Geel, Turnhout en Hoogstraten werden
door jongelieden uit de zeven provinciën en uit de Generaliteitslanden blijkbaar druk
bezocht. Daarnaast stonden nog de volgende tot dat doel beschikbaar: de
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reeds in 1587 door de Duitse orde te Gemert gestichte Latijnse school, het gymnasium
Paduanum te Megen, in 1645 aldaar door Franciscanen gesticht, de Latijnse school
te Grave, voortgekomen uit de oude kapittelschool ter plaatse, in 1659 opnieuw
georganiseerd en onder leiding van een seculiere priester gesteld, en de Latijnse
school te Boksmeer, in 1658 door de Carmelieten aldaar gesticht. In deachttiende
eeuw kwamen daarbij nog enige: het gymnasium Aloysianum, in 1752 te Ravenstein
opgericht door de Jezuïeten, de Latijnse school van de Kruisheren te Uden, gesticht
in 1743, en in de laatste decennia van de achttiende eeuw enige andere scholen in
Noord-Brabant, o.a. te Helmond en te Eindhoven, gesticht door regulieren, meest
Norbertijnen, uit de opgeheven Zuidnederlandse kloosters117.. Bovendien bestonden
er nog een aantal Latijnse scholen, meest door priesters gedreven, in het huidige
Limburg, o.a. te Venray (in 1652 gesticht, in 1793 door Franciscanen overgenomen),
Weert (sedert 1648 door Augustijnen gedreven), Venlo (sedert 1621 door Kruisheren
bestuurd) en Rolduc118.. Van al deze instituten geldt, dat niet alleen aanstaande
priesters, maar ook jongelui, die zich voor profane studies bekwaamden, er opleiding
vonden. Alles bijeen, zullen de aanstaande priesters echter wel de meerderheid
gevormd hebben: het contingent katholieke academici moet in de loop van de
zeventiende eeuw, zoals wij reeds zagen, gestadig teruggelopen zijn.
Reeds dit exposé van de wegen, waarlangs de Noordnederlandse priesters hun
humaniora moesten zien te verwerven, geeft een indruk van de betelkenis van het
omringend buitenland voor de katholieke missie van de zeventiende eeuw. Sterker
indruk krijgen wij daarvan nog, als wij ons te binnen brengen, wat elders in dit werk
reeds gezegd is over de eigenlijke theologische studie van de aanstaande priesters.
Wat er van het katholicisme hier terecht gekomen was, zo de Republiek niet omringd
was geweest door landen, waar het geloof in vrijheid leefde en de katholieke
reformatie zich in alle breedte ontplooien en in alle diepte ontwikkelen kon, worden
wij ons bewust, telkens als wij de grote diensten overdenken, die katholieke centra
als Keulen, Brussel, Antwerpen, Leuven, Emmerik en Douai aan de missie tijdelijk
of blijvend hebben bewezen. Wat Keulen onder Sasbout Vosmeer betekend
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heeft en na hem tot omstreeks 1672 bleef betekenen door het college Alticollense,
is hiervóór uiteengezet. Emmerik was vooral om twee redenen van belang: het
voorzag, gelijk wij in hoofdstuk XI aantoonden, een deel van Gelderland, speciaal
Nijmegen met omgeving en de Lijmers, in de meest kritieke tijd van priesters of was
een vaste toevlucht voor de gelovigen uit de genoemde streken en het herbergde het
bekende Jezuïeten-college, waarop zeer veel jongelieden, vooral ook aanstaande
priesters, de humaniora ontvingen. Over Douai als opleidingsinstituut van een
bescheiden aantal priesters der Hollandse Zending is al gesproken. Van de betekenis,
die het als theologisch centrum voor de Hollandse Zending gehad heeft, kunnen wij
ons bij volslagen ontstentenis van litteratuur geen voorstelling maken. In geen geval
kan die betekenis gelijk geweest zijn aan de diepe en langdurige invloed, die Douai
voor de Engelse missie in de zeventiende en de achttiende eeuw gehad heeft.
Daarentegen is de invloed van de katholieke Zuidnederlandse centra op de
Noordnederlandse missie zeer belangrijk geweest, zozeer zelfs, dat Noord-Nederland
in het kerkelijke wel ongeveer een aanhangsel van Zuid-Nederland geleek. Wij zagen
bij de behandeling van Sasbouts episcopaat, dat de eerste apostolische vicaris althans
sedert het eind van de zestiende eeuw min of meer afwijzend stond tegenover een al
te sterke invloed uit het Zuiden. Daaruit is de stichting van het college Alticollense
te Keulen ook te verklaren. Toch bleef het onmogelijk de natuurlijke invloed van het
in taal en volksaard ten nauwste met het Noorden verbonden Zuiden op den duur te
weren. De Noordnederlandse missie heeft van die invloed zowel de gunstige als de
ongunstige gevolgen ondervonden. Dit is uit de vorige hoofdstukken wel gebleken.
Op een zeer klein contingent Keulenaars, Romeinen en Douai-enaars na, kwamen
al onze priesters, regulieren en seculieren, uit het Zuiden. De apostolische vicarissen
tot en met Neercassel vertoefden druk in de Zuidnederlandse centra. Alle oversten
van de reguliere missionarissen woonden in het Zuiden. De Brusselse nuntius, die
de opperleiding of ten minste het oppertoezicht over bijna alle Noordnederlandse
kerkdistricten had, vormde ook een sterke band. En dan was er de Zuidnederlandse
katholieke drukpers, die een groot aantal van onze katholieke
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boeken leverde, o.a. de Mechelse katechismus. Ten slotte drukte de kerkelijke kunst
uit het Zuiden steeds meer een stempel op onze kerkjes.

7. Polemiek
In zekere zin is de geschiedenis van de theologische faculteit van Leuven die van
onze missie. Ten minste geldt dit voor de geest van de door haar afgeleverde priesters.
De zeventiende-eeuwse universiteit van Leuven was, ofschoon gedaald beneden het
hoge peil, dat zij vóór de troebelen van de reformatie en de opstand bereikt had, nog
altijd een van de belangrijke katholieke middelpunten van Europa en zonder twijfel
de rijkst-gedoteerde universiteit van de toenmalige christenheid. Sedert de stichting
was haar theologische faculteit een van de aanzienlijkste van Europa en vooral het
begin van de zestiende eeuw was haar grote bloeitijd. Zij is met die van Keulen de
eerste geweest, die zich en bloc tegen Luthers leerstellingen uitsprak (1519), en heeft
op de officiële veroordeling daarvan door Rome rechtstreeks invloed geoefend. De
formulering van de bulle ‘Exsurge Domine’, waarin Leo X in 1520 41 stellingen van
Luther veroordeelde, is door de Leuvense theologische faculteit geleverd119.. Onder
de vroegste bestrijders van Luther komen verscheiden Leuvense hoogleraren voor,
o.a. Jacobus Latimus, die door de hervormer zelf zijn geduchtste tegenstander
genoemd werd120., en Johan Driedo. Enige decennia later zijn het vooral Judocus van
Ravesteyn en Ruard Tapper, die Leuven vertegenwoordigen in de polemiek tegen
de hervorming. Naast en na hen namen tal van anderen een meer of minder belangrijk
aandeel aan de bestrijding van het steeds meer tot vestiging geraakte protestantisme.
Van hen kunnen o.a. Sonnius en Duncanus genoemd worden, die zich van de meeste
voorgangers in binnen- en buitenland onderscheidden, doordat zij op tactische grond
hun argumentatie uitsluitend op de heilige schrift baseerden, om daarmee de
protestante tegenstanders, die immers alle openbaring naast de bijbel afwezen, des
te rechtstreekser te treffen.
Onder hen, die zich hielden aan de algemene methode, welke juist
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als uitgangspunt van de geloofsverdediging het betoog van de noodzakelijkheid van
de overlevering placht te kiezen, nam Lindanus een eerste plaats in. De goede naam,
die al deze en andere Leuvenaars zich verwierven, is te meer verdiend, wijl hun
apologetisch-polemische arbeid in het algemeen oorspronkelijk is, d.w.z. berust op
eigen onderzoek van de nieuwe denkbeelden en van de theologische en patristische
litteratuur. Lindanus' eerste polemische geschrift verscheen in 1557 te Keulen onder
de titel ‘Ruewardus sive de anime tranquillitate’, die een geestige hulde aan Lindanus'
vereerde leermeester Ruard Tapper behelst121.. Het werk bestaat uit drie gesprekken
tussen een lutheraan, een calvinist, een anabaptist en een libertijn; uit de onderlinge
onenigheid concludeert het, dat geen van allen in het bezit van de waarheid is. Uit
hetzelfde jaar dagtekent zijn in het Nederlands gesteld ‘cort onderwijs’. Dit dankt
zijn ontstaan aan een onderneming, die een soort van bescheiden voorspel lijkt van
de poging der Maagdenburger Centuriatoren. Ook in deze kleinere onderneming was
Flacius Illyricus, die omstreeks 1567 te Antwerpen vertoefde, betrokken. In contact
met de irenische Cassander en onder de bescherming van Willem van Oranje maakten
enige theologen van luthersen huize een ontwerp van vereniging van alle protestante
confessies. Zo ontstond het op de Augsburgse confessie gegronde geschrift ‘Corte
belijdinghe des gheloofs’, dat, door twaalf theologen ondertekend, een basis voor
vredelievende besprekingen bedoelde te zijn. Tegen dit geschrift richtte Lindanus in
verstandhouding met de regering zijn ‘Cort onderwijs’, dat in 1568 gevolgd werd
door een aanvulling onder de titel van ‘Corte ende clare andtwoorde’. Ongeveer
tegelijkertijd schreef de genoemde Judocus van Ravesteyn een Latijnse weerlegging,
die eveneens in deze Antwerpse verenigingspogingen oorsprong nam122.. De grote
polemische werken van Lindanus zijn: het tweedelige geschrift ‘Apologeticum ad
Germanos’, dat misschien het voornaamste werk van deze strekking is vóór de
verschijning van Bellarminus' Disputationes, en zijn ‘Panoplia evangelica’, dat onder
de polemische werken der traditionele richting de ereplaats inneemt123.. Naast Lindanus
zijn nog andere oud-Leuvenaars te noemen als gezaghebbende en degelijke bestrijders
van de nieuwe leerstelsels, o.a. Sonnius, de Engelsman
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Thomas Stapleton, auteur van verscheiden grondige en brede polemische werken,
de Roermondse bisschop Hendrik Cuyck en Michel de Bay, bekend gebleven als de
vader van het baianisme. Misschien is het juist wel de strijd, in eigen boezem ontkiemd
over de theorieën van Baius, die de Leuvense universiteit, toen zij gedurende het
twaalfjarig bestand, mee profiterend van de vrede en de katholieke restauratie onder
de aartshertogen, weer een periode van bloei en rustige ontwikkeling intrad, belet
heeft in de controverse met de protestanten de plaats in te nemen, die zij in een land,
dat zo van nabij getuige bleef van de botsing der confessies, bijna van nature moest
hebben. Het baianisme is - als straks het jansenisme - misschien wel in de eerste
plaats als een reactieverschijnsel te verklaren, een terugkeer tot het eenzijdig
supranaturalisme van Augustinus onder de indruk van de verslapping in het
geloofsleven, die de late middeleeuwen te zien hadden gegeven. Het optimisme, dat
de scholastiek eigen was ten aanzien van de menselijke natuur, werd voor de
hoofdschuldige van deze verslapping gehouden. Het beroep van Luther en Calvijn
op wat zij Augustinus' hoofddogma noemden: de volstrekte verdorvenheid van de
menselijke natuur, de onmacht van de menselijke wil om het goede te doen en de
alleenwerkzaamheid van de genade, oefende vermoedelijk enige invloed op Baius
en vond weerklank bij die katholieke polemisten, die de protestanten bij voorkeur
uit Schrift en Vaders bestreden.
Het jansenisme, gekarakteriseerd als in zakelijke zin een verdere ontwikkeling
van het baianisme, vond ook in de omgeving van de Leuvense universiteit zijn
voedingsbodem. Zelfs kan de bekende hoogleraar Jacobus Jansonius een schakel
tussen Baius en Jansenius genoemd worden. Zo heeft de strijd om de strenge
genadeleer, die Leuven sedert het eind van de zestiende eeuw en gedurende de hele
eerste helft van de zeventiende bleef verontrusten en tot gestadige wrijving aanleiding
gaf met de Leuvense Jezuïeten, die ter plaatse een belangrijk college hadden, de
controverse met de protestanten waarschijnlijk meer en meer op de achtergrond
gedrongen. Een bijkomende omstandigheid is vermoedelijk de weerzin, die vooral
in een land, waar het protestantisme een nabije realiteit geworden was, het
voortdurende polemiseren in al zijn vulgaire uitwassen juist bij de academici
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wekte. De polemiek scheen dikwijls geen ander resultaat dan verbittering te hebben
en deze deed de tegenstander met des te groter hardnekkigheid zijn meningen staande
houden. Dientengevolge bleek in menige pennestrijd de goede wil om elkaar objectief
te bestrijden aan het begin veel groter dan aan het eind. Dit is vermoedelijk mede
oorzaak, dat straks, als de Europese polemiek in standaardwerken, die elk eigen
richtingen vertegenwoordigen, tot grote duurzame wetenschappelijke resultaten leidt,
juist de Leuvense theologen zich afzijdig houden en niet dan met zekere merkbare
fegenzin - duidelijk o.a. bij Jansenius - aan de strijd deelnemen.
De katholieke polemiek tegen het protestantisme wordt aan de hand van de
belangrijke studies, die hierover in de laatste tijd gepubliceerd zijn, op grond van de
gevolgde methoden in drie richtingen onderscheiden: de dogmatische, de historische
en de schriftuurlijke. De eerste wordt belichaamd door de heilige Robertus
Bellarminus, wiens hoofdwerk ‘Disputationes de controversiis fidei adversus huius
temporis haereticos’ de grote bron werd, waaruit, sedert het eerste van de drie delen
in 1586 verschenen was, de geloofsverdedigers van alle landen stelselmatig geput
hebben. Zelf steunt hij op tal van voorgangers, ook op enige van de reeds genoemde
Leuvenaars, wier werken hem vroegtijdig bekend konden worden, doordat hij enige
jaren als leraar aan het Leuvense Jezuïetencollege met velen in aanraking kwam. Hij
past bij de behandeling van de door het protestantisme opgeworpen problemen de
traditionele dogmatische methode toe. De grootmeester van de historische richting
is Baronius, lid van het Oratorium van Philippus Nerius, bibliothecaris van de Vaticana
en later kardinaal. Zijn Annales Ecclesiasticae, opgezet als tegenhanger van het werk
der Maagdenburger Centuriatoren, werden het klassieke model van de methode, die
zich vooral beroept op de continuïteit van de kerkleer, de onafgebroken overlevering
er van, zoals die blijkt uit het getuigenis van de kerkvaders en de concilies124.. Tot
deze school behoorde vooral de Franse kardinaal Duperron. Deze werd in de eerste
decaden van de zeventiende eeuw de vader van een school van auteurs, die op den
duur vooral in jansenistische kring gevonden werden. De derde van de drie richtingen
is de schriftuurlijke, de meest
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irenische, die het protestantisme aanvaardt als bestaande en het zoveel mogelijk
tracht tegemoet te komen, ook in de methode van bestrijding. Deze is vrijwel alleen
gebaseerd op de heilige schrift, wat reeds een concessie aan de protestanten is, een
concessie, die dan ook aanvankelijk als onrechtzinnig verworpen werd door sommige
palstaanders voor de historische richting. Haar klassieke vertegenwoordiger is François
Véron, een Frans priester, naar wie de richting zelfs wel ‘methodus veroniana’
genoemd wordt. Zijn uitgangspunt was zuiver irenisch en genoot de politieke
begunstiging van kardinaal Richelieu. Zelfs was Véron zoveel als de ‘officiële
regeringspolemist’, die tot taak had de hugenoten langs de weg der overtuiging tot
de katholieke eenheid terug te brengen125.. Een belangrijk en ondanks de
afhankelijkheid van Véron toch betrekkelijk oorspronkelijk vertegenwoordiger van
deze richting was de Duitser Barthold Nihusius, die wij reeds als corrector bij Blaeu,
als vriend van Marius en Vondel en als correspondent van Grotius ontmoet hebben.
Elke van de drie scholen heeft haar vertegenwoordigers in de Noordelijke
Nederlanden van de zeventiende eeuw, maar vooral de dogmatische was er populair.
Bellarminus' hoofdwerk vond bij Zuidnederlandse theologen navolging. Van hen
maakten vooral de Jezuïeten Becanus (Martinus Verbeeck, geboortig uit het
Noordbrabantse dorp Hilvarenbeek) en Leonard Lessius naam. In Noord-Nederland
kwamen in de hele zeventiende eeuw nauwelijks andere dan polemisten uit de tweede
of derde hand voor, maar de populaire auteurs van controvers-geschriften in de
landstaal hebben wel uit geen werken zo naarstig en zo slaafs geput - meestal onder
de schijn van oorspronkelijkheid - als uit die van Bellarminus, Becanus en Lessius.
Van de bekendste noemen wij de dichter Stalpart van der Wiele, de jurist Arent Kievit
en de Jezuïet Augustinus van Teylingen. Hun geschriften zijn ‘zuiver herkauwende
polemiek’. De eerste verwierf zich naam door zijn in 1624 verschenen ‘Roomsche
Reys’, het enige van de zeventiendeeeuwse polemische geschriften in het Nederlands,
dat afdoende critisch behandeld is, naar de vorm niet zonder litteraire verdiensten,
naar de inhoud bijeengeplunderd uit de werken van Bellarminus, Becanus en Lessius.
De tweede is de schrijver van het ‘Catholyck Memorybouck’, waarschijnlijk ook
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in 1624 voor het eerst verschenen en blijkens de vele herdrukken veel gelezen; het
is geheel van Bellarminus afhankelijk. Pater Augustinus van Teylingen schreef o.a
‘Extractum catholicum’, dat even slaafs aan de grote klassieken ontleend schijnt.
Uit de school van Baronius kwam later de zogenaamde jansenistische richting
voort, die echter in de Noordelijke Nederlanden minder vertegenwoordigers vond
dan die van Bellarminus. In de eerste plaats kunnen wij ertoe rekenen Cornelius
Jansenius zelf, die echter het jansenistische karakter nog maar vaag vertoont. Het
gevaar, waaraan de historische richting namelijk uit haar aard blootstond, was dat
van de overspanning van het dogma van de onveranderlijke geloofsinhoud, die tot
een begripsverstarring leidde, volgens welke het geloof van de Vaders gefixeerd
werd tot een versteende volkomenheid, niet meer vatbaar voor enige ontwikkeling,
tot de ontkenning van alle evolutie van het dogma, van gebruiken en discipline,
kortom van heel het ‘levende leergezag der Kerk’126.. Deze trek is het jansenisme in
het bijzonder eigen: het maakt bedenking tegen alle devoties, alle formuleringen, die
niet in de kerk van de vaders nawijsbaar zijn. Hoe deze mentaliteit een stempel zette
op de polemische werkzaamheid, leert vooral het beroemde werk, waarin de
historische richting culmineerde: ‘La perpétuité de la foi de l'église catholique’ van
de jansenist Pierre Nicole127..
Als polemist trad Jansenius o.a. gedurende de jaren 1630-1635 op tegen de bekende
Gisbertus Voetius, de latere hoogleraar te Utrecht. De aanleiding daartoe was de
inneming van Den Bosch en de officiële invoering van het protestantisme aldaar.
Wij hebben gezien, dat dit onder de bevolking van de stad geen bijval vond. De eerste
predikanten preekten voor vrijwel lege kerken. In April 1630 telde de hervormde
gemeente nog maar een kleine honderd leden, wat op een bevolking van meer dan
10.000 zielen een uiterst gering getal is. Gisbertius Voetius, een van de vier
onmiddellijk aangestelde predikanten, greep om in de houding van de bevolking
verandering te brengen naar het vooral in Duitsland vanouds gangbare middel van
het openbare godsdienstdispuut. In 1630 publiceerde hij met zijn drie collega's een
Manifest, waarin katholieke godgeleerden tot zulk een dispuut werden uitgenodigd.
De te Den Bosch aanwezige priesters meen-
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den niet op de uitnodiging te kunnen ingaan, daar hun aanwezigheid in de stad
verboden was. De nuntius te Brussel en de aartsbisschop Jacob Boonen van Mechelen
waren echter van oordeel, dat de katholieken de uitdaging niet mochten negeren. De
aartsbisschop belastte daarom de Leuvense hoogleraren Willem van Engelen,
Bosschenaar van geboorte, en Cornelius Jansenius met de controverse. Daar de
partijen het niet eens werden over de voorwaarden, kwam het niet tot een dispuut,
maar zowel van Engelen als Jansenius kweten zich daarop door middel van de pers
van de hun gegeven opdracht. Jansenius publiceerde nog in 1630 zijn
‘Alexipharmacum’, hetzelfde jaar in Nederlandse vertaling verschenen onder de titel
‘Preservatijfdrank’. Voetius antwoordde daarop met zijn ‘Philonium Romanum’.
Daartegen schreef Jansenius zijn ‘Notarum spongia (1633)’, in Nederlandse vertaling
verspreid als ‘Catholycke uytwisspons’, waarop Voetius weer reageerde met zijn
‘Desperata causa’. In de twee genoemde geschriften, waarvan het tweede het
uitvoerigste en belangrijkste is, toont Jansenius, die veel te danken had aan de steun
en de voorlichting van zijn Franse vriend Saint-Cyran, zich sterk afhankelijk van het
polemische werk van kardinaal Duperron.
Tot dezelfde richting in de polemiek kunnen wij vervolgens een aantal
Noordnederlandse polemisten uit de tweede hand rekenen, o.a. de leden van het
Haarlemse kapittel, die zich omstreeks dezelfde tijd beijverden in de polemiek tegen
de calvinistische theologen Trigland en Rivet. Het zijn vooral Marius, Ban en Bugge,
die daarin op de voorgrond treden. Marius is van hen wel de voornaamste, maar ook
hij schijnt als polemist volkomen van de klassieke modellen afhankelijk te zijn en
geen eigen werk te leveren. Zijn bekendste werk in dit genre is ‘Een catholyck
antwoort.... op een boekje, dat Simon Episcopius tegens de R.C. kerck heeft
geschreven (Antw. 1641)’128..
De derde richting, die van Véron, heeft uitstekende Noordnederlandse
representanten in de gebroeders van Walenburch. Van hen verscheen in 1645 te
Keulen het vierdelige werk ‘Methodus Augustiniana defendendi et probandi fidem
catholicam ex solo verbo Dei’. Dit werk wordt gekarakteriseerd als rustig en objectief,
niet gericht tegen de protestanten, maar tot de katholieken, die er in kunnen vinden,
hoe zij op waardige wijze en met succes
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tegen de protestanten kunnen polemiseren. Ook hier wordt krachtige nadruk gelegd
op het ‘principium commune’, het geloof der oude kerk, dat immers door protestanten
en katholieken aanvaard wordt. Hieraan valt te zien, dat tussen de historische richting
en de véroniaanse op den duur geen scherpe grens te trekken valt. De gebroeders
van Walenburch waren oorspronkelijke onderzoekers; de meeste Noordnederlandse
geestverwante auteurs waren dit echter niet. De véroniaanse methode werd hier
gepopulariseerd door twee leken: Christiaan Pieterszoon van der Steen en Christiaan
Christiaanszoon van der Steen, vader en zoon. De vader vertaalde in 1631 het juist
verschenen grote werk van Frangois Véron: ‘Abbrégé de l'art et méthode nouvelle
de bailonner les ministres’, in het Nederlands. De term bailonner, het best te vertalen
door ‘de mond stoppen’, is in de zeventiendeeeuwse populaire polemiek zeer geliefd.
De zoon gaf tien jaar later een vertaling uit van het tweede deel van het betrokken
werk onder de pikante titel: ‘Den naekten geus ontbloot van alle heylighe schriftuer
ten toon gestelt’129.. Tot dit genre valt ook te rekenen het zeer populaire geschrift van
de Stompwijkse missionaris Chr. Vermeulen (Molina): ‘Den oprechten
schriftuerlycken R.C. Mondtstopper’, in 1651 voor het eerst uitgekomen. Dat althans
de Nederlandse epigonen van de schriftuurlijke methode de irenische oeropzet onder
het werk zelf vaak loslieten, laten reeds de titels zien.
Slechts enkele schrijvers en werken zijn genoemd. Het heeft aan zulke populaire
geschriften in de landstaal hier heel de zeventiende eeuw niet ontbroken, maar
oorspronkelijk werk is er niet onder. Dit is te opvallender, wijl juist omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw de polemiek der calvinisten in de Noordelijke
Nederlanden op een hoog peil stond. Vrijwel alle hoogleraren in de theologie aan de
Noordnederlandse universiteiten en athenaea legden zich met ware hartstocht toe op
het weerleggen van de grote katholieke apologeten, vooral Bellarminus en Baronius.
Tot de bestrijders van de eerste behoorden o.a. Voetius, Sybrand Lubbertus, Festus
Hommius en Amesius. Baronius werd speciaal bestreden door Salmasius. Ook Rivet,
Trigland, Maresius, Episcopius en eigenlijk alle protestante godgeleerden van die
tijd maakten er hun levenstaak van de gronden van hun geloof te
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verdedigen door een stelselmatige bestrijding van de grootEuropese katholieke
controverse-geschriften, zonder dat er uit het katholieke Nederlandse kamp
gelijkwaardige tegenstanders opstonden. De Leuvense faculteit bracht, zoals wij al
zeiden, in de zeventiende eeuw geen polemisten voort en de Noordnederlandse
katholieke polemisten richtten zich niet tegen de academische geschriften van de
overzijde, maar bedoelden het volk de ogen voor de waarheid te openen, misschien
meer nog de ongeleerde katholieken in staat te stellen zich tegen opwerpingen tegen
hun geloof te verdedigen. Want godsdienstdebatten waren heel de eeuw aan de orde
van den dag en als gevolg daarvan werd de strijd tussen de geloven vooral in populaire
geschriften uitgevochten.
Verdwenen uit het gezichtsveld van de katholieke academici, werd de polemiek
een rauwe realiteit voor een aantal vlotte, maar meestal oppervlakkige en ook niet
al te scrupuleuze pennevoerders uit de kring van de dienstdoende clergé en voor een
enkele volijverige leek. De meeste geschriften dragen dan ook het stempel van hun
oorsprong in sporen van overhaasting, in vaak wel zeer triviale toon en goedkope
argumentatie. Het is geen wonder: zij werden samengesteld tussen allerlei werk door
en heet van de naald aan de pers toevertrouwd. De meeste waren immers
gelegenheidsgeschriften. Vooral in de jaren van het twaalfjarig bestand ontwikkelde
zich een zeer druk en geregeld verkeer tussen de noordelijke en de zuidelijke
gewesten. Lang gescheiden familieleden zochten elkaar op; oude handelsrelaties
werden hersteld en nieuwe aangeknoopt. Vooral de uittocht van Noord naar Zuid
moet zo groot geweest zijn, dat de clerus niet zonder reden bezorgd was voor een
infiltratie van protestante gevoelens. Onder het voorwendsel van handelsbelangen
te komen behartigen trokken vermomde predikanten in de Zuidelijke Nederlanden
rond, die elke gelegenheid aangrepen om propaganda onder het volk te maken.
Dientengevolge, zo zeggen de aartshertogen in hun edict van 13 Juli 1609, ontstonden
in schepen, wagens, herbergen en vooral in de trekschuiten vaak zeer heftige discussies
over religieuze onderwerpen. Dit edict verbood het houden daarvan, maar had weinig
succes. De 31ste December 1609 verscheen een nieuw en scherper plakkaat, dat aan
alle vreem-
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delingen de propaganda voor onkatholieke meningen en zelfs alle discussie over
theologische onderwerpen verbood130.. In overeenstemming met deze waakzaamheid
van de kant der overheid is de polemische bedrijvigheid van vele Zuidnederlandse
priesters, die elke poging van het protestantisme om ingang te vinden in de katholieke
gewesten, met krachtige afweer in geschrifte beantwoordden. Deze geschriften gaven
dan aanleiding tot protestante verweerschriften en aldus ontstonden reeksen
pamfletten, meestal gesteld in drastische volkstaal, voor Jan Rap en zijn maat
verstaanbaar. Niet ten onrechte is van de voorlopige landsgrenzen gedurende de tijd
van het bestand getuigd, dat zij overwoekerd lagen door de prikkeldraadversperring
van pamfletlitteratuur131.. De periode 1621-1648 bracht een inzinking in de productie:
de grenzen waren weer gesloten en het verkeer over en weer was zeldzaam, al zullen
de geregeld heen en weer trekkende missionarissen wel vrachten boeken over de
grens gesmokkeld hebben en al zullen de boekdrukkers altijd wel kans gezien hebben
de behoedzaamheid van de militaire bewaking te verschalken. Na 1648 waren alle
hinderpalen gevallen; er kon zich weer een druk verkeer ontwikkelen. Opnieuw
ontmoetten calvinisten en katholieken elkaar geregeld ‘in trekschuiten, diligences,
winkels, herbergen, spreekkamers en scheersalons’132., waar het theologiseren lustig
hervat werd. Opnieuw leidden zulke disputen herhaaldelijk tot geschriften en ook is
menig geschrift te beschouwen als de neerslag van een gedroomde trekschuitreis.
Elk woord lokte een wederwoord uit en op die manier ontstonden hele
‘kettingpolemieken’, waarvan Noord- en Zuidnederlandse bibliotheken - ondanks
het teloorgaan van zeer veel van dit vluchtige materiaal - de vruchten nog bewaren
in honderden pamfletten. Hun actualiteit bewijzen deze, voor onze smaak dikwijls
al te grof en te goedkoop argumenterende geschriften door de vele herdrukken, die
zij beleefden.
Stelselmatig onderzoek van deze tot dusver al te zeer verwaarloosde litteratuur
zou om tal van redenen aanbeveling verdienen. Zij geeft ons een ongekunstelde kijk
op de religieuze verhoudingen onder het volk, leert ons vermoedelijk veel nieuws
omtrent de betrekkingen tussen de noordelijke en de zuidelijke gewesten en verbergt
achter haar anonimiteit of achter hele of halve
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pseudoniemen misschien zeer veel min of meer belangrijke Nederlandse priesters
en leken. Bovendien - en dit lijkt in het huidige stadium niet het minst belangrijk het onderzoek zal ons een helderder voorstelling kunnen bijbrengen van wat de
priesters aan godgeleerde werken plachten te gebruiken. Immers de polemische
bedrijvigheid is daarvan welhaast de enige exponent bij de verklaarbare ontstentenis
van wetenschappelijke prestaties bij de missionarissen. Hier ligt een heel terrein
braak. Het zijn tot dusver slechts enige catalogi van bibliotheken van oude staties,
die een nog altijd vrij vaag antwoord geven op de vraag, wat onze zeyentiende eeuwse
priesters lazen. Nu hun belangstelling in de theologie ten hoogste passief geweest
kan zijn, mocht deze ten minste duidelijker in het licht gesteld zijn. Helaas is het
nodige voorwerk daartoe nog niet verricht, wat des te meer te betreuren is, omdat de
reconstructie van die handbibliotheken met de dag moeilijker wordt. Van de weinige
gaaf in stand gehouden handbibliotheken hebben die van het Amsterdamse begijnhof
en die van de voormalige statie der Jezuïeten te Leeuwarden - in 1928 in eeuwig
bruikleen afgestaan aan de Provinciale Bibliotheek van Friesland - een inventarisator
gevonden133.. Beide verzamelingen bevatten in hoofdzaak algemeen verspreide werken
en kunnen daarom als specimen van priesterlijke handbibliotheken gelden, mits men
ten aanzien van de zeventiende eeuw een behoedzame reconstructie toepast, wat
voor die van het begijnhof, gezien de duidelijke genesis der verzameling, niet moeilijk
kan vallen. De collectie van de Leeuwarder Jezuïeten is vermoedelijk minder
gemakkelijk te hanteren; een reconstructie van haar zeventiendeeeuwse kern lijkt
niet wel doenlijk. Daarentegen kan uit die van het begijnhof o.a. de persoonlijke
bibliotheek van een vooraanstaand priester, die heel zijn leven in de zielzorg
werkzaam geweest is en nooit de wetenschap beoefend heeft, namelijk de
begijnenvader David van der Mije, ongeveer volledig gereconstrueerd worden.
Natuurlijk hebben beide bibliotheken niet de waarde van een gemiddelde: die van
de Jezuïeten is een collectie van wat generaties bijeenbrachten; die van David van
der Mije zal de handboekerijen van de meeste seculiere missionarissen wel te boven
gegaan zijn. Ook moeten beide eenzijdig genoemd worden: die van Leeuwarden
verraadt voorkeur voor de auteurs
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van de Societeit, terwijl de Amsterdamse collectie vooral geschriften van seculieren
bezit. Uit een combinatie van tientallen van zulke inventarissen, samen te stellen van
collecties op oude pastorieën, ook die van de oud-bisschoppelijke clerezie, zou
misschien het gemiddelde te reconstrueren zijn. Het Bisschoppelijk Museum te
Haarlem bezit catalogi van enige parochie-bibliotheken, o.a. van Stompwijk, het
Haarlemse begijnhof en de Haarlemse Dominicanenstatie, die daartoe dienstbaar te
maken zijn, evenals de nog in stand gehouden bibliotheek van de parochie Uitgeest134..
Gaat het om een bibliografisch overzicht van de zeventiende-eeuwse polemische
litteratuur, zowel in het Latijn als in het Nederlands, dan zal menige
kloosterbibliotheek, speciaal die van Wychen, daarvoor stof bieden. Een eerste indruk,
gevormd naar de inventarissen van Amsterdam en Leeuwarden, doet op het gebied
van de theologische polemiek tot de meest verspreide werken rekenen die van
klassieke auteurs als Hosius, Cochlaeus, Baius, Bellarminus, Molanus, Stapleton,
Baronius, Becanus, Lessius, Cudsemius, Jansenius, A. en P. van Walenburch, Bossuet
naast populaire werken in de landstaal, oorspronkelijk of vertaald, van Duncanus, J.
David, J. de Gouda, Th. Sailly, L. Beyerlinck, G. Wandelman, Turano Vekiti (A.
Kievit), G. de Landshere, C. Molina (C. Vermeulen), F. Myleman, C. Hazart, P.
Dael, A. van Wijck e.a.

8. Spiritualiteit
Dat de Noordnederlandse katholieke gemeenschap in de zeventiende eeuw slechts
zeer enkele geleerden van internationale naam voortbracht, is na alwat over haar
positie in de culturele samenleving gezegd werd zeer begrijpelijk. De enkeling, die
het in weerwil van alle culturele, sociale en politieke bezwaren toch zover mocht
brengen, bleef gebannen van onze eigen universiteiten. Dit valt te zien aan de
Venlonaar Erik de Put (Erycius Puteanus), die reeds een Europese vermaardheid als
classicus genoot, toen hij in 1606 op ruim dertigjarige leeftijd te Leuven tot opvolger
van Lipsius benoemd werd135.. Het geldt ook op het gebied van de theologie en hier
behoeft het evenmin verklaring of verontschul-
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diging. Zij, die na volbrachte studie de zielzorg in de missie aanvaardden, waren
genoodzaakt vrijwel dag en nacht in dit werk op te gaan. Slechts de allersterkste
koppen zagen kans de evolutie van de theologische wetenschappen als belangstellend
lezer te volgen en in het gunstigste geval ze met een practische tendens min of meer
voor hun landgenoten te vulgariseren. Onder dezen behoren begaafde geleerden als
Stalpart van der Wiele en Leonardus Marius. Van belangstelling voor de wetenschap
bij priesters in de practische missiezielzorg legt ook de bibliotheek van de Leeuwarder
Jezuïeten getuigenis af, al zou het ongerijmd zijn zulk een verzameling van anderhalve
eeuw, de compilatie van de wetenschappelijke uitrusting van hele generaties Jezuïeten,
te beschouwen als het gemiddelde van elks persoonlijke boekerij. Dit is in de meeste
gevallen natuurlijk poverder geweest.
Noordnederlanders, die in de kerkelijke wetenschappen Europese faam en grote
verdiensten verwierven, zijn dan in de zeventiende eeuw zeldzaam geweest, maar
geheel ontbreken zij niet. Na de grote Nijmegenaar Petrus Canisius, die nog geheel
tot de zestiende eeuw behoort (1521-1597) en als bestrijder van de Maagdenburger
Centuriatoren, als catecheet, asceet en hagiograaf vooraanstaat in de na-Trentse kerk,
hebben de Noordelijke Nederlanden andere godgeleerden van invloed aan de
katholieke wereld geschonken. Chronologisch staat de Gorkumer Willem Hessels
van Est of Estius (1542-1613) vooraan, de biograaf van de martelaren van Gorkum,
van 1582 tot zijn dood hoogleraar te Douai, vooral als exegeet een figuur van
betekenis, daarnaast een van de bevorderaars van het Baianisme. De Utrechtenaar
Heriberf Rosweyde S.J. (1569-1629) werd de grondlegger van de grote
wetenschappelijke onderneming der Bollandisten en legde daardoor de grondslag
voor de critische hagiografie. Aan de definitieve totstandkoming van het door de
Zuidnederlander Joannes Bollandus overgenomen werk hebben andere
Noordnederlandse Jezuïeten bijgedragen, het eerst de Limburger Godfried Henskens
of Henschenius (1601-1681), aan wie vooral de streng-critische opzet van de
onderneming te danken schijnt, later nog de Groninger Conrad Janning (1650-1723)
en in de achttiende eeuw Petrus Dolmans, Joannes Stilting en Constantinus
Suyskens136.. Aan de historische betekenis van de te Akkooi geboren Cornelius Janse-
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nius (1585-1638) behoeft hier alleen herinnerd te worden. Twee andere
Noordnederlandse theologen van Europese reputatie waren de reeds genoemde, te
Rotterdam geboren gebroeders Adriaan (1608-1669) en Pieter van Walenburch
(1610-1675).
Al ontbreekt het dan de Noordnederlandse katholieke gemeenschap zelf aan in
haar midden werkende vaktheologen, er is nog altijd een niet onbelangrijke practische
activiteit van verscheiden seculiere en reguliere geestelijken, ook van enige leken te
vermelden. Deze ligt op het terrein van de ascese en de devote hagiografie. Hiervan
geldt hetzelfde als van de polemiek: ook de practisch-werkzame missionarissen
konden er deel aan hebben; zelfs vormde de directe zielzorg daartoe een krachtige
stimulans. Uiteraard gaat het ook hier zo goed als uitsluitend om werk uit de tweede
hand, vertalingen of vulgariserende bewerkingen. De enige tot dusver herontdekte
originele auteurs in dit genre waren in de zestiende eeuw de Limburgse pastoor
Pelgrom Pullen (1550-1608) en de schrijfster van de Evangelische Peerle; over beiden
is hiervóór gesproken. De invloed van de Evangelische Peerle op de Bérulliaanse
vroomheid is eveneens ter sprake gebracht. Dit geschrift behoort tot het niet-geringe
aantal Nederlandse mystieke werken, die de ontwikkeling van de zeventiendeeeuwse
spiritualiteit mede gedetermineerd hebben. Terwijl in de zeventiende eeuw zelf geen
Nederlanders opgestaan zijn om richting te geven aan de katholieke vroomheid,
kunnen wij - hoe zonderling het ook klinkt - spreken van een zeer krachtige invloed
van oudere Nederlandse ascetische schrijvers op de toonaangevende scholen van de
zeventiende eeuw, vooral op de Spaanse en Franse. Dezelfde auteurs die in de
Nederlanden, waar zij gewoond en waarvoor zij in de eerste plaats geschreven hadden,
niet of nauwelijks meer gelezen werden, drukten hun stempel op de geschriften van
de grote Spaanse en Franse devoten: Sint Theresia, de heilige Joannes van het Kruis
en Pierre de Bérulle137.. De Nederlanden bereikten zij dientengevolge slechts langs
de omweg van vertalingen of bewerkingen der Franse of Spaanse devote litteratuur.
Misschien tekent niets zozeer onze verarming, de noodzakelijke verkleuming van
een overigens zo sterk en trouw beleefde katholiciteit van de binnenkamers, als deze
afhankelijkheid uit de tweede hand van een inmiddels
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van Nederlands tot Europees geworden nationale ascetische litteratuur. Daarbij
moeten wij dan nog bedenken, dat het Noorden zonder de trouwe hulp van de
Zuidelijke Nederlanden zelfs aan deze bescheiden nawerking van het spiritualistisch
werk der eigen vaderen waarschijnlijk bijna geheel ontkomen zou zijn.
Kennis van wat in de zeventiende eeuw door Noordnederlanders in het genre van
de populaire ascese geschreven werd en van de verspreiding van Zuidnederlandse
geschriften van dien aard in de Noordelijke gewesten is van groot belang, omdat
alleen langs deze weg enig denkbeeld te verkrijgen is van de spiritualiteit der
Nederlandse katholieken in de missietijd. Maar terwijl van de polemiek ten minste
dankbaar geconstateerd kon worden, dat grondige studie van de hoofdrichtingen in
de katholieke controvers-litteratuur de lijnen getrokken en een systeem voor
détailonderzoek geschapen heeft, moeten wij omtrent de spiritualiteit verzuchten,
dat hier nog alle voorwerk gedaan moet worden. De spiritualiteit van de katholieke
reformatie is in het algemeen nog weinig methodisch bestudeerd en a fortiori geldt
dit voor de Nederlanden. Een histoire du sentiment religieux in de Noordelijke
Nederlanden zal, juist als zij zich de klein-Nederlandse beperking oplegt, waaraan
dit werk gebonden is, waarschijnlijk weinig origineels te tonen hebben, maar het
blijft een vraag van historisch belang, uit welke bronnen de vroomheid van de
zeventiende-eeuwse schuilkerk-katholieken zich laafde. Wij zijn er nog ver van af,
dat van dit belangrijke en belangwekkende onderdeel van de vaderlandse
kerkgeschiedenis een algemene karakteristiek gegeven kan worden. Zolang de
spiritualiteit van het Zuidnederlandse katholicisme in de zeventiende eeuw niet in
een behoorlijke bibliografische studie uitgestippeld is138., tasten wij rond in het
ongewisse, om niet te zeggen in den blinde, als wij proberen na te gaan, wat het
katholieke volk van de Noordelijke Nederlanden bad, welke devoties het beoefende,
hoe de missionarissen preekten, welke schrijvers zij en hun gelovigen lazen.
Nauwelijks betreden door de moderne historici, ligt daar het onontgonnen terrein
van de spiritualiteit der Noordnederlandse katholieke gemeenschap in de zeventiende
eeuw. En toch verdringen de onbeantwoorde vragen elkaar. Welke gebedenboeken
plachten de katholieken van de zeventiende eeuw in de kerk te
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gebruiken? Welke devoties beoefenden zij bij voorkeur? In hoeverre werden deze
voorkeuren gedifferentieerd door de speciale spiritualistische richtingen, die de
onderscheiden reguliere en seculiere missionarissen plachten te volgen? Is er een
Franciscaanse, een Ignatiaanse, een Dominicaanse, een Oratoriaanse vroomheid te
onderscheiden bij priesters en leken? Hoe stond het met het gebedsleven in het
katholieke gezin? Waren daar - buiten de veel te schamel bekende katechismussen
- handboeken van godsdienstleer en ascese in gebruik? Bestudeerden leken de
geloofsleer uit apologetische geschriften? Oefenden zij zich in controversen? Wat
betekenden de apologetische lekenclubs of congregaties, die sommige Jezuïetenstaties
en ook de statie van de Carmeliet Bertius te Leiden in de zeventiende eeuw rijk
waren? Was de Westfriese studieclub van leken, waarover Sasbout in 1590 aan zijn
broer Tilman te Keulen schreef en waarvan de leden zich toelegden op de studie van
godgeleerde werken en disputen uitlokten met hervormde predikanten, een
eendagsbloem of droeg ze een duurzaam karakter?139. Was zij een unicum in den
lande? Welke geest ademen de preken van Judocus Cats en andere leiders der
Haarlemse Maagden? Welke kleur draagt de spiritualiteit van Trijn Oly? Was er,
buiten de kring van de klopjes, sprake van katholieke actie, van lekenapostolaat?
Wat is er geworden van die hiërarchie van lekenmedewerkers, die Sasbout in zijn
eerste missieverslag uiteenzet? Traden bij ontstentenis van priesters nog lang leken
als lectoren op? Wat zijn eigenlijk de klopbroeders, waarover in klachten van de
synoden en in sommige plakkaten, o.a. ten opzichte van Stompwijk, Vinkeveen,
Langeraar, Tilburg en Helmond gesproken wordt?140. Welke bedevaarten hebben zich
gedurende de zeventiende eeuw boven en beneden de Moerdijk gehandhaafd? Zijn
er misschien hier en daar nieuwe in zwang gekomen? Welke liturgische
eigenaardigheden onderscheidden het schuil- en schuurkerkenkatholicisme? Hoe
was in het algemeen de practijk van de toediening en het gebruik van de heilige
sacramenten? Hoe was de frequentie van het communiceren, van het biechten? Welke
religieuze organisaties bestonden er en hoe stond het volk daartegenover? Welke
heiligen werden bij voorkeur vereerd? Was de devotie tot de heiligen een min of
meer kenmerkende trek van het zeven-

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

762
tiende-eeuwse katholicisme? In hoeverre heeft de jansenistische spiritualiteit daarop
een nadelige invloed geoefend? Zijn er sporen van préquietisme of quietisme? Heeft
het min of meer door Spinoza beïnvloede piëtisme uit protestante kringen geen
invloed op sommige katholieken doen gelden? Is b.v. het contact, dat tijdelijk tussen
de Labadie, Antoinette Bourignon en de Oratoriaan de Cort bestaan heeft, een
geïsoleerd geval? Welke geest ademen de preken van de zeventiende eeuwse
missionarissen? Wat zijn hun bronnen; welke auteurs zijn er bij voorkeur voor benut?
Is ook invloed van protestante modellen nawijsbaar? Welke spiritualistische invloeden
werkten op onze litteratoren, met name Vondel?
Ziedaar een reeks vragen, die gemakkelijk uit te breiden is, maar waarop bij het
ontbreken van zelfs maar elementair voorlopig materiaalonderzoek in het geheel
geen of geen afdoend antwoord te geven is. Toch zijn er nog vrij veel preken in
handschrift uit de zeventiende eeuw bewaard. Alleen al de verzamelingen, die de
catalogus van het Bisschoppelijk Museum te Haarlem en die van het Amsterdamse
begijnhof vermelden, bieden voor een eerste studie behoorlijke stof. Verder zal
stelselmatig onderzoek in bibliotheken naar zeventiende-eeuwse kerk- en
devotieboeken ongetwijfeld voldoende materiaal verschaffen voor een grondige
studie, die de weg zoekt naar het godsdienstig leven van de zeventiende-eeuwse
katholieken. Behoudens een enkel partieel overzicht van wat toevallige vondsten
bezitten wij tot dusver dienaangaande geen materiaal. Wie de manuscripten uit het
archief van de Haarlemse Hoek in Warmond ter hand neemt, beseft, dat hier nog
veel te ontginnen valt. Zo wordt de bespreking van de spiritualiteit in de zeventiende
eeuw gedoemd een samenvatting van vrome wensen te worden, die moet uitlopen
op een onbeholpen poging om aan de hand van wat onmethodische uiterlijke
karakteristieken enige voorlopige indrukken te boekstaven141..
Een eigen trek van de spiritualiteit der katholieke reformatie is in de Noordelijke
Nederlanden, ten minste in de Hollandse Zending, de devotie tot de vaderlandse
heiligen. Kiemen daarvan zagen wij reeds in de maatregelen van de eerste Haarlemse
bisschop Nicolaas van Nieuwland, maar het is vooral dank zij de apostoli-
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sche vicarissen Sasbout Vosmeer en Philippus Rovenius, dat de eerste
geloofsverkondigers een vaste plaats in de liturgie van de missiekerk verwierven.
Het is opvallend, dat vóór 1559 van enige officiële verering van Sint Willibrordus,
Sint Bonifatius en andere geloofsverkondigers geen sporen zijn. Van devotie tot
Willibrord, Servatius, Bonifatius, Lebuinus, Plechelmus, Odulphus, Jeroen of andere
Nederlandse heiligen vernemen wij in de middeleeuwen niets142.. De devotie van de
middeleeuwse Nederlanders ging blijkens de bewaard gebleven getijden- en
gebedenboeken op de eerste plaats uit naar de heilige Drieëenheid, de Heilige Geest,
het lijden van Christus, de heilige Maagd, Sint Jan de Doper en de apostelen. Daarop
volgde een in heel de westerse christenheid gangbare reeks van de oudste heiligen,
zoals Stefanus, Laurentius, Antonius-abt, Sebastiaan, Maria Magdalena, Agnes,
Lucia, Barbara; uit de late middeleeuwen dateert de verering van de heilige moeder
Anna, de heilige Jozef, Sint Rochus en Sint Ursula. Daarnaast bestond locale verering
van bepaalde heiligen, wier relieken ergens bewaard werden. Sint Willibrord heeft
ruim zijn deel gehad aan deze plaatselijke verering en in de buiten-liturgische devotie
een voorname rol gespeeld. Ontelbaar zijn immers de bronnen en putjes, die naar
hem vernoemd zijn143.. Maar zulke devoties, al of niet met bedevaarten verbonden,
betekenen nog geen algemene verering in de historische hoedanigheid, die voor ons
het grote motief van zijn verering is. Eerst de missiekerk van Sasbout Vosmeer heeft
Willibrord herontdekt als de brenger van het geloof in de Nederlanden. Het is een
van de voor de katholieke reformatie typerende herontdekkingen die de trekken van
een veredeld humanisme dragen. Historische zin, nationaal gevoel en katholieke
vroomheid treffen erin samen. De verlevendiging van de heiligenverering,
gespecificeerd in nationale zin, is een eigenaardigheid, die ons ook sterk opvalt in
de kunst van de katholieke reformatie. En wat voor de schilderkunst geldt, blijkt niet
minder juist voor de Zuidnederlandse poëzie van de zeventiende eeuw, bij uitstek
rijk aan lofliederen op heiligen uit de oude en de nieuwe tijd. De ‘Gulde Jaers
Feestdagen’ van de Noordnederlander Stalpart van der Wiele sluiten zich daarbij
aan144., evenals de vermoedelijk te zeer uit het oog verloren bundel: ‘Den gheestelijcken
nachtegael, inhoudende gheestelijcke
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lofsangen op alle de feestdagen van den gehelen jare, mitsgaders de lofsangen van
de notabelste H.H. Maechden’, in 1634 voor het eerst uitgegeven. Deze bloemlezing
uit de comtemporaine religieuze poëzie is misschien door de Zuidnederlander Petrus
Maillard S.J. samengesteld, die lang in de Hollandse Zending gewerkt heeft145..
Als vereerder van de nationale heiligen is Sasbout Vosmeer een typisch
vertegenwoordiger van de katholieke reformatie. Van zijn leven voor 1583 weten
wij bedroevend weinig; het eerste, wat wij van hem vernemen, is, dat hij zich zette
tot het schrijven van een biografie der vaderlandse heiligen en daarover met niemand
minder dan Baronius overlegde146.. Het is zeer sprekend voor de tijd en voor de
persoon, dat ongeveer het eerste, wat deze pionier van de vaderlandse missie voor
zijn verlaten en vervolgde landgenoten onderneemt, het samenstellen van een
Nederlands werk over de levens van Nederlandse heiligen is. Al is het werk nooit
tot stand gekomen, de poging dient ter kenschetsing van de spiritualiteit der katholieke
reformatie vermeld te worden. Het beginsel de missie te bezielen door haar onder
de bijzondere bescherming van de eerste vaderlandse apostelen te stellen, heeft
Sasbout nooit losgelaten; dit blijkt uit zijn verdere bemoeiingen. Vrijwel het eerste
decreet, dat hij als bestuurder sede vacante van het aartsbisdom uitvaardigde, was
dat van 2 Juli 1592. Het is te beschouwen als de inzet van het liturgische werk, dat
Rovenius dertig jaar later zou volbrengen. Het stelt de lijst van de verplichte feesten vastendagen vast. In de inlassing van de namen der vaderlandse
geloofsverkondigers - onder de bisschoppenbelijders gaat St. Willibrord, onder de
martelaren St. Bonifatius voorop - in de dagelijks te bidden litanie van alle heiligen
zien wij de kiem, waaruit Rovenius' propria gegroeid zijn.
In dezelfde lijn ligt de vernoeming van het Keulse priesterconvict naar Sint
Willibrord en Sint Bonifatius. Het instituut van Sasbouts grote liefde, dat de nieuwe
clerus in de geest van de katholieke reformatie zou opvoeden, kon geen kenmerkender
patronen hebben gekregen. Zo de stichter zelf al niet gedacht mag hebben aan de
parallel, die zich hier vertoont, dan heeft het voor ons toch een diepe zin, Sasbout
hier te zien treden in Willibrords voetspoor: ook deze begon zijn missiewerk met de
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zorg voor de vorming van een inlandse clerus. Het college van Sint Willibrord en
Sint Bonifatius was Sasbouts oogappel en het kind van zijn zorgen. Het eigen fortuin
heeft hij er waarschijnlijk geheel aan ten offer gebracht. Van de oprichting af had
hij in het convict zijn domicilie en al was hij vaak lang op reis, hij bleef er wonen
tot zijn dood en stierf er ook. Hier leidde hij, zo het kon, mee de geestelijke oefeningen
van de levieten en, zonder dat tot dusver positieve gegevens het bevestigen, mogen
wij reeds aannemen, dat hij deze jongeren vaak de levens van de vroege apostelen,
vooral van Sint Willibrord en Sint Bonifatius, als ideaal heeft voorgehouden. Daarmee
schiep Sasbout een traditie, die in de Hollandse Zending zou voortleven en tot vandaag
toe de propria van de bisdommen Utrecht en Haarlem zou kenmerken. Nauw sluit
zich daarbij een ander initiatief van dezelfde missiebisschop aan: de stichting van
de broederschap van Sint Bonifatius en Sint Willibrord, zoals zij in de aanvang heette.
Blijkens de goedkeuring van paus Clemens VII op 3 Maart 1603 is deze broederschap
kort voor deze datum gesticht. Zij beoogde priesters en leken van de missiekerk te
verenigen in bijzondere gebedsactie voor de bekering van de afgedwaalden en in de
speciale verering van de vroegste geloofsverkondigers en martelaren147.. De
broederschap was gedomicilieerd in hetzelfde Keulse priestercollege, waar Sasbout
woonde, en moet in de eerste tijd vooral de aanstaande priesters tot leden gehad
hebben. De grote propaganda schijnt eerst later, onder Rovenius, begonnen te zijn.
Deze werd de hervormer, zo niet de heroprichter van het instituut en heeft het ook
enigszins verdoopt door de volgorde van de namen der patroonheiligen te wijzigen.
Als ‘Broederschap der gratie Gods onder beschermenisse van Sint Willibrordus ende
Sint Bonifacius’ groeide zij door de toewijding van Rovenius uit tot een krachtig
lekenapostolaat. Volgens zijn biografen zag de tweede apostolische vicaris in deze
broederschap de gebedenbond van de seculieren naast de talrijke broederschappen
van de regulieren. Zij ‘lag hem na aan het hart; herhaaldelijk beval hij haar aan’. Zij
moest de bloem van de Nederlandse leken met de seculiere clerus onder de
apostolische vicaris verenigen in gebed en offervaardigheid voor het grote missiewerk
onder de bescherming van de twee grootste nationale heiligen148..
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Na Rovenius' dood schijnt zij verkwijnd te zijn: de twaalf jaren van verwarring onder
de la Torre, de Metz en Cats hebben haar geen goed gedaan en Neercassels vroomheid
was te weinig nationaal georiënteerd, te exclusief bepaald door de Franse spiritualiteit
van zijn dagen, dan dat deze apostolische vicaris de broederschap gepropageerd zou
hebben. Codde schijnt helemaal niet het type tom de heiligenverering te bevorderen.
Maar Rovenius was de broederschap met hart en ziel toegedaan. Onder hem, d.i.
tussen het tijdstip van de heroprichting (1630) en zijn dood (1651), moet zij een zeer
groot ledental bereikt hebben. Ook zijn er in deze periode tal van belangrijke makingen
aan de broederschap gedaan. Rovenius' voorliefde voor de instelling blijkt ook daaruit,
dat hij de ‘regulen en ordonnantiën’ er van opnam in zijn bekend gebedenboek ‘Het
gulden wieroockvat’149.. Blijkens deze regels waren de leden verplicht dagelijks de
heilige Mis bij te wonen - althans waar daartoe ‘enige vrijheid gelaten wordt’ en
waar een priester gevestigd is -, eens per maand te biechten en ter communie te gaan,
dagelijks de getijden van Onze Lieve Vrouw of een rozenhoedje te bidden, 's avonds
bovendien de litanie van de heilige Maagd, een dag per week te vasten, verder grote
godsvrucht te oefenen tot het lijden van Christus en bijzondere eer te brengen aan
de heilige Maagd, de aartsengel Michael, Sint Jan de evangelist, de heilige Maria
Magdalena, de heilige Willibrord en de heilige Bonifatius. Ook moesten de leden
door gestadige gebeden en heilige Missen de zielen in het vagevuur bijzonder
gedenken.
In de geest van Sasbout moeten ook de kanunniken van Haarlem werkzaam geweest
zijn tot bevordering van de devotie tot de vaderlandse heiligen. Dit kwam echter
eerst onder Rovenius tot uiting in bepaalde initiatieven als de reeds vermelde
verspreiding van afbeeldingen der vroege geloofsverkondigers, vooral het werk van
Bugge en Ban. Het kapittel stelde - blijkens de acta in directe samenwerking met
Rovenius - omstreeks deze tijd de voor het bisdom geldige ‘lijste van alle geboden
vierdagen, abstinentie-dagen ende vastendagen mitsgaders van alle dagen van veertig
dagen aflaat’ samen. Op deze lijst vinden wij alle door Sasbout reeds ingevoerde
heiligendagen, met enige vermeerderd, terug: Suitbertus, Wulfranus, Egbertus,
Gangulfus, Engelmundus,

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

767
Odulfus, Adelbertus, Bonifatius, Willibaldus, Jeroen, Werenfridus, Bavo, de twee
Ewalden, Wilfridus, Lebuinus en natuurlijk met de uitvoerigste commemoratie: ‘7
November Sint Willibrordus, eerste aartsbisschop van Utrecht ende confessoor,
apostel van Holland ende omleggende landen, patroon van het bisdom Haarlemt’.
Voor het aartsbisdom had Rovenius reeds in 1623 het proprium in het licht gegeven.
Het bevat de volgende vaderlandse heiligen: Suitbertus, Ludgerus, Egbertus, Wiro,
Odulfus, Cunera, Adelbertus, Martinus' translatio. Bonifatius en gezellen, Plechelmus,
Marcellinus, Fredericus, Wigbertus, Jeroen, Gregorius, Wilfridus, Ursula en
gezellinnen, de twee Ewalden, Willibrordus, Martinus, Lebuinus, Radboud en
Hungerus. Dit alles samen kan tot bewijs strekken, dat de leiders van de Hollandse
Zending de spiritualiteit van de hun toevertrouwde gelovigen bewust hebben geleid
in de richting van de verering der vaderlandse heiligen.
Daarbij past heel natuurlijk de liefdevolle eerbied, die het geslacht van Sasbout
en Rovenius voor de bloedgetuigen van de geuzenjaren koesterde, voor de martelaren
van Gorkum, voor de Delftse priester Musius en voor andere geloofshelden onder
de voorafgaande generatie. Wij zagen reeds, dat Sasbout deze vrome genegenheid
zelfs tot Balthasar Gerard uitstrekte. De martelaren van Gorkum vonden reeds zeer
vroeg een toegewijde en nauwgezette biograaf in de genoemde Gorkumer Willem
Estius, oomzegger van de heilige Nicolaas Pieck. Willem en zijn broer Rutger Estius
hebben met grote nauwgezetheid alles verzameld, wat van de dood der martelaren
bekend was. Reeds in het jaar van hun dood verscheen te Keulen van Willems hand
een korte Latijnse beschrijving van de folteringen150.. De grote bron voor de kennis
van het lot der Gorkumse bloedgetuigen is zijn belangrijk werk ‘Historia martyrum
Gorcomiensium’, in 1603 te Douai verschenen, vermeerderd met enige aanhangsels
over andere martelaren van dezelfde tijd, speciaal Cornelis Musius. Reeds een jaar
later verscheen de eerste Nederlandse vertaling van Estius' werk; zij was vervaardigd
door de Minderbroeder Willem Spoelberg en te Antwerpen uitgegeven. In tal van
bewerkingen is verder Estius' werk over de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden
verspreid. De Amsterdammer Petrus Opmeer (1526-1595), door zijn huwe-
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lijk nauw aan Sasbout Vosmeer verwant, bekend door tal van geschriften van
polemische en historische inhoud, in het bijzonder door de in 1625 verschenen
‘Historia martyrum Batavicorum’ (eerst in 1700 te Antwerpen in Nederlandse
vertaling verschenen) putte voor zijn beschrijving van de marteldood van de Gorkumse
priesters en van Musius zo goed als uitsluitend uit Estius; hetzelfde deed Bor151..
Uit alles blijkt, dat de faam van de Gorkumse martelaren sedert 1572 is blijven
leven onder de katholieken van Noord- en Zuid-Nederland. Niet alleen de seculiere
overheden Sasbout en Rovenius, in wier lijn van voorkeur voor de nationale
heiligengestalten natuurlijk ook deze verering van de bloedgetuigen uit de eigen tijd
bijzonder paste, maar meer nog de oversten van de Zuidnederlandse provincie der
Minderbroeders hebben zich voor het verbreiden en onderhouden van deze faam alle
moeite gegeven. Ook de Jezuïeten werkten daarin mee blijkens het toneelstuk over
de martelaren van Gorkum, dat zij in 1618 in hun college te Maastricht lieten
opvoeren152.. Dat de beeldende kunst reeds vroeg de Brielse martelingen tot onderwerp
koos, werd al vermeld.
Zo kunnen wij zeggen, dat de cultus van deze geloofshelden, in het jaar van hun
dood aangevangen, heel de zeventiende eeuw gehandhaafd is. Nauwelijks was het
twaalfjarig bestand gesloten, of de oversten van de Zuidnederlandse Minderbroeders
begonnen met opgravingen en ondervragingen te Brielle, waartoe Rovenius zijn
medewerking verleende. Ook het kapittel van Haarlem toonde zijn belangstelling en
belastte zijn leden Nicolaas Nomius en Joost Cats met een onderzoek naar de echtheid
van de opgedolven relieken. Sedert hun uitspraak maakten de meeste Zuidnederlandse
bisschoppen geen bezwaar tegen de verering van de in tal van kerken en kloosters
terechtgekomen relieken. In de bisdommen Mechelen, Kamerijk en Namen werden
zij openlijk vereerd. De bisschoppen van Yperen en Antwerpen, ook de nuntius San
Severino te Brussel, opperden enige bedenking daartegen, zolang de heilige stoel
niet gesproken had. Deze keurde de verering goed, nadat Rovenius de bevindingen
van de twee Haarlemse kanunniken had meegedeeld. Sedert 1621 was de verering
door de congregatie van de riten toegestaan. Kort daarop werd, waar-
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schijnlijk wel vooral op aanhouden van de Zuidnederlandse Minderbroeders, bij
dezelfde congregatie de voorbereiding tot de zaligverklaring aanhangig gemaakt.
Herhaaldelijk heeft Rovenius nog zijn medewerking tot nader onderzoek te Brielle
en te Gorkum verleend. Het bezoek, dat Jacobus de la Torre, Abraham van Brienen
en Nicolaas Heynot in 1638 aan Rome brachten, had ook tot doel het verslag van die
nadere onderzoekingen aan te bieden153.. Toch duurde het tot 1675, eer het decreet
verscheen, waarin Clemens X de martelaren van Gorkum zalig verklaarde; dit viel
midden in de oorlogstijd en zal misschien daardoor minder de aandacht van priesters
en gelovigen getrokken hebben. Ofschoon Rovenius' rapporten ook de marteldood
van Cornelis Musius behandelen, is het tot diens zaligverklaring niet gekomen. Voor
zijn biografie had zich vooral de seculiere priester Rombout van Medemblick
beijverd154.. Minder algemeen moet de - ook door de Minderbroeders bevorderde verering van de Alkmaarse martelaren geweest zijn, al hebben zowel Estius als
Opmeer ook aan hen aandacht geschonken155..
Op de nationale trek, die deze onbedrieglijke voorkeur voor de vaderlandse heiligen
en speciaal voor de vaderlandse martelaren uit de eigen tijd vertoont, verdient de
aandacht te worden gevestigd. De beproefde katholieke gemeenschap van de
Noordelijke Nederlanden heeft dan toch niet zulk een onnozele kudde van door op
recognities beluste schouten geschoren schapen gevormd, dat zij, met de handen in
de schoot gelaten en versuft neergezeten, ontkomen zouden zijn aan het humanistische
besef van de belangrijkheid van Hollands oudheden voor gevoel, verbeelding en
devotie. Die belangstelling is volstrekt geen oorspronkelijke vinding van de Romantiek
geweest. Bij het bespreken van de vaderlandse oud-katholieke traditie en de plaats,
die Hugo van Heussen in de handhaving daarvan inneemt, is reeds op de sterknationale
trek van de Hollandse katholieken gewezen. Het vaderland mocht hen vervolgen en
achteruitzetten, het bloed bleef kruipen, waar het niet gaan kon: ook in hun katholiek
leven, hun devoties bleven de verdrukten wie zij waren: Nederlanders. Uit de verering
van de martelaren van Gorkum in de Zuidelijke Nederlanden blijkt, dat dit gevoel
ook daar gedeeld werd; toch is het een vraag van meer dan oppervlakkig belang, of
dit
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gevoel bij Noordbrabanders, Zeeuwsvlamingen en Limburgers dezelfde kleur gehad
heeft als bij de Hollandse katholieken. Het is voorshands onmogelijk die vraag te
beantwoorden. In elk geval treft deze nationale voorkeur ons bij hen niet op het eerste
gezicht. Het katholicisme van de Hollandse Zending draagt er echter de stempel van,
zeker voorzover de seculiere zielzorg zich uitstrekte, d.i. over de grote meerderheid
van de gelovigen. Hoe de regulieren tegenover de voorkeur voor de vaderlandse
heiligen stonden, valt moeilijk te zeggen. In hun devoties richtten zij zich te allen
tijde meer naar de heiligen van de eigen orde of naar objecten, welke hun bijzondere,
internationale specialiteiten waren. Als dit ook thans nog in bijna elke paterskerk te
constateren valt, moet het in de zeventiende eeuw, toen tussen seculieren en regulieren
de verhoudingen althans zo waren, dat de tegenstellingen met zekere voorliefde
gecultiveerd werden, niet anders geweest zijn. Helaas ontbreekt ons bijna alle
materiaal om deze indruk aan de werkelijkheid te toetsen. Het meest is nog bekend
aangaande de Jezuïeten, die in de zeventiende eeuw wel lang niet dezelfde invloed
op de missie kunnen geoefend hebben als de seculieren, maar die toch alle overige
regulieren te zamen in invloed overtroffen. In de karakteristieken, die de
contemporaine verslaggevers en croniqueurs en op hun gezag de moderne
geschiedschrijvers van de Societeit over de missie-arbeid hebben gegeven, wordt in
de eerste plaats de bevordering van de maandelijkse heilige communie als haar
specialiteit genoemd. Inderdaad is deze van Jezuïetische afkomst: zij ontstond in
1609 te Rome en breidde zich snel over Europa uit, niet het minst bevorderd door
de bijzondere voorbereidingspredikaties en andere plechtigheden, die er aan verbonden
werden.
Voor de Zuidelijke Nederlanden wordt de provinciaal Willem de Wael van
Vronesteyn als de grote promotor van de maandelijkse heilige communie genoemd.
Deze werd voor het eerst provinciaal in 1630; van zijn actie voor de maandelijkse
heilige communie wordt getuigd, dat zij ‘een ongelooflijk grote omkeer in het
godsdienstig leven’ in de Zuidelijke Nederlanden tot stand bracht156.. Van de
Noordelijke Nederlanden is het materiaal minder stellig, maar toch wordt aan de
hand van de Litterae annuae geconstateerd, dat het veelvuldig communiceren in de
zeventiende
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eeuw sterk toenam, niet alleen op het platteland, waar - wonderlijk genoeg - ‘de
vervolging veelal minder heftig’ heet te zijn geweest, maar ook in de steden, ‘waar
de katholieken slechts in verborgen schuilplaatsen konden kerken’157.. De meeste
Jezuïetenstaties waren in de steden gevestigd, waar dan de ongunstigste toestanden
zouden geheerst hebben. De gehele voorstelling is wat onklaar en dit staat in ieder
geval vast, dat de bevordering van de maandelijkse communie althans in de Hollandse
Zending niet zo exclusief als misschien elders een specialiteit van de Jezuïeten
geweest is. Immers zagen wij, dat Rovenius in hetzelfde jaar 1630, toen pater de
Wael van Vronesteyn zijn vruchtbare actie in de Zuidelijke Nederlanden eerst recht
kon beginnen, een actie, waaraan de Noordelijke missie dan toch pas in tweede
termijn de gevolgen zou ondervinden, in de regelen van zijn broederschap de
maandelijkse heilige communie reeds als een verplichting voor alle leden voorschreef,
en - wat nog meer zegt - dat hij als schrijver ten aanzien van de lekencommunie het
mildste standpunt innam. Ook gevallen van dagelijks communiceren, zoals bij de
Amsterdamse begijnen omstreeks 1645 vermeld wordt, gaan buiten de Jezuïeten om.
Of het Veertigurengebed, in de vorm, waarin wij het kennen, het initiatief van een
Italiaanse Capucijn, in de Nederlanden het eerst door Jezuïeten in practijk gebracht
is, staat niet vast. In 1626 werd het in de Jezuïetenstatie te Haarlem ingevoerd; iets
later vernemen wij er van te Enkhuizen, waar het vlak vóór de jaarlijkse afvaart van
de haringvloot gehouden werd. De vissers plachten dan allen te biechten en te
communiceren158.. Dit laatste is zeker een treffend locaal initiatief, maar bij ontstentenis
van gegevens van andere kanten valt niet te zeggen, of de Jezuïeten-staties vroeger
dan andere met de practijk van het Veertigurengebed zijn begonnen. Hetzelfde geldt
van het houden van vastenmeditaties: van deze praktijk vermelden de Litterae annuae
de invoering in de Jezuïetenstaties. Toch is de gewoonte zeer oud. Reeds
middeleeuwse parochies kenden ze. In de Noordelijke Nederlanden kan dus slechts
sprake geweest zijn van een herstel, waartoe de paters van de Societeit misschien
vroeger overgegaan zijn dan andere priesters. Zeer typerend voor de methoden van
de Societeit schijnt mij, wat pater Adrianus Renesse van Baer te
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Groningen toepaste: hij liet in de Goede Week in zeven ‘bidplaatsen’ in de stad een
heilig graf inrichten en liet zelfs voorstellingen geven met levende beelden159.. Deze
plechtigheden hadden in de nacht plaats en trokken gelovigen uit de verre omtrek.
Toch komt het mij voor, dat de bijzondere devoties op het terrein van de heilige
Eucharistie en van het lijden van Christus door de seculieden uit de tijd van Rovenius
niet minder bevorderd zijn dan door de Jezuïeten; het bijzondere bestaat ten aanzien
van dezen waarschijnlijk in de suggestieve methode, waarmee zij ze invoerden en
populariseerden.
Meer eigen aan de spiritualiteit van de Jezuïeten was de bijzondere Maria-devotie.
Blijkens de regelen van Rovenius' broederschap ontbrak het ook bij de seculiere
zielzorgers volstrekt niet aan liefdevol vertrouwen op de heilige Maagd: alle leden
immers verplichtten zich, dagelijks haar getijden of de rozenkrans en bovendien elke
avond haar litanie te bidden. De laatste gewoonte schijnt zelfs algemeen geweest te
zijn bij de seculiere clerus: ook Neercassel, zo zagen wij, betrachtte ze met zijn
huisgenoten. De wereldlijke priesters zullen ze onder hun gelovigen zeker
gepopulariseerd hebben. Ook de regulieren zijn algemeen vurige vereerders der
heilige Maagd geweest, niet het minst Minderbroeders en Predikbroeders. Maar
speciaal de orde van de grote Mariavereerder, die zich onmiddellijk na zijn bekering
aan de heilige Maagd gewijd en de eerste kerk van de Societeit naar Onze Lieve
Vrouw vernoemd had, is overal, waar zij zich vestigde, de bevorderaarster van een
krachtige Mariadevotie geweest. De Jezuïeten zijn de geestelijke vaders van de
Maria-congregaties. Dit kan niet betekenen, dat zij daarmee iets geheel nieuws tot
stand brachten, want in de latere middeleeuwen bestonden overal, in de Nederlanden
niet het minst, broederschappen van Onze Lieve Vrouw. Sedert in de Haarlemse Sint
Bavo in 1307 de eerste was opgericht, kwamen zulke Lieve-Vrouwengilden of
confraterniteiten van de Heilige Maagd in vrijwel alle steden tot stand, b.v. te Utrecht,
Sluis, Nijmegen, Delft, Alkmaar, Kuilenburg, Heusden, Warmond, Kampen,
Amsterdam en 's-Hertogenbosch160.. Vooral de laatste, de bekende ‘Illustre
Lieve-Vrouwenbroederschap’, die haar leden telde in alle Nederlandse gewesten en
waarvan het voortbestaan na de overgang der stad in 1629 aan-
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leiding gaf tot een bewogen strijd tussen protestanten van allerlei schakering, is
beroemd geworden en tot vandaag toe gebleven161.. Toch droegen deze Mariagilden
een te sterk middeleeuws-maat-schappelijk karakter om gelijkgesteld te worden met
de louter geestelijke congregaties, die de Jezuïeten invoerden.
De stichter van deze nieuwe organisaties was de Zuidnederlandse Jezuïet Joannes
Leunis, die omstreeks 1563 te Rome de eerste oprichtte ten behoeve van de leerlingen
van het Romeinse college162.. Door Gregorius XIII goedgekeurd en door volgende
pausen met geestelijke voorrechten begunstigd, verbreidden de Maria-congregaties
zich vooral door de toewijding van grote Jezuïeten als Petrus Capisius over Europa.
De Maria-congregatie werd spoedig voor de Jezuïeten, wat de derde orde voor
Franciscanen en Dominicanen is. In de Nederlanden was pater Franciscus Costerus
haar promotor. Hij schreef het eerste handboek voor de congreganisten163. en nam
het initiatief tot vele stichtingen. De oudste in de huidige Noordelijke Nederlanden
is die van Maastricht, waar de congregatie in 1584 voor de leerlingen van het college
werd opgericht164.. In de volgende jaren ontstonden daarnaast sodaliteiten voor allerlei
groeperingen der burgerij. Spoedig verrezen overal, waar de paters zich vestigden,
Maria-congregaties. Vooral de bisschoppen van Roermond en van Den Bosch
bevorderden de stichting.
In de Hollandse Zending ontmoette de oprichting van Mariacongregaties
daarentegen verzet van de kant van de apostolische vicaris Rovenius, die in 1620 het
oprichten er van zelfs verbood; hij motiveerde dit uitdrukkelijk met een verwijzing
naar de broederschap van Sint Bonifatius en Sint Willebrord, waarvoor hij het
monopolie in de gehele Hollandse Zending opeiste, een kenmerkende uiting van zijn
vèrgaande voorkeur voor uniformiteit en centralisatie. De Jezuïeten beriepen zich
ook in dezen op de algemene machtiging, die zij van de heilige stoel hadden
ontvangen, en volhardden in hun praktijk165.. In hun meeste staties ontstonden
Maria-congregaties, eerst alleen voor bepaalde groepen van mannen, sedert omstreeks
1630 ook voor vrouwen en meisjes. Vooral de mannencongregaties te Gouda en te
Rotterdam verheugden zich in de zeventiende eeuw in bijzondere bloei. Nauw hangt
met deze organisatie der congregaties de bevorde-
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ring van devoties tot bepaalde Maria-voorstellingen samen, waarin de Jezuïeten
uitmuntten. Een eerste plaats nam daarin die voor O.L.V. van Foy in; de aanleiding
daartoe waren de mirakelen, die sedert 1609 te Foy bij Dinant rondom een uit een
gevelde eik te voorschijn gekomen Mariabeeldje geschied waren166.. In verschillende
Noordnederlandse Jezuïetenkerkjes werd omstreeks het midden van de zeventiende
eeuw een beeld van O.L.V. van Foy gevonden, dat het voorwerp was van bijzondere
devotie, vaak door gebedsverhoringen beloond. Het huiskerkje, dat de Jezuïeten in
1642 in de Rotterdamse Leeuwenstraat bouwden, kreeg zelfs een eigen kapel van
O.L.V. van Foy167..
Ten minste sedert 1645 werd in de kerk van de Delftse Jezuïeten het bekende
miraculeuze beeldje van Wilsveen bij Stompwijk vereerd, dat in de zestiende eeuw
geregeld bedevaarten getrokken had en dat nog in de zeventiende eeuw tot grote
ergernis van de hervormde kerkeraad en de Zuidhollandse synode veel toeloop van
heinde en ver was blijven trekken, waartegen zelfs speciale plakkaten werden
uitgevaardigd. Vermoedelijk is het beeldje in 1618, toen de kapel van Wilsveen
afgebroken werd, in particulier bezit gekomen; later moet het dan aan de Delftse
paters geschonken zijn168.. Groter faam verwierf de geheel nieuwe beeltenis van
O.L.V. van Haastrecht. Sedert 1647 werd in de Jezuïeten-statie aldaar een beeld van
O.L.V. van Foy vereerd; bijzondere gebedsverhoringen maakten het kerkje van
Haastrecht spoedig tot het doel van stille bedevaarten uit verre omtrek. De devotie
tot O.L.V. van Haastrecht leeft nog tegenwoordig voort. De Haagse Jezuïetenstatie
vereerde in het bijzonder een beeldje van O.L.V. van Scherpenheuvel. Ook wordt
melding gemaakt van een oud miraculeus beeld van de heilige Maagd, dat in de
Arnhemse Jezuïetenkerk vereerd werd. De Nijmeegse Jezuïeten bevorderden sedert
1642 krachtig de devotie tot O.L.V. van Kevelaer, die op den duur zo algemeen onder
de katholieke Noordnederlanders zou worden169..
Ten slotte ijverden de Jezuïeten natuurlijk ook voor de verering van de vele eigen
heiligen en zaligen. Alle kerkjes van de orde bezaten afbeeldingen van Sint Ignatius
en Sint Franciscus Xaverius; hun feestdagen waren hoogtepunten in het kerkelijk
leven. Het gebruik van water, ter ere van Sint Ignatius gewijd, tegen
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besmettelijke ziekten, was in de kring van de Jezuïeten-volgelingen zeer algemeen.
De faam van de grote wonderdoener Xaverius, vergroot door herhaalde
gebedsverhoringen, groeide gestadig170.. Een bijzondere Jezuïetendevotie was ook
de broederschap van de Zalige Dood. Ze werd in 1648 te Rome gesticht door de
generaal Vincentius Caraffa en door de achtereenvolgende pausen met gunsten
onderscheiden. In Noord-Nederland ontwikkelde zij zich eerst tegen het eind van de
zeventiende eeuw; zij had afdelingen te Amsterdam, Nijmegen en Alkmaar; in de
achttiende eeuw breidde zij zich verder uit. Minder geluk had de poging van sommige
Jezuïeten om de middeleeuwse devotie van het ‘slaafzijn van Maria’ te doen herleven;
zij, die zich als slaaf aan Maria overgaven, droegen ten teken daarvan een kettinkje
om hals of arm. Onder de Nederlandse Jezuïeten ijverde vooral Augustinus van
Teylingen voor de herleving van deze devotie, die o.a. in 1630 door de leden der
Maria-congregatie te Roermond werd aangenomen. Ofschoon als private devotie
niet veroordeeld, is deze geestelijke commendatio toch door de heilige Kerk als
algemene praktijk van congregaties verboden. Onder de seculieren vond zij in de
Hollandse Zending veel afkeuring; Petrus Codde liet er zich in zijn verweerschriften
van 1701-1702 ongunstig over uit171..
Van de eigenaardige trekken, waardoor zich de zielzorg van de Dominicanen en
de Franciscanen onderscheidde, kan, zolang daarover geen andere dan toevallige en
zeer ontoereikende gegevens in litteratuur van uiteenlopende strekking en waarde
verspreid liggen, geen exposé beproefd worden. Zeker hebben de staties van deze
paters een eigen karakter gehad, al was het slechts door het gebruik van het
Franciscaanse proprium en de zo sterk afwijkende liturgie van de Dominicanen. De
laatste trok zozeer de aandacht, dat overgang van een Dominicanenstatie naar een
andere of omgekeerd een aanpassingsvermogen eiste, waarover niet alle eenvoudigen
vlot schenen te beschikken. In een vroeg-negentiende-eeuws Rotterdams rijmpje,
kennelijk afkomstig uit de kring van de na 1709 door Minderbroeders bediende
Leeuwen-straatse kerk, heet de seculiere kerk aan de Houttuin, die met steun van
koning Willem I gebouwd was, verachtelijk de ‘Oranjekerk’, de erentfeste
Leeuwenstraat natuurlijk de ‘ware’ en de Dominicanenkerk van het Steiger de ‘rare’
kerk. Dit laatste slaat
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waarschijnlijk nergens anders op dan op de Dominicaanse ritus. De eigenaardigheden
hebben zich natuurlijk niet tot de liturgische buitenkant beperkt; er moet ook wel
van een Franciscaanse en een Dominicaanse vroomheid gesproken worden, al missen
wij daaromtrent de nodige gegevens. In de eerste plaats waren daar de derde orden,
waarvan vooral die van Sint Franciscus populair was. De speciale klopjes van de
paterskerken waren gewoonlijk tertiarissen van de orde172.. De Franciscanen
bevorderden verder natuurlijk de hun bijzonder eigen devoties, vooral de zeer op
prijs gestelde. Portiuncula-aflaat, de verering van Sint Antonius van Padua en van
de stigmata van de heilige vader Franciscus, ook de broederschap van het koordje
van Sint Franciscus. In de meeste van deze devoties treft ons, als in de Franciscaanse
kunstsmaak, het overwegend pathetisch element, dat ze te gereder ingang zal hebben
doen vinden bij het volk. Dit is geheel in overeenstemming met de tendensen en de
antecedenten van de orde. Het is dan ook een veelbelovende taak, na te gaan, welke
invloed de Franciscaanse spiritualiteit op de Noordnederlandse katholieken van de
zeventiende eeuw geoefend heeft. Niet onwaarschijnlijk zal het onderzoek tot de
conclusie leiden van een zeer hechte band van genegenheid en vertrouwdheid tussen
het Noordnederlandse volk uit de schuilkerkentijd en de missionarissen van Sint
Franciscus, al wachte men zich voor overschatting van de betekenis van dit
verschijnsel: de missie van de Minderbroeders droeg in hoofdzaak een plaatselijk
karakter en bleef beperkt tot slechts een gering aantal staties. Buiten de Hollandse
Zending treft ons vooral de verering van O.L.V. Sterre der Zee in de kerk der
Maastrichtse Minderbroeders173..
De laatste opmerking geldt ook voor de Dominicanen, die vooral in sommige
steden zeer belangrijke staties hadden. Krachtens hun ordestraditie zullen zij daar
met grote toewijding het rozenkrans-gebed gepopulariseerd hebben, al wijst de
verplichting, die de leden van de broederschap van Sint Willibrord en Sint Bonifatius
dienaangaande op zich namen, wel uit, dat zij in deze ijver volstrekt niet alleen
stonden. Wel waren zij alleen gewoon hun getrouwen te verenigen in broederschappen
van de rozenkrans, die de kernen van hun staties vormden. Een andere Dominicaanse
devotie, die tot de zoete naam Jezus, schijnt minder populair
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geworden te zijn; evenmin zijn er blijken, dat de specifiek Dominicaanse broederschap
van de engelachtige strijd, in strekking gelijk te stellen met moderne verenigingen
als ‘Voor eer en deugd’, in de Hollandse Zending zeer bekend was. De leden
onderscheidden zich door het dragen van het zogenaamde Sint-Thomaskoord. Sedert
1622 was deze broederschap in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd. De nuntius
Fabio de Lagonissa en tal van Zuidnederlandse bisschoppen, o.a. de aartsbisschop
Boonen, ook de Leuvense theologische faculteit bevorderden de groei van deze
‘Militia angelica’. In de Hollandse Zending moet zij ook gepopulariseerd zijn: in
1654 verleende Jacobus de la Torre op verzoek van de prefect der Dominicanenmissie
in de Hollandse Zending enige gunsten aan dragers van het Sint-Thomaskoord.
Bijzondere betekenis verkreeg in de zeventiende eeuw de afdeling van deze
broederschap te Maastricht. Omtrent haar verdere expansie valt met de huidige
gegevens niets te zeggen174..
De werkzaamheid van andere regulieren is in het algemeen òf te zeer van
voorbijgaande aard geweest òf te zeer beperkt gebleven tot enkele staties. Toch blijft
het de moeite van een nauwgezet onderzoek alleszins waard, na te gaan, in hoeverre
vooral de Carmelieten, wier werkzaamheid zich beperkte tot heel enkele kerkjes, de
devotie van priesters en leken in de Hollandse Zending door de sterk-mystieke inslag
van hun spiritualiteit beïnvloed hebben. Dit onderzoek zou min of meer identiek zijn
met de navorsing van de invloed der zestiende-eeuwse Spaanse mystiek op de
Noordelijke Nederlanden, zowel langs de directe weg der devote litteratuur als indirect
via de religieuze poëzie, speciaal weer van Vondel. De Carmelietenstaties kunnen
licht bemiddelaars daarvan geweest zijn. Het is, gezien de korte duur van hun missie,
niet waarschijnlijk, dat de Capucijnen de vroomheid in de Zending sterk beïnvloed
hebben, maar als in het begin van de zeventiende eeuw in hun orde préquietistische
stromingen gesignaleerd worden, is het niet zonder belang de invloed daarvan in hun
missie na te sporen. Ook de Augustijnen-staties zullen wel hun spiritualistische
eigenaardigheden hebben gehad.
Vragen wij naar de relatieve betekenis van elk der grote stromingen in de
spiritualiteit van de katholieke reformatie voor de
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Noordelijke Nederlanden, de Theresiaanse, de Salesiaanse en de Bérulliaanse, dan
staan wij voor de pijnlijkste leemte in onze kennis. Ter beantwoording van deze
vraag is nog ongeveer alles te doen. Als algemene indruk kan vastgelegd worden,
dat de mystieke stroming - hoezeer ook zij gevoed werd door allerlei
laat-middeleeuwse Nederlandse toevoer - hier weinig van zich deed blijken, maar
dat zowel de vroomheid van de devote humanist Franciscus van Sales, nauw verwant
aan die van Sint Ignatius en de Societeit, als die van de Bérulle en zijn Oratorium
hier ingang vonden. Zelfs is er zekere reden, om de vraag te stellen, of de apostolische
vicaris Rovenius niet gezegd kan worden zich in de loop van zijn leven van Salesiaan
tot Bérulliaan geëvolueerd te hebben. Als geconstateerd moest worden, dat zijn latere
werken door een zich gaandeweg meer vernauwend pessimisme afsteken bij zijn
vroegere, is het misschien wat te eenvoudig, dit alleen toe te schrijven aan de
somberheid van de oude dag175..
De Geneefse bisschop moet reeds tijdens zijn leven grote bekendheid in de
Nederlanden genoten hebben. Wij zagen al, dat de Bossche bisschop Maas tot zijn
correspondenten behoorde en dat Rovenius althans in zijn opvattingen aangaande
het kloosterlijk leven der vrouwen sterke verwantschap met hem vertoonde176.. Of
zijn geschriften vroegtijdig verspreiding vonden in de Noordelijke gewesten, is niet
te zeggen. De oudste Nederlandse vertaling van zijn ‘Introduction à la vie dévote’
verscheen in 1616 en was van de hand van Adriaan van Meerbeeck177.. In de loop
van de zeventiende eeuw werd zij ten minste negenmaal gedrukt. Het is vrij natuurlijk,
dat van deze vertalingen verscheiden exemplaren in de Noordelijke gewesten
terechtgekomen zijn, maar of van algemene verspreiding gesproken mag worden, is
zonder nader onderzoek niet uit te maken. Eerst in 1671 vond de ‘Introduction’ zijn
Noordnederlandse vertaler in de Friese aartspriester Willem Foppens; diens werk is
in het nog resterende deel van de zeventiende eeuw zevenmaal gedrukt. Dit laatste
is misschien nog geen exact bewijs, maar wel een betrouwbare indicatie van
populariteit onder de Noordnederlandse katholieke leken.
Franciscus' ‘Traité de l'amour de Dieu’ werd onder de titel ‘De liefde Godts’ voor
het eerst in 1651 te Antwerpen uitgegeven in
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Nederlandse vertaling van de leek Willem van Aelst; dit werk vond, zoals zijn karakter
begrijpelijk maakte, veel minder verspreiding dan de ‘Introduction’. Even over de
grens van het te behandelen tijdvak ligt de verschijning van het werkje ‘Eenige
geestelijke brieven van den H. Franciscus de Sales, bisschop en prins van Genève;
uytgesogt en ten deele vertaald door den zeer eerw. heer M(athias) T(orck). Delft
1701’. Ook van andere werken van de heilige verschenen in de tweede helft van de
zeventiende eeuw vertalingen, maar blijkbaar alle in Zuid-Nederland en van de hand
van Zuidnederlandse auteurs178.. Het verdient alle aandacht, dat Franciscus van Sales
juist tegen het eind van de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden naar
voren gebracht wordt; de vertaling van zijn ‘Introduction’ door Willem Foppens is
er wel het sprekendst blijk van. Wij kunnen onderstellen, dat dit geen toeval is.
Naarmate de Bérulliaanse vroomheid althans in sommige Nederlandse kringen meer
een rigoristisch of zelfs jansenistisch karakter aannam, kan de reactie tegen dit voor
zo menig zieleleven fnuikend pessimisme sterker geworden zijn; zo werd misschien
het gulden boekje van de milde en zonnige heilige van Genève als een tegengif tegen
de algemene geest van de seculiere clerus bedoeld.
Wij tasten in het duister, als wij willen nagaan, in hoeverre de Noordnederlandse
katholieken beïnvloed zijn door andere auteurs uit de school van Franciscus van
Sales. Geheel doortrokken van de ‘esprit salésien’ en van dat ‘stralende optimisme’,
dat er het wezen en de eeuwige bekoring van vormt, is het oeuvre van de Franse
Jezuïet Etienne Binet. Zijn bekendste werk: ‘Consolation et résiovissance pour les
malades’ verscheen in 1621 te Antwerpen in Nederlandse vertaling als ‘Apotheke
der geestelijker medicijnen’, maar het valt niet te zeggen, of het in de Noordelijke
Nederlanden verspreiding vond. De Franse bisschop Jean Pierre Camus, die grote
bekendheid verwierf als schrijver van stichtelijke romans, vond in de Utrechtse
schoolmeester Simon de Vries omstreeks 1670 een bewerker, die tal van zijn histories
in het Nederlands weergaf, maar in enigszins geprotestantiseerde geest179.. Het is zeer
de vraag, of zij het Nederlandse katholieke publiek bereikt hebben. Ongeveer dezelfde
twijfel moeten wij opperen ten aanzien van enige Zuidnederlandse dich-
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ters, wier stichtelijke poëzie een uitgesproken Salesiaanse geest ademt, vooral Adriaan
Poirters, Justus de Harduyn en Daniël Bellemans, van wie het niet waarschijnlijk is,
dat hun oeuvre in de Noordelijke gewesten doordrong. Alleen Stalpart van der Wiele,
die althans vele trekken met hen gemeen heeft, kan tot de scholing in de Salesiaanse
spiritualiteit het zijne bijgedragen hebben180.. Ten slotte is ook Franciscus' invloed
op Vondel een nauwgezet, methodisch onderzoek alleszins waard.
Veel minder gegevens hebben wij nog om een oordeel te vellen over de invloed
van de Bérulliaanse spiritualiteit op de Noordelijke Nederlanden. Zij placht zeker
minder door populaire dichters gevulgariseerd te worden en leende zich daartoe
trouwens weinig; hierin schuilt immers een belangrijk verschil met de Salesiaanse.
Het laat zich onderstellen, dat de geregelde prediking van de seculiere missionarissen
in het algemeen - en zeker bij de Oratorianen onder hen meer Bérulliaans dan
Salesiaans geweest is en op deze grond mogen wij voorzichtig de aannemelijkheid
opperen, dat, vooral sedert Rovenius nauwer met het Mechelse Oratorium in contact
gekomen was, de meer pessimistische vroomheid van de Franse school, waarvan
straks Neercassel zulk een invloedrijk vertegenwoordiger zou zijn, op het Hollandse
katholicisme een duidelijke stempel gedrukt heeft. Met alle hoognodige reserve
kunnen wij daarbij denken aan de populariteit van een werk als ‘De sterfelijke Adam’
van de seculiere priester Johan van Heumen, dat in 1651 voor het eerst te Antwerpen
verscheen. Het is een populaire ars moriendi, die duidelijk de stempel van het
Augustijns rigorisme draagt en dan ook door de jansenisten in opkomst als handboek
voor leken werd aangeprezen.
Het is er ver van, dat met deze algemene opmerkingen enig denkbeeld gegeven is
van de juiste spiritualistische verhoudingen in de loop van de zeventiende eeuw.
Eerst als een grondig onderzoek in onze bibliotheken heeft plaatsgehad, zal aan de
hand van het resultaat daarvan misschien een min of meer stellig antwoord te geven
zijn op de nu niet te beantwoorden vraag naar de betrekkelijke belangrijkheid van
elk der aangeduide richtingen. Ook is zekere al of niet argeloze contaminatie van de
aangeduide
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stromingen onderling of met de tot dusver in Noord-Nederland nauwelijks
gesignaleerde pré-quietistische en quietistische spiritualiteit niet uitgesloten. Zowel
de figuur van Willem Foppens als die van Mathias Torck geven zeker recht tot zulk
een onderstelling aangaande de Salesiaanse en de Bérulliaanse richting. Beide mannen
hadden iets irenisch tussen de partijen van den dag. Torck onderscheidt zich door
een zeer Hollandse nuchterheid en logheid, die scherp en ongelukkig afsteekt tegen
de sprankelende vlotheid van Franciscus' Frans. Zijn voorkeur gaat ook uit naar de
zwaarst-op-de-hand moraliserende brieffragmenten, zodat het zeer moeilijk valt in
deze vertaler, die door Codde belast werd met de opleiding van enige theologanten
in Oratoriaanse trant, een geestverwant van Franciscus van Sales te zien. De
mogelijkheid van contaminatie van Bérulliaanse en quiétistische gevoelens is elders
in dit werk reeds geopperd. Zij kan zich baseren op overeenkomstige verschijnselen
in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden, in en om het Oratorium van de Bérulle.
Vage aanduidingen van een beschouwelijke vroomheid, die quiétistische
reminiscenties wekt, in enige vrouwelijke vereersters van Petrus Codde - tot wie
misschien de genoemde Adriana Westphalen te rekenen valt -, zijn stellig nog geen
bewijs voor het bestaan van zulke stromingen in de missie.
Bij ontstentenis van een stelselmatig overzicht van wat in de Noordelijke
Nederlanden van de zeventiende eeuw aan populair-ascetische litteratuur verspreid
was, moet hier volstaan worden met de willekeurige opsomming van enige geschriften,
die bij grondig nader onderzoek misschien inzicht kunnen verschaffen in de katholieke
volksvroomheid van de zeventiende eeuw. Wij zien daarbij af van een bespreking
van de katechismussen, niet omdat deze in een vorig hoofdstuk reeds afdoende
behandeld zouden zijn, maar omdat aan de aldaar verstrekte gegevens bij de huidige
stand van de litteratuur niets wezenlijks kan worden toegevoegd. Van de kerkboeken,
die in de zeventiende eeuw in de handen van leken waren, moeten vooral Rovenius'
‘Gulden Wieroockvat’, ‘Den Schat der ghebeden’ van Ludovicus Makeblijde S.J.,
Het Hemels Palmhof van de Duitse Jezuïet Wilhelmus Nakatenus en Merlo Horstius'
‘Paradisus animae christianae’, algemeen als ‘Lusthof der ziele’ verspreid, genoemd
worden. Populaire asceti-
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sche geschriften in het Nederlands hebben wij, behalve van de reeds genoemde
schrijvers, o.a. van de Jezuïeten Ludovicus Makeblijde, Franciscus Costerus, Heribert
Rosweyde, Valentius Bisschop, H. Engelrave, F. de Smidt, G. Perduyn, de seculieren
Joannes van Gorcum, Philippus Rovenius, C.C. Vrancx, J. van Heumen, L. Marius,
Johan van Neercassel, J. Lindeborn, Abraham van Brienen, Johan Roos, Andreas
van der Schuer, Adriaan van Wijck, Hugo van Heussen, de Franciscanen Arnoldus
ab Ischa, Willem van Spoelbergh, Boudewijn de Jonghe, de Dominicanen Goswijn
Hendriks, Cornelis de Jonghe, Aegidius de Lalaing, Petrus Vloers, Alanus Gulpen,
de leken Arent Kievit, Johan Renard, Petrus Opmeer.
Deze stelselloze opsomming, die aan zeer velen tekort doet, mag strekken om de
leemte in een zo gewichtig onderdeel van de vaderlandse kerkgeschiedenis te
duidelijker te doen uitkomen.

9. Volksleven
De geschiedenis van het Noordnederlandse protestantiseringsproces heeft ons leren
begrijpen, hoe het komt, dat de zeventiende eeuw ondanks de calvinistische suprematie
in het staatkundig en kerkelijk leven volstrekt niet het beeld van een calvinistische
cultuur te zien geeft. Maar ook het volksleven werd voorlopig niet in die mate door
de geest van Calvijn beïnvloed, laat staan bepaald of geleid, dat men het zou kunnen
beschouwen als door het calvinisme gestempeld of van een calvinistische desem
doortrokken. Wel heeft het calvinisme van alle klassen der Noordnederlandse
samenleving die van het stedelijk proletariaat het vroegst voor zich gewonnen en
wel was dus de invloed van de steilste predikanten al spoedig vrij groot op dat deel
van de bevolking, dat Vondel drastisch als ‘het gelovig schuim’ betitelde181., maar
bedeelden en van de hand in de tand levenden tot trouwe kerkgang dwingen is
gemakkelijker dan hen losmaken uit de traditie en vervreemden van de eigen natuur.
Hoe dicht het Amsterdamse volk van de straat in taal en zeden zelfs tientallen
jaren na de alteratie nog bij de oude katholieke
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traditie stond, leert de lectuur van een tweetal dichters, die gewoon waren onder dat
volk te verkeren: Roemer Visscher, wiens Quicken op tal van plaatsen rechtuit
onverstaanbaar zijn voor wie een vreemdeling in de katholieke groepstaal is, en
Gerbrand Bredero, wiens sujetten van de straat de roomse aap uit de mouw laten
komen tot in hun vloeken bij ‘gans wonden’, ‘gans akkermenten’ en ‘gans luchters’
toe. De ronde Roemer liggen de paapse grappen als in de mond bestorven: een vrouw,
die veel devotie tot Sint Barbara heeft, wordt het eeuwige leven toegezegd; mooie
meisjes moeten maar liever niet in de geuzenkerk komen, want daar lopen nu eenmaal
alle beeldjes gevaar. Termen als ave-Maria, pater-noster, beendijst en gracie vinden
wij bij hem om de haverklap. En is Roemer Visscher nog in het katholicisme
opgevoed, Bredero behoort reeds tot de tweede generatie - zijn ouders waren beiden
protestant -, maar de katholieke kerk staat nog argeloos in het middelpunt van zijn
rauw wereldje, waar Jerolimo pleegt Mis te horen ‘int klooster bij de nonnen’ of ‘tot
ons vrouwenbroers’ en waar de minnemoer Geertje ophaalt, hoe ze ‘mooie dubbelde
faro uit prochiaans vaatje’ dronk ‘met de mater en de pater’182..
Dat geen eeuwen van protestantisering het middeleeuws-katholiek stempel van
onze oude stads- en dorpskernen hebben uitgewist, tonen ons naast zoveel stenen
getuigen ook de officieuze en officiële namen. Elke rondreis door de oude zeven
provinciën, ook de meest ontroomste, leert ons reeksen plaatsnamen kennen als
getuigen van het katholieke verleden, samengesteld als zij zijn met woorden als kerk,
kapel, karspel, parochie, klooster of ontleend aan heiligennamen als Pancras, Maarten,
Maria, Jacob, Philips, Pieter, Nicolaas, Jan, Anna, Antonius, Andries, Geertrui. Ook
de wapens van veel gemeenten zijn onbedrieglijke merktekens van hun katholiek
doopsel: Leiden en Breukelen voeren Sint Pieters sleutels, Assen de beeltenis van
Onze Lieve Vrouw, die trouwens ook voorkomt in het Drentse provinciewapen. Sint
Pieter treffen wij aan in het wapen van Leens; het Lam Gods vinden wij bij Mijdrecht
en Velzen, Sint Joris bij Koevorden, Berkhout en Ridderkerk, Sint Michiel bij
Middelharnis, Sint Maarten bij Maartensdijk, Sint Vitus bij Winschoten, Sint Laurens
bij Beerta, een klooster bij Bellingwolde, een monnik bij Mon-
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nikendam. En welk een klare taal spreken de straatnamen in onze steden. In het oude
hart van Amsterdam kennen wij een Kapelsteeg en een Heiligeweg, een
Sint-Antonie-breestraat, een Onze-Lieve-Vrouwensteeg, een Sint-Luciensteeg, een
Kartuizerstraat, een Reguliersbreestraat. De ten onder gegane city van Rotterdam
had een Achterklooster, een Begijnenhofstraat, een Wijde en een Nauwe
Broederssteeg, een Papensteeg, een Sint-Jacobsstraat, een Sint-Pietersgang, een
Poppenkloostergang, en droeg in verbasteringen als Karnemelksteeg en
Sint-Tobersteeg de gedachtenis aan de Carmelitessen en Sint Autbertus of Otbertus
verder. In Schiedam vinden wij namen als Munnikenbuurt, Broersveld en Broersvest
(herinnering aan de Kruisbroeders aldaar), Sint-Annazusterenstraat, Sint-Janssteeg,
Sint-Pieterssteeg en Kreupelstraat, die getuige geweest moet zijn van de val van Sint
Lidwina. Utrechts katholiek verleden belichamen namen als Witte-Vrouwensingel,
Mariaplaats, Brigittenstraat, Minre-broedersstraat, Jacobijnensteeg, Janskerkhof,
Pieterskerkhof, terwijl een overvloed van zulke namen ons in het oog springt in het
hart van het statige Leiden: Papensteeg, Papengracht, Patersstraat, Klooster,
Nonnensteeg, Nonnenbrug, Pieterskerk-koorsteeg, Sint-Pancrassteeg, Sint-Jorissteeg,
Sint-Ursulasteeg, Vrouwenkerkkoorsteeg, Sint-Jeroensteeg, Sint-Jacobsgracht,
Sint-Nicolaasbrug, Patersbrug, Sint-Annabrug. Delft heeft zijn Hippolytusbuurt,
Haarlem zijn Groot en Klein Heiligland, een Lieve-Vrouwengracht, een Kloosterstraat,
een Begijnenstraat, een Regulierstraat, een Sint-Antoniesteeg, een Jansstraat en een
Jansweg183., Groningen een Klooster, een Papengang en een Munnikeholm.
Wie van mening mocht zijn, dat niet de steden de ware spiegels van het volksleven
mogen heten, en dit gaver gehandhaafd acht in het dagelijks doen en laten, de
huiselijke zeden, het openbaar feestvertoon, de trouw aan overleveringen van het
volk te lande, constateert licht, dat ook daar heel de zeventiende eeuw door weinig
te zien is van een calvinistische stempel, nog minder van een calvinistische desem,
die alles zou hebben doortrokken. Van paapse relicten wemelde het in het volksleven;
meestal gaat het dan om hardnekkig gecultiveerde gebruiken, zoals het plaatsen van
kruisen op de torens van de kerken en van Christus-mono-
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grammen in de gevels van boerenwoningen184.. Het kwam voor, dat men kruisen
aanbracht op kerken en torens, die in de protestante tijd gebouwd waren: de
Rotterdamse Sint Laurens heeft alleen van 1621 tot 1645 een spits op zijn toren gehad
en deze was gedurende die tijd van een kruis voorzien. Tot diep in de zeventiende
eeuw bleef het volk te lande hier en daar gesteld op het angelusluiden en
hoogstwaarschijnlijk paarde het daaraan dan geregeld zijn gebed. Er zijn veel klachten
van de synoden voor nodig geweest om dit hardnekkige relict van papisme uit te
roeien. Het luiden bij begrafenissen wekte niet minder de ergernis van de eerste
synoden; heel de zeventiende eeuw door werden, nu hier, dan daar, pogingen
aangewend om ook aan dit paapse overblijfsel een eind te maken. Zo gering was het
succes van deze ijver, dat het gebruik zich nog vandaag op de meest protestante
dorpen gehandhaafd heeft185..
Vergeefs waren de pogingen van de kerkeraden om de viering van verscheiden
katholieke heiligenfeesten en andere periodieke gedenkdagen uit te roeien. Omstreeks
Driekoningen kon men heel de zeventiende eeuw door in verscheiden steden en alom
op het platteland ‘de morische koningen met hunne starre’ zien rondgaan, hoe scherp
de calvinistische predikanten er van de kansel af tegen te keer gingen en hoe stellig
allerlei keuren en plakkaten dit superstitieus gebruik verboden. Ook de kunst getuigt
hier: Rembrandt vierde in een ets van omstreeks 1652 het Driekoningenspel op straat
met een grote ster in het donker mee, terwijl Gabriel Metsu Driekoningenavond thuis,
ook door Jan Steen graag voorgesteld, op een ongedateerd doek behandelde, dat
thans te München berust. Maar zelfs in volstrekt geprotestantiseerde streken heeft
het feest tot in de twintigste eeuw voortgeleefd, evenals zoveel andere, die de
kerkeraden tot gestadige ergernis waren. Daartoe behoorde de Koppermaandag,
waarop de jeugd, ‘verkapt als munniken ende prelaten’, langs de huizen placht te
trekken. Ook Onnozele Kinderen heeft zich zeer lang gehandhaafd als huiselijk feest
en eeuwen van principieel verzet hebben het Sint-Nicolaasfeest, waarop de bisschop
in vol ornaat in stad en land rondgaat, niet kunnen uitroeien. Ofschoon de kinderen
in de katechisatie leerden opzeggen, dat de vastenavond ‘als een rechte Bacchusdag’
strijdig was met Gods woord,
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hield men er heel de zeventiende eeuw aan vast, wat, naast talloze klachten van de
synoden en verbodsbepalingen van de overheden ook vele kluchten uit de zeventiende
eeuw getuigen. Het taai verzet tegen de vele van oorsprong vaak oud-Germaanse,
maar in- en uitwendig gekerstende volksgebruiken uit de Paaskring, die op de
Schorselwoensdag, de Witte Donderdag, de Paaszaterdag, heeft evenmin resultaat
gehad: de Paasvuren, de Paaseieren, de Paasbeste kleren hebben zich alom weten te
handhaven ondanks de nooit-aflatende critiek van de predikanten. Het feest van de
Meiblits, de Meiboom en de Meibruid, dat van de Pinksterblom en van Sint Maarten
hebben in overwegend-protestante streken de jeugd eeuwenlang tot uitbundig vermaak
gestrekt in weerwil van het stereotiepe verzet van de preekstoel tegen alle vuiligheden
en vette Baälsbuikdagen, uit het pausdom overgebleven186.. En hoezeer de natuur
boven de calvinistische leer ging, zien wij aan de hardnekkigheid, waarmee alom te
lande het volk zijn heiligenkalender heel de zeventiende eeuw en lang daarna als
gids door het jaar heeft behouden; nog is hij ten dele de landbouwkalender, ook voor
protestante boeren: Vrouwendag, de dagen van de IJsheiligen, Sint-Baafsmis,
Allerheiligen en Sint Maarten zijn met vele andere katholieke feestdagen nog steeds
vaste punten in het jaar van de boer en van de hele boerenbevolking. Hoe duidelijk
ligt verder ook het middeleeuws-katholieke stempel op de populaire benamingen
van tal van nuttige gewassen en sierplanten. Wij behoeven niet alleen aan de roomse
bonen te denken, maar kunnen ook letten op de Sint-Teunisbloem, het
Lieve-Vrouwenbedstro, de Passiebloem, het Christoffelkruid en zoveel andere
algemeen of plaatselijk in zwang gebleven benamingen187..
Hoe de heiligenverering bijna een natuurlijke functie van de gelovige christen mag
heten, kunnen wij zonder gedwongenheid constateren aan de hebbelijkheid van onze
ontdekkingsreizigers om nieuwe territoria naar heiligen te vernoemen. Zeer bekend
is ons deze gewoonte van de Spanjaarden en de Portugezen. Het wemelt in de Oude,
maar vooral in de Nieuwe Wereld van zulke namen: Natal, Sint Helena, San Salvador,
Trinidad, San Domingo, Sao Paulo, Santa Cruz, San Francisco, Allerheiligenbaai,
Concepcion, Asuncion, Saint Martin e.a.. Maar ook onze Nederlandse
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zeevaarders pasten de practijk wel toe, getuige een naam als Driekoningen-eiland,
door Abel Tasman in 1643 op zijn eerste ontdekkingsreis aan de Australische kust
bedacht188.. Nog sprekender is de benaming van twee eilandjes aan de Australische
zuidkust: Sint François en Sint Pieter, genoemd naar de patroons van schipper François
Thijssen en het lid van de Raad van Indië Pieter Nuyts; dezen ontdekten de omgeving
in 1627189.. Het is zeer waarschijnlijk, dat een opzettelijk onderzoek in onze koloniale
geschiedenis meer gevallen van deze aard aan den dag zou brengen. Wat er uit te
concluderen valt, is niet met zekerheid te zeggen. Wij kunnen in de eerste plaats
onderstellen, dat onder de Noordnederlandse zeevaarders van naam nog lang hele
en halve katholieken zijn voorgekomen. Op zich zelf is dat heel waarschijnlijk: het
is ten minste niet aannemelijk, dat de actieve medewerking van het katholieke
volksdeel aan onze koloniale expansie zich beperkt heeft tot de onderste rangen van
de koopvaardijvloot, dat dus typen als de ongelukkige zoon van Vondel het katholieke
element in onze koloniale geschiedenis vertegenwoordigen. Van de katholiek geboren
Jan Huyghen van Linschoten moeten wij aannemen, dat hij zijn geloof op den duur
heeft laten varen, maar wij weten van figuren als Olivier van Noort, Houtman, de
Keyser, Heemskerk, Barends, Rijp te weinig om over hun confessie een onderstelling
te wagen. Wij mogen er ten minste op wijzen, dat de vroeger gewone onderstelling,
dat elke Noordnederlander van enig aanzien, vooral als hij in dienst van de overheid
stond, protestant was, thans knauwen genoeg heeft gekregen om niet langer
gehandhaafd te worden. Er zullen onder de pioniers van onze grote zeevaart en
vrachtvaart ook wel katholieken voorgekomen zijn. Dat dezen de door hen ontdekte
landen en streken, soms blijvend, soms tijdelijk, een katholieke doop deden ondergaan,
is zeer goed te begrijpen. Toch is naamgeving naar katholiek gebruik in de eerste
tijd na de protestantisering nog zo algemeen en zo geliefd, dat de gesignaleerde
gevallen ook eenvoudig als survivals van de volksdevotie voor de heiligen te
beschouwen zijn. Het verschijnsel gaat samen met de vernoeming van straten en
huizen - nog na de protestantisering - in verscheiden steden naar de patroons van de
stichters. Een onbevooroordeelde blik op het Noordnederlandse volksleven
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en de volkscultuur kan volstaan, om te doen begrijpen, dat de stempel, door het
middeleeuwse katholicisme op de volkszeden gezet, veel dieper is doorgedrongen
dan die van het zeventiendeeeuwse calvinisme. Waar dit doordrong, was het louter
ten bewijze van zijn destructieve tendens; het was onmachtig een calvinistische
volkscultuur te scheppen. Is het voortbestaan van katholieke gebruiken na ruim drie
eeuwen nog een tastbaar feit, dan mag het ons allerminst verwonderen, dat het
zeventiendeeeuwse volksleven er geheel door gekleurd werd. De historie maakt het
begrijpelijk. Pas tegen het midden van de eeuw was het protestantiseringsproces
voltooid te achten, niet in die zin, dat heel het volk protestant geworden zou zijn,
maar zo, dat het zijn natuurlijk eindpunt bereikt had: het protestantisme was aan het
eind van zijn expansie gekomen en maakte geen massale bekeringen meer. Een
uitzondering vormt, zoals wij zagen, de kleine bovenlaag van landedelen en patriciërs,
van wie nog velen, vooral uit de eerste klasse, in de tweede helft van de zeventiende
eeuw eindelijk bezweken.
Omstreeks 1650 hebben de verhoudingen zich overigens gezet: iets meer dan de
helft van de totale bevolking is protestant geworden. Vele schrijvers hebben al te
gemoedelijk vastgesteld, dat de huidige percentsgewijze verhoudingen toen al golden,
en kwamen dan tot schattingen, die tussen verhoudingen van 60-40 en 70-30
schommelden190.. Zulke schattingen hielden echter geen rekening met de neiging, die
nog in de negentiende-eeuwse bevolkingscijfers duidelijk aan den dag treedt. Van
bijna 40% is het katholieke deel van de bevolking in de negentiende eeuw tot ruim
35% teruggelopen; eerst de twintigste eeuw beleeft de ommekeer van de tendens:
een langzaam relatief toenemen van het katholieke volksdeel. Geldt deze dalende
lijn voor de controleerbare negentiende eeuw, toen volkomen staatkundige vrijheid
en zelfs bescheiden steun van de overheid een voorspoedige bloei van het katholicisme
moesten bevorderen, dan is zij zeker ook van kracht geweest in de voorafgaande
eeuwen, toen aan de belijdenis van het katholieke geloof zoveel onaangename
consequenties vastzaten en dus het katholiek-blijven zoveel meer offers kostte. Stelt
men de statistiek regressief op en begint men met de ruim 35% van 1899 om via de
38,5% van 1840 op te klimmen
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tot de bijna 40% van 1795, dan doet men zeker niet gewaagd, zo men, zelfs gelet op
de achttiende-eeuwse immigratie van katholieke Westfalingen, aanneemt, dat een
volkstelling van 1700 wel een percentage van 45 voor de katholieken zou hebben
uitgewezen. Aldus ziet men in, dat het protestante deel van de bevolking der Republiek
vlak na het sluiten van de Munsterse vrede niet belangrijk boven de helft uitgekomen
kan zijn. Hadden er parlementaire verhoudingen gegolden, dan zouden wij toen een
vertegenwoordiging gehad hebben, die ongeveer op het dode punt stond, zoiets als
52-48. Het is duidelijk, dat bij zulke numerieke verhoudingen de calvinisering van
de volksgeest sterke remmen ondervond en de befaamde calvinistische stempel, zo
deze dan sedert het midden van de eeuw al op de meerderheid gezet was, toch niet
diep doorgedrongen kan zijn.
Niettemin heet het algemeen, dat het calvinisme in de zeventiende eeuw meer en
meer het Nederlandse volksleven en zelfs het volkskarakter zou hebben bepaald, al
ontmoeten wij juist in betogen van deze strekking herhaaldelijk het bekende
stuivertje-wisselen van de verhoudingen: eerst heet het calvinisme bijzonder
aantrekkelijk, ja geknipt voor een volkskarakter als het Noordnederlandse met zijn
tot somberheid neigende ernst, zijn soberheid, ingetogenheid en arbeidzaamheid en
vervolgens wordt betoogd, dat ons degelijk volk al deze karaktereigenschappen aan
de eeuwenlang voortgezette ‘infiltration calviniste’ te danken heeft. Het laatste heeft
meer grond dan het eerste. Hoe het met die vatbaarheid van ons volk voor de
calvinisering stond, hebben wij geconstateerd; het ongerijmdst wordt de bewering,
als er geopereerd wordt met de luchthartige levenslust en de oppervlakkigheid van
de natuurlijk voor het calvinisme ontvatbare Brabanders en Vlamingen, van wie een
deel veel vroeger en veel gretiger voor het calvinisme gewonnen werd dan de sobere
degelijke Hollanders. De tegengestelde hypothese staat op vaster bodem: de infiltration
calviniste is een niet te verwaarlozen factor in de geschiedenis van het Nederlandse
volkskarakter geweest. Wij betreden daarmee het terrein van de psychologie, waarop
het verleidelijk schijnt een collectie van algemene indrukken of gangbare beweringen
voor wetenschappelijke karakteristieken te doen doorgaan. Misschien wordt op geen
terrein zo vlot gegenerali-
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seerd als op dat van de invloed der confessies op het volkskarakter. Zo dikwijls men
over de psychologische verschillen tussen katholieken en protestanten verhandelt,
schijnt men ter vereenvoudiging van het probleem al te gemakkelijk uit het oog te
verliezen, dat tussen Rome en Dordt brede roeden lands liggen, of - om duidelijker
te spreken -, dat ten minste de term protestanten voor psychologisch onderzoek
nauwelijks waarde heeft. Bovendien verliezen zij, die aan het constateren trekken
soms uit het oog, dat historisch inzicht in het vraagstuk van de protestantisering
vooraf moet gaan, zo niet aan het onderzoek zelf, dan toch aan het trekken van de
conclusies. D e protestant zwaartillend, d e katholiek luchthartig te noemen,
gedruktheid onder de zondenlast en vreze en beving voor de schrikkelijke God der
wrake bij de ene groep te stellen tegenover een kinderlijk en optimistisch vertrouwen
op de gemoedelijke vaderlijkheid van ‘onze lieve Heer’ bij de andere, is een methode,
die met alle wetenschap spot, vooral met die van de geschiedenis, maar tevens met
de resultaten van alle onbevooroordeelde observatie.
Het kan iedereen duidelijk zijn, dat van een Nederlandse standaard-katholiek niet
te spreken valt. Alwie generaliserend praat over die gemoedelijke vertrouwdheid,
waarmee de katholieken God naderen, heeft nooit kennis gemaakt met die
overwegend-katholieke streken, waar scrupulantisme het kruis van de zielzorgers is,
zoals schijnt te gelden voor het wereldvermaarde homogeen-katholieke vissersdorp
aan de Zuiderzee. Of zou hier van pas zijn, wat een Vlaams dominee ter kenschetsing
van de bekoring, die het calvinisme in zijn oog scheen te hebben voor een deel van
de Zuidnederlandse bevolking, te berde bracht: de eeuwenlang voortgezette biechten boetepractijk, die de mensen van kindsbeen af doet verzuchten om van hun zonden
af te komen, omdat zij nooit de zekerheid verwerven, dat de Heiland al hun zonden
finaal heeft weggenomen, kweekt scrupulanten191.? Het kost enige zelfbeheersing om
van zulk een salto-mortale niet duizelig te worden. Er zijn luchthartige en
zwaartillende, jolige en sombere katholieken, zoals er blond- en zwartharige en zelfs
roodharige zijn.
Het is alles heel duidelijk voor het geloof, dat tot over het midden van de zestiende
eeuw heel het Nederlandse volk omvatte, gelijk
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het nu nog heel het Zuidnederlandse, heel het Franse, heel het Spaanse, heel het
Italiaanse doet. Niemand zal immers beweren, dat bij die nationaliteiten de
temperamenten en karakters niet uiteenlopen. Ook in dit opzicht omvat het
katholicisme alle uitersten, edele en onedele. Zelfs in die eigenaardige besloten
gemeenschappen, die onze kloosterorden vormen, is - ondanks de stempel, die de
eendere scholing in ordestucht en spiritualiteit op de leden drukt - een eindeloze
verscheidenheid van typen en temperamenten te zien. De ordestucht is in dit opzicht
gelijk aan de genade: zij beïnvloedt de natuur wel, maar heft haar niet op.
Zo veelzijdig-geschakeerd, zover van een homogeen karakter was dus de
Nederlandse natie, toen zij onderworpen werd aan de protestantisering. Het mag
zeker niet ontkend worden, dat het calvinisme, voorzover het spontaan aanvaard
werd, op bepaalde typen, temperamenten en karakters wel bekoring uitoefende, op
andere juist niet192., maar wij zagen, dat de oplegging door de politieke macht de
geloofskleur van de volkeren bepaald heeft en dat de gelijkschakeling in hoofdzaak
van locale omstandigheden afhankelijk was. Dat ons Twente katholiek bleef en het
Bentheimse Twente vlak ten noorden daarvan egaal luthers werd, het daarboven
gelegen Drente egaal calvinistisch, ligt aan de politieke machten, die er in de kritieke
tijd over beslisten. Zo nam dan ook het protestantisme, waar het plaatselijk nagenoeg
absoluut zegevierde, heel het volk met al zijn verschillen in zich op. Aldus beschouwd,
is het onverantwoord een eenheid te zien in de Noordnederlandse protestanten. Er
is geen protestant type, zelfs geen standaard-type van de predikant. Ook onder de
dominees vinden wij allerlei contrasten, bij alwat hen door eendere opleiding en
eender beroep verenigt. Maar wel is onmiskenbaar - evenzeer als dit geldt voor die
besloten kloostergemeenschappen onder de katholieken - de invloed, die een
centraal-geoefen-de tucht over leer en levenshouding op de daarvoor vatbare massa
heeft geoefend.
De sterke Calvijn met zijn onwrikbare leer, zijn hoge, onverbiddelijke eisen aan
geloof en zeden van zijn volgelingen heeft enige eeuwen lang rechtstreeks invloed
kunnen doen gelden op een deel van de Nederlandse bevolking. Dit is van
diep-ingrijpende
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betekenis geweest. Een deel van de Noordnederlandse protestanten draagt in zijn
doen en laten het calvinistisch merkteken in de ziel en het lichaam, in zijn
godsdienstige voorstellingen en praktijken, in zijn altijd-durend worstelen met het
probleem van de eigen zondigheid, in zijn besef van de volstrekte verdorvenheid der
eigen natuur, in zijn sidderend opzien naar de vreselijke God van Israël, in zijn tale
Kanaäns, zijn voorkeur voor zware en plechtige woorden en nadrukkelijk-slepende
intonatie, in dracht en snit van het haar, in de coupe van zijn donker-getinte kleren,
in blik en gebaar, in zijn gang over straat, in het gecultiveerd isolement van zijn
gezinsomgang, gevat in de kleine kring van nauwe geestverwanten, in zijn mijden
van toneel en openbaar vermaak, zijn strenge Zondagsviering, zijn huiselijke
bijbellezing en zijn voorgaan in het zelf-bedachte gebed. Aldus kennen wij vandaag
onze geprononceerd-gereformeerde landgenoten, maar hoe ongerijmd zou het zijn,
dit mensentype, dat drie en een halve eeuw gemaakt hebben tot wat het is, te
beschouwen als de gewone representant van de Noordnederlander uit de zeventiende
eeuw of maar van de Noordnederlandse protestant. Ten eerste moest het type in de
zeventiende eeuw nog groeien tot wat eeuwen van strenge kerktucht en
gezinsisolement het langs lijnen van erfelijkheid zouden maken en ten tweede bleek
maar een deel van de protestanten voor deze modellering in Calvijns geest vatbaar.
Alleen op de nauw om de preekstoel gedrongen volgers van de zwaarte predikanten
is deze invloed spoedig en blijvend werkzaam geweest; hij verflauwde, naarmate de
gelovigen verder van het centrum stonden.
Zij, die zich het zeventiende-eeuwse volk te lande ongeveer voorstellen met de
habitus en de zeden van de bewoners van een hedendaags streng-gereformeerd dorp,
waar 's Zondags geen gordijntje van het venster geschoven wordt, doen goed te
bedenken, dat er in heel de zeventiende en zelfs in de achttiende eeuw nauwelijks
een enkel Boven-Moerdijks dorp was, waar de kermis niet het grote
uitbundig-gevierde feest van alleman was. Geen dorp kon het stellen zonder zijn
vaste gelegenheden tot papegaaischieten, ganstrekken, katknuppelen, beksnijden en
andere door de predikanten vruchteloos bestreden en als gruwelijke zonde uitgekreten
volksvermaken in zomer en winter. Voor hun uitstap-
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jes en speelreisjes kozen de zeventiende-eeuwse mensen bij voorkeur de Zondag
ondanks de protesten en strafpredikaties van de dominee193.. En het zijn de acta van
synoden en kerkeraden zelf, die ons leren, dat de Zondag op onze zeventiende-eeuwse
dorpen overal tot druk en rumoerig herbergbezoek aanleiding gaf, tot ‘kaatsen,
balslaan, klootwerpen, kaartspelen ende diergelijke ijdele ende kwade exercitiën’,
ja, dat jong en oud uit alle klassen in de steden ‘'s Zondags als kermispoppen over
de straten huppelden’194.. Als de zeventiende-eeuwse schilders en dichters er in hun
werken niet de onbedrieglijke documenten van hadden nagelaten, zouden de ontelbare
remonstranties van de synoden ons kunnen bewijzen, dat de calvinistische stempel
het Noordnederlandse volk nog ternauwernood de koude kleren, laat staan de
onderziel, geraakt had. Ook bleven heel de zeventiende eeuw de rederijkers in de
rechtzinnigste dorpen hun triomfen vieren en hadden de steden, zo al geen vaste
schouwburgen, dan toch hun gelegenheidstoneel, waarnaar dichte drommen opgingen.
Als de calvinistische prediking zelfs niet in staat was op dorpen, waar zij het woord
alleen had, zulke luid-sprekende ergernissen, die een bespotting van haar ijver waren
en een openlijke uitdaging leken, te doen zwijgen, mogen wij ons niet veel voorstellen
van de diepte van de stempel, die zij op het dagelijks doen en laten van de massa
gezet had.
Door zijn vijandigheid jegens alle kleurig vertoon van vrolijk volksleven miste
het calvinisme immers die onvergelijkelijke breedheid, welke het katholicisme te
allen tijde kenmerkt, overal, waar het de boventoon voert. Daar weert het de bonte
uitingen van een gevarieerd volksleven, zelfs als dit het vermaak tot naastliggend
doel heeft, volstrekt niet enghartig af, maar het heft het door de wijding van zijn
eredienst op een hoger plan, het doordringt het van zijn blijde geest van
levensaanvaarding in plaats van het, als begrepen onder de eeuwige ban van een
hopeloos verdorven natuur, als zondig af te wijzen. Terwijl in het Noorden de oude
maatschappelijke groeperingen, de gilden en de genootschappen van boogschutters,
rederijkers en muziekliefhebbers, los van elke band met het godsdienstig leven voor
een deel verschrompelden tot louter economische corporaties en voor een ander deel
de gestadige ergernis werden van de leiders der kerk,
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lijfde het onder de aartshertogen gerestaureerde katholicisme in het Zuiden al deze
maatschappelijke associaties harmonisch in het kerkelijk leven in. De aartshertogin
schoot in 1615 op de Zavel te Brussel eigenhandig de vogel neer en bezegelde haar
dankbare trots met de instelling van een jaarlijkse processie195.. De pastoors te lande
patroniseerden de schuttersgilden, aan welker feestelijkheden de kerk haar wijding
gaf; bijna alle Zuidnederlandse bisschoppen namen op hun beurt enig aandeel in de
karakteristieke volksvermakelijkheden, die aan deze hoge bescherming evenveel
veredeling dankten, als zij in het Noorden onder de vijandige afzijdigheid van de
leiders van het calvinistisch kerkelijk leven tot demoraliserende bandeloosheid
afdaalden.
Natuurlijk heeft de infiltration calviniste op de lange duur verder gereikt dan tot
de kleine groep der steilste volgelingen. Ook zij, die verder van de preekstoel stonden,
kwamen onder haar invloed en hun dagelijks denken en voelen werd er door
gewijzigd. Dit geldt voor alle protestanten, ook voor de dissenters: de Nederlandse
lutheranen zijn anders georiënteerd dan hun Duitse geloofsgenoten en de Nederlandse
remonstranten staan veel dichter bij Calvijn dan de Engelse hoog-kerkelijke arminians.
Zelfs de katholieken van Noord-Nederland ontkwamen niet aan deze invloed in
zoveel eeuwen van samenwonen en -werken in hetzelfde land. Wij behoeven daarmee
niet op het jansenisme of de rigoristische spiritualiteit te zinspelen, want daarin is
meer invloed van buiten dan van binnen te zien, meer van Leuven en Port-Royal dan
van Dordt. Het theologisch jansenisme mag dan door zijn oorsprong uit het Baianisme
een en ander te danken hebben aan Calvijns invloed, de genesis van de stroming of
beweging, die wij het Hollandse jansenisme noemen, wijst uit, dat zij import uit het
Zuiden is, en al valt het ons als zeer merkwaardig op, dat ook hier de geschiedenis
zich herhaalt - immers de weg, die nu het jansenisme volgde, was vrijwel dezelfde,
waarlangs het calvinisme tot Noord-Nederland gekomen was -, van voeling tussen
de katholieken en de calvinisten was in het zeventiende-eeuwse Noord-Nederland
geen sprake: zij leefden volstrekt langs elkaar heen. Als tegen het eind van de eeuw
zekere excessen van een enkel priester, b.v. te Rotterdam, de aandacht trekken van
de gereformeerde predikanten ter plaatse, blijkt uit
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de reactie, dat dezen een verrassende ontdekking doen.
Niet langs de weg van rechtstreekse beïnvloeding heeft dus de geest van Calvijn
de katholieken in de Republiek zekere stempel ingedrukt. Zij konden echter in zoveel
eeuwen calvinistische suprematie niet ontkomen aan de inwerking van de sfeer om
hen heen. Zo is het geworden, alsof het Boven-Moerdijkse katholicisme iets kils
heeft en vooral iets puriteins, of het iets mist van het zonnige en veel van het
nonchalante, dat het reeds in ons Brabant en Limburg, maar vooral in zuidelijker
landen voor de oppervlakkige beschouwer kenmerkt. Het is niet louter de infiliration
calviniste, die hier in het spel is. Dat de stem van de katholieke kerkgangers en
priesters zich behoedzaam leerde dempen in de dagen, toen zij op turfzolders onder
de hanebalken of in bierbrouwerijen aan de stadsvesten in het holle van de nacht
bijeenkwamen, is vrij natuurlijk. Als wij lezen, hoe dikwijls hun bidden en zingen
achter de volkomen blinde muren van hun schuilkerken nog de vrome ergernis des
kerkeraads wekten, hoe het intiem geluid van de huisorgeltjes in hun bidplaatsen in
alle steden bij herhaling onder de ernstigste paapse stoutigheden werd vermeld, hoe
hun vrouwen en dochters werden aangeklaagd, zo dikwijls zij het waagden zich te
tooien met halskruisjes en religieuze medaillons, zien wij helder in, dat het nog altijd
niet uitgestorven menselijk opzicht, de valse schaamte, die ons weerhoudt veel van
wat ons heilig is publiekelijk uit te dragen, een natuurlijk gevolg is van de gedwongen
positie, waarin de zeventiende-eeuwse vaderen geleefd hebben.
Geen aanstoot geven is een ijzeren wet, die nog aan de katholieke jeugd met de
moedermelk wordt ingegeven, en het betreft dan niet de onthouding van agressieve
uitingen, die zich tegen gevoelens of praktijken van de andersdenkenden zouden
richten, maar eenvoudige openbaringen van het eigen geloof. Als vandaag het
processieverbod - verschaalde rest van een verdrukkings-systeem, dat zich lang
overleefd heeft - werd opgeheven, zouden de meeste Hollandse pastoors nog bergen
van bezwaren in zichzelf en hun getrouwen moeten slechten, eer de weerstand
overwonnen was, die hen bij erfelijke belasting weerhoudt van alles, wat opzien
baart. Dat de reguliere priesters het nog altijd maar bij hoge uitzondering wagen zich
boven de Moerdijk in hun habijt
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op straat te vertonen, vloeit niet voort uit enig verbod of uit een gegronde vrees voor
molestaties - wordt ooit een kloosterzuster, als zij in haar habijt te voet of per fiets
of zelfs op de motor de stad doorkruist, belaagd of bespot? -, maar in hoofdzaak uit
dezelfde vrees voor publiciteit. Is dit alles dan nog geen infiltration calviniste en ten
minste voor een deel valse schaamte, het is evenzeer erfenis uit de eeuwen van
calvinistische overheersing. Er is echter meer. De katholiek van de zeven provinciën
is vastgegroeid in de defensieve houding. Hij vertoont een zeer typisch
minderheidskatholicisme, dat in zijn uitingen hemelsbreed verschilt van de
argeloosheid, die het geloofsleven kenmerkt, overal waar het natuurlijk is als de
belijdenis van de meerderheid. Een Hollands katholiek gaat uit van de onderstelling,
dat de mensen, naast wie hij woont, met wie hij in het burgerlijke leven moet
samenwerken of die hij toevallig ontmoet, niet katholiek zijn, dat hij een uitzondering
is, dat men op hem let en critisch toeziet op zijn katholieke uitingen. Hij heeft aldus
geleerd zich vroeg rekenschap te geven van het verschil tussen het nodige en het
bijkomstige. En vooral zal hij waakzaam zijn op het tere punt van de meest
aangevochten katholieke gebruiken, vooral waar zij gevaar lopen misverstaan te
worden en waar zij het gemakkelijkst tot misbruiken aanleiding geven. Zo zal hij op
het stuk van de heiligenverering nooit de les van de katechismus uit het oog verliezen,
die het wezenlijke verschil uitlegt van ons aanroepen der heiligen en ons bidden tot
God. Uit angstvallige bezorgdheid om niet de indruk te wekken, als zou dit cardinale
onderscheid voor de practijk niet veel betekenen, laat hij liever alle uiterlijke devotie
tot zijn patroon en alle andere heiligen achterwege, dan dat hij er zich bijzonder op
toelegt.
Dat het zo reeds enigszins gesteld was met de katholieken van de Hollandse
Zending in de tweede helft van de zeventiende eeuw, kunnen wij constateren aan
een gezaghebbend vertegenwoordiger uit hun midden: de apostolische vicaris Johan
van Neercassel. In zijn hiervóór uiteengezet oordeel over de Monita van Adam
Widenfeldt toont hij zijn bedachtzaamheid, deze vrees voor overdrijving, die voet
zou geven aan verdenkingen of beschuldigingen van de zijde der protestanten, dit
eeuwig rekening-houden met de vraag, wat dezen er toch wel van zullen
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denken. Het is de voorzichtige zorg om klippen van katholieke eenzijdigheid te
ontzeilen en vooral geen hoofdzaak te maken van wat op de tweede plaats hoort te
staan. Hoe hij in het dagelijks leven, veilig in de kring van zijn huisgenoten en
vrienden, de specifiek-katholieke devotiebeginselen en -praktijken huldigde, leren
zijn particuliere brieven, waarvan o.a. zeer sprekend is de passage, waarin hij kennelijk in verband met een bijzondere genezing te Port-Royal - voor zere ogen een
doekje aanprijst, dat met een doorn uit het hoofd van Christus bestreken zou zijn196..
De man, die dit schreef en zelf toepaste, was waarlijk geen assimilant, om het gebruik
te moduleren van een term, die in orthodox-joodse kring gangbaar is ter aanduiding
van hen, die hun joodse levenshouding geleidelijk prijsgeven door hun aansluiting
aan christelijke gewoonten. Natuurlijk zijn er katholieke assimilanten geweest, ook
in de zeventiende eeuw. Dit blijkt onomstotelijk uit de tot het begin van de twintigste
eeuw voortgegane relatieve achteruitgang van het getal katholieken. Gemengde
huwelijken, bijna onvermijdelijk onder een gemengde bevolking, die door geen enkel
rasonderscheid er van teruggehouden wordt, kwamen onder alle standen voor en de
huidige mogelijkheid, d.i. de bekering van de protestante partij, bestond toen vrijwel
niet. Zo werd elk minnelijk contact van paren bij onderscheid van confessie zeer
gemakkelijk een aanpassingsproces van de katholieke helft aan de andere, al komt
met name in sommige adellijke families ook het omgekeerde voor.
Met het geloofsleven van de zeventiende-eeuwse vaderen een typisch
minderheidskatholicisme te noemen, wordt het niet gekleineerd, omdat het verschijnsel
niet louter verlies was. Alle bezonnenheid is winst, ook in de practijk van de devotie.
Zich bezinnen op zijn geloof is een bezigheid, die in unaniem-katholieke
gemeenschappen misschien te weinig beoefend wordt. Voor de Hollandse katholiek
geldt a fortiori wat een Fransman ter kenschetsing van d e Hollander geestig
vaststelde: ‘Le Hollandais est un monsieur qui veut se rendre compte’. Zulk een
monsieur was de katholieke Hollander boven alle anderen. In het isolement ligt niet
alleen voor sommige naties, maar onder bepaalde omstandigheden voor kleinere
groepen van de bevolking de kracht en het behoud. Naarmate de uitingen naar buiten
onderdrukt wor-
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den, groeit de innigheid van het binnenleven. Zo ontstaat in de beslotenheid van de
stedelijke schuilkerken in Holland, Friesland en elders dat stille, naar binnen gekeerde
katholieke geloofsleven, ongezien door de buitenwereld, maar ook onaantastbaar, in
liefde bloeiend, in stilte brandend als de Godslamp voor het tabernakel. Het is niet
vreemd, dat in deze kringen op den duur een verwonderlijk groot aantal priester- en
kloosterroepingen ontstaan. Een bijna fotografische indruk van dit katholieke
devotieleven, zoals het bloeide in de schaduw van de stedelijke huiskerkjes, geven
enkele getuigenissen van toevallige bezoekers, vreemdelingen, afkomstig uit
katholieke landen, waar de massa het geloof in de kathedralen en op de straten
uitleefde. Zulk een getuigenis hebben wij van de Fransman Pélisson, die tot de staf
van Luxembourg behoorde en de intocht en het verblijf van de Fransen te Utrecht in
1672-1673 beleefde. Ofschoon zijn mededelingen aangaande de politieke sympathieën
van de Utrechtse katholieken, die volgens hem de Franse soldaten bij hun komst in
de stad omhelsd zouden hebben, zeer weinig vertrouwen verdienen, heeft zijn
beschrijving van de indruk, die een heilige Mis in een van de Utrechtse schuilkerkjes
op hem gemaakt had, toch documentaire waarde. ‘Je fus touché’, zo schrijft deze
katholieke Fransman, ‘de la dévotion de ce pauvre petit peuple .... C'était une attention,
une humilité, un silence qu'on ne peut vous représenter, sans autre interruption que
celle des gémissements tendres et involontaires qui leur echappaient’197..
De rechtstreekse invloed, die het calvinisme op de Noordnederlandse katholieken
heeft geoefend, zullen wij niet moeten zoeken in dogmatische punten: van het grote
onderscheid tussen het calvinistische stelsel en de katholieke geloofsleer is de
zeventiende-eeuwse katholiek zich door de gestadige mondelinge en schriftelijke
polemieken voortdurend bewust geweest. De zogenaamde strenge genadeleer van
jansenistischen huize mag dan verwantschap vertonen met Calvijns meest typerende
dogma's, ze kwam langs andere wegen tot de katholieken van de Hollandse Zending
en - wat de deur wel toedoet - zij vond bij het volk zeer geringe bijval, het minst in
haar consequenties ten opzichte van de biechten boetepractijk. Wat wel op
calvinistische inwerking wijst, ligt op het terrein van de moraal-theologie: bij de
beoordeling van de
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mate van zondigheid van sommige daden of gewoonten. Het betreft dan dingen, die
katholieken en protestanten beiden zonden noemen, zoals het vloeken, het overtreden
van de Zondagswet, het liegen. Hier staat het katholieke stelsel met zijn zeer
belangrijk, beslissend verschil-maken tussen doodzonden en dagelijkse zonden
tegenover het calvinisme, dat alles over één kam scheert in zijn veralgemenen van
alle verkeerdheden tot de grote collectiviteit van ‘de zonde’ of ‘de zondigheid’. In
deze laatste gedachtengang komen peccadilles als een leugentje om bestwil, een
hartig krachtwoord, een karweitje aan het kippenhok op Zondag op één niveau te
liggen met de grootste vergrijpen en misdaden. Dit ontbreken van de allesbeslissende
grens voor het geweten stempelt het innerlijk leven van de calvinist.
Vooral op dit terrein heeft de nabuurschap van de calvinisten de Noordnederlandse
katholieken beïnvloed. Ze heeft op hun geweten gewerkt, hen wat critischer gemaakt
jegens gebreken en gewoonten, die ook zij als zondig erkenden, maar waarover zij
zich wat luchtig plachten heen te zetten. Valt het iedereen op, dat reeds in de zeven
provinciën de katholieken argeloos termen bezigen, die een calvinist angstvallig
vermijdt, omdat zij onder het vloekverbod vallen, dan staat daartegenover toch een
even duidelijk contrast tussen de katholieken van Noord-Nederland en van elders.
De Hollandse katholiek zal in België in de vrijheden, die zijn geloofsgenoten zich
daar op het stuk van het tweede gebod veroorloven, wel evenveel bedenkelijks voelen,
als de Hollandse calvinist in z ij n bescheidener overtredingen al laakt. In zake het
tweede gebod, het liegen om bestwil, de persoonlijke en publieke Zondagsrust en op
heel het terrein, waarop de dagelijkse zonden liggen, ook op het aangrenzende gebied
van de publieke vermakelijkheden, staat de Noordnederlandse katholiek min of meer
als een puritein te boek bij zijn geloofsgenoten elders. Daarvoor is zekere reden,
gelijk iedereen gemakkelijk kan constateren ten opzichte van de Zondagsrust. Daarvan
komt in sommige katholieke landen bitter weinig terecht en ook goede katholieken
hebben daar geen bezwaar tegen bezigheden, die een Noordnederlands katholiek
zich op Zondag - ook buiten alle menselijk opzicht - niet zou permitteren. Zonder
twijfel is hier een symptoom van de genoemde pénétration calviniste te zien. Het is
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alleen de vraag, hoeveel van deze invloed al gegolden heeft voor de
zeventiende-eeuwse katholieken.
Een slotsom van dit verbrokkeld exposé moet de vraag beantwoorden, of het
katholicisme voor het Nederlandse volksleven in de zeventiende eeuw al of niet van
betekenis was. Alwat hierboven aangevoerd werd, bewijst ten minste, dat de
straf-opgelegde heerschappij van het calvinisme vooreerst nog weinig aan de volksziel
en in het volksleven heeft veranderd. Een minderheidsdictatuur kon een meerderheid
het zwijgen opleggen, maar de Moederkerk blijft fluisteren, waar haar het spreken
belet wordt198.. De latente krachten van het onderdrukte katholicisme wonnen het
gedurende het grootste deel van de zeventiende eeuw van de opgedrongen invloed
van het calvinisme. Geïsoleerd in de uitoefening van zijn geloof en van staatkundige
invloed verstoken, zelfs van zeer simpele burgerrechten beroofd, vormden de
Noordnederlandse katholieken zelfs aan het eind van de zeventiende eeuw volstrekt
geen afgescheiden groep in het volksgeheel, van welks zeden en gewoonten zij in
genen dele vervreemd waren. Integendeel tekende zich een andere afscheiding al af:
het isolement van de groep, die op weg was om zich door de steilste beleving van
Calvijns dogmatiek en moraal op den duur ver van het gemiddelde volkstype te
verwijderen, zo ver, dat een hedendaags auteur haar de meest geïsoleerde groep in
de natie heeft kunnen noemen. Met deze groep zouden de katholieken dus straks een
vrij scherp contrast vormen, maar met de grote tussengroep van meer rekkelijke
protestanten bleven de katholieken, die in levenshouding, gebruiken en zeden volhard
hadden bij de traditie, ondanks de divergentie van het godsdienstig gevoelsleven,
doorlopend nauw verbonden.
Zeker was er aan het eind van de eeuw nog geen voorgevoel bij een van de uiterste
partijen te constateren van die geestelijke verwantschap, welke tegen het eind van
de negentiende eeuw en nog sterker in de twintigste - tot bevreemding van vele
katholieke buitenlanders, voor wie het calvinisme nog alleen de grote vijand van het
katholicisme is - de Nederlandse katholieken en gereformeerden elkaar heeft leren
ontdekken als de nauwstverwante positieve belijders en getuigers in een meer en
meer
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ontkerstende samenleving. Integendeel was het omstreeks 1700 nog zo gesteld, dat
de calvinisten voor allerlei schakeringen van libertijns sectarisme van protestante
oorsprong geen kwetsender scheldwoord wisten te bedenken dan ‘verkapt papisme’
en de katholieken van hun kant in vergeeflijk opportunisme geneigd waren elk
pleidooi voor tolerantie zonder beneficie van inventaris te aanvaarden als een
aangename hulp, ook al kwam het uit de mond van mensen, in wie het protestantisme
zozeer begon te vervagen, dat zij er geen motief tot afwijzing van enige andere religie
meer aan konden ontlenen. Dit verschijnsel luidt de achttiende eeuw in, welker brave
verdraagzaamheid levensgevaarlijk zou blijken voor het christendom, zonder dat de
katholieken dit vooreerst wisten te onderscheiden199.. Voorlopig waren calvinisten
en katholieken voor elkaar de ergste belagers en de meest gevreesde vijanden.
Maar kon de onverzoenlijke houding van de calvinistische kerkleiders tot op nog
altijd bedenkelijke hoogte het staatkundig en maatschappelijk lot van de katholieke
Noornederlanders bepalen, ze kon in de burgerlijke samenleving niet geheel die
gemoedelijke practische tolerantie beletten, waarvan zelfs de acta van de synoden
en zoveel klachtenlitanieën van kerkeraden huns ondanks blijk geven. Bitter bestreden
gedurende de hele eeuw, in haar aanvang streng vervolgd en heel haar duur
uitgezogen, was het katholicisme van de zeventiende-eeuwse Republiek - ten minste
boven de Moerdijk - in die staat geraakt, waarvan getuigd kon worden: op het eerste
gezicht ziet men het niet200.. Dat was trouwens ook de bedoeling van de schuilkerken
en ver van eigen verkiezing. Maar even juist is een ander getuigenis: iedereen wist
die schuilkerken aan te wijzen201.. Dit laatste is zo waar, dat er kerkeraden waren, die
zich bij gewestelijke staten beklaagden als over een ergerlijk staal van hooggaande
paapse stoutigheid, dat in sommige steden 's Zondagsmorgens katholieken van buiten
zich zelfs niet ontzagen protestante kerkgangers te ontstichten door hun de weg naar
de katholieke kerk te vragen202.. Die weg zal hun - n'en déplaise de kerkeraad - wel
gewezen zijn in diezelfde geest van gemoedelijkheid, waarvan de vraag getuigt, en
zo kan zulk een simpel geval symptomatisch heten voor een geest, die in brede lagen
van de Nederlandse bevolking leefde,
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voor een burgerlijke verdraagzaamheid boven de plakkaten, waarmee het dagelijks
leven de wet tenminste een eeuw vóór was. Zo gingen de Noordnederlandse
katholieken de achttiende eeuw in.
Hoe weinig geneigd tot een knieval voor het oud idool van de klassieke bodem
der vrije gedachte, waarop ook de katholieken zich gevoeld hebben als in Abrahams
schoot, en hoe grondig overtuigd van de nuchtere motieven, waarmee zelfs een edel
humanist als burgemeester C.P. Hooft de ‘familiare lieftalligheid onder de mensen’
als een economisch belang aanbeval, mogen wij erkentelijk constateren, dat de
Hollandse verdraagzaamheid aan deze verzustering met de winzucht niet ten gronde
gegaan is. Het geestelijk nageslacht van Coornhert is in de zeventiendeeeuwse
Republiek nooit geheel uitgestorven en door zijn invloed was het lot van de
katholieken hier te allen tijde gunstiger dan dat van de protestanten in de Zuidelijke
Nederlanden. Dit is de historische verdienste van de libertijnen, die, in het voetspoor
van Erasmus tredend, in leer en leven het christelijk humanisme handhaafden, het
synthetisch besef, dat alle Christus-belijders verbonden wist, de weemoed ook om
een breuk, die onheelbaar scheen203..
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Deel I
Lijst van illustraties:
Lucas van Leyden, Laatste Oordeel;
tafreel der Gelukzaligen

tegenover pag.
80

Geertgens tot St. Jans. Aanbidding der
Wijzen

128

Desiderius Erasmus

176

Wessel Gansfort

224

Hendrik Laurensz. Spieghel

272

George van Egmond

320

Antoine Perrenot de Granvelle

368

Frederik Schenck van Toutenburg

416

Govert van Mierlo

464

Jacobus Zaffius

512

Albert Eggius

544

Franciscus Sonnius

576

Lindanus (Willem Damasz. van der
Lindt)

608
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Deel II
Lijst van illustraties:
Sasbout Vosmeer

tegenover pag.
48

Philippus Rovenius

49

Petrus Bertius

96

Jacobus de la Torre

97

Fabio Chigi (paus Alexander VII)

144

Zacharias de Metz

145

Boudewijn Cats

192

Joannes van Neercassel

193

Cornelius Jansenius

256

Antoine Arnauld

257

Hugo van Heussen

320

Petrus Codde

321

Pâquier Quesnel

384

Antoinette Bourignon

385

O.K. Kerk in den Oppert te Rotterdam

448

Michael Ophovius

449

Jan Steen, Sint Nicolaasfeest

496

Artus Quellinus, Het Oordeel van
Salomon

497

Artus Quellinus, Mercurius

576

Joost van den Vondel

577

Maria Tesselschade

640

Anna Roemer Visscher

641

François van Hoogstraten

704

Hugo de Groot

705

Reginald Cools

768
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[Deel III]
De schrijver brengt de goede vriend, die dit register samenstelde en zijn
naam niet vermeld wenst te zien, hartelijk dank voor zijn toewijding.
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[Register]
A.
Aagtekerke II 425
Aagtenklooster te Delft (Sint) II 33
Aale (N.B.) II 544
Aalsmeer II 362, 365, 377, 415
Aalst I 314, 407; II 183
Aalten I 202, 225; II 449-451
Aardenburg I 415; II 625, 626, 628-630
Aardenburg (Land van -) II 625
Aarlanderveen II 391, 394, 397
Aarle II 590
Aarle-Rixtel I 160
Aartshertogen (De -) I 313, 450, 453, 475, 553; II 17-19, 27, 29, 31, 43, 67-69,
80, 102, 431, 455, 527-529, 533, 535, 539, 541, 598, 602, 634, 635, 647, 665,
689, 748, 754, 794
Aartspriesterschappen II 91, 100-104, 106, 119, 361, 363, 364, 395-397, 438
Aartswoud II 374
Abbebroek I 25; II 373, 407
Abbekerke (Willem van -) II 294
‘Abbrégé de l'art et méthode nouvelle de bailonner les ministres’ van François
Véron II 753
Abcoude I 36, 526, 529, 530; II 187, 363, 365, 378, 412
Abcoude (Anna van -) I 235
Abcoude-Baambrugge II 378
Abcoude-Proostdij II 378, 412
Abdinghof te Paderborn (Abdji -) II 134
Abeli (Joannes -) I 586
‘Ablegatio Romana’ van Th. de Cock II 272, 299
Abtspoel bij Warmond I 293-295
Achlum I 69
Achterhoek (De -) I 146, 475, 532, 533, 536, 541, 542; II 263, 349, 429, 430,
440-442, 447, 449, 451, 452
Achterveld II 135, 413
Achtkarspelen I 52, 202
Achttienhoven II 414
Acquart (Bartholomeus -) I 160
Adelbert te Egmond (Abdij Sint -) I 49, 51
Adelbertus (Sint -) II 767
Adelgundiskerk te Emmerik (Sint -) II 393, 417
Admissiegelden I 463, 465, 467
Adolfsland (Heerlijkheid -) II 409
Adorp II 494
Adriaan VI (Paus -) I 120, 186, 203, 205
Adriaan Corneliszoon I, 501
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Adrichem (Familie van -) I 483
‘Ad sacram’ (Bulle -) II 177, 178 224
Aduard I 328, 330, 331, 334; II 484, 493
Aduard (Abdij te -) I 52, 59, 121, 192, 226, 241, 570, 575, 576, 584
Aegum II 473
Aelbrecht (Heer -) I 501
Aelbrecht van Beieren I 202
Aelst (Willem van -) II 779
Aengwirden II 478
Aerarius (Egbertus Sickens -) I 577
Aerdt II 398
Aernhem (Melchior -) I 587
Aerssen (Familie van -) II 503
Aerssen (François van -) I 483
Aerts (Pater -) II 291
Aexma (Hotzo -) I 563
Afferden I 228; II 659, 660
Afferden-Deest I 229
Afflighem (Benedictijnenabdij v. -) I 252, 352-354
Aflaat I 139; II 217, 306
Aflaathandel I 84
Aflaatprediking I 132
Aflaten van Van Heussen (Tractaat over -) II 269
Agatha (Kruisheren van Sint -) II 570, 575, 579
Agatha bij Cuyck (Sint -) II 197
Agnes (Sint -) II 763
Agnesconvent te Emmerik (Sint -) II 505
Agnesklooster te Oldenzaal (Sint -) II 431
Agnesklooster te Rhenen (Sint -) I 531
Agnietenberg I 84, 121, 147, 148, 225, 543
Agnietenberg (Regulierenconvent van de -) I 319
Agricola (Rudolf -) I 122, 570
Agylaeus (Hendrik -) I 599
d'Ailly (Pierre -) I 85
Airoldi (Carlo Francesco -) II 249, 258, 583
Aken I 160, 166, 170
Aken (Bisdom -) I 230
A-kerk te Groningen II 482
Akersloot II 361-363, 365
Akkooi II 758
Akkrum II 473
Alardus van Amsterdam I 123, 124
Albada I 565; II 472
Albani (Kardinaal -) II 302, 309, 311
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Alberdingk Thijm zie Thijm (Alberdingk -)
Albergen (Ov.) I 65, 69
Alberti (Everardus -) I 28
Alberti (Joannes -) II 463
Albertus (Aartshertog -) I 39, 305, 315, 400, 409, 614, 619; II 8, 17-20, 30, 42,
59, 60, 67, 467, 531, 647
Albizzi (Kardinaal G.B. -) II 169, 171
Alblasserdam II 403
Alblasserwaard I 263; II 351, 402, 403
Aldekerk I 228; II 659
Aldobrandini II 538
Aldring II 482
Alem I 610
Alexander (Hieronymus -) I 183
Alexander (Natalis -) II 333
Alexander VII (Formulier van Paus -) II 260, 274, 286, 287, 322, 333, 334
Alexander VII (Paus -) II 35, 36, 109, 153, 168, 169, 171, 175, 177, 178, 184,
193, 224, 226, 241, 306, 582, 589, 643, 648, 728
Alexander VIII (Decreet van Paus -) II 302
Alexander VIII (Formulier van Paus -) II 310, 316, 317
Alexander VIII (Paus -) II 300-302
Alexanderpolder (Prins -) II 351
Alexianen I 74
Alexipharmacum II 752
Alfen (N.B.) I 616; II 598, 604, 613, 615, 616, 620
Alfen-Riel I 617
‘Algemeen afbeeldsel v.d. triomph’ II 305
Alkemade II 377
Alkemade (Familie van -) I 483; II 276
Alkemade (Heren van -) II 377
Alkmaar I 71, 72, 76, 123, 128, 133, 134, 145, 291, 477, 495, 502-504; II 105,
125, 185, 187, 191, 357, 359-362, 369, 374, 715, 769, 772, 775
Alkmaar (Aartspriesterschap -) II 106, 363, 364, 366
Alkmaar (Martelaren van -) I 76, 503; II 111, 128, 769
Alkmaar (Staties te -) II 366
d'Allamont (Eugenius Albertus -) II 178, 582, 591, 621, 622, 647-650
Allard heer van Bemmel II 416
Allerheiligen II 786
Allerheiligenbaai II 786
Allingawier (Fr.) II 473
Almelo I 552; II 140, 141, 219, 435-437, 439
Almelo (Ambt -) II 452
Almkerk I 27, 624
Aloysianum te Ravenstein II 744
Aloysius van Gonzaga II 80
Alphen (N.B.) I 62
Alphen (Z.H.) I 501; II 391, 401
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Alphen (Henricus Gravius van -) II 545
d'Alsace-Bossu (Thomas Philippe -) II 232
‘Altaargeheimenissen’ II 707
Altena (Land van -) I 22, 263, 360, 363, 489, 623, 624; II 351, 352
Alteren van Jaarsveld (Lodewijk van -) I 509
Altforst I 230
Alticollense te Keulen II 35-37, 45, 46, 97, 98, 107, 244-246, 248-251, 282,
432, 704, 745
Altieri (Kardinaal -) II 218, 302
Alting (Menso -) I 574, 577, 585
Altona (D.) II 503
Alva I 10, 22, 27, 77, 168, 169, 182, 188, 189, 193, 209, 212, 231, 232, 237,
239, 242, 245, 247, 249, 254, 255, 261, 275-278, 287, 293-298, 303, 304, 306,
310, 311, 316, 317, 319, 324, 326, 328, 329, 331, 338, 339-342, 347-350, 353,
354, 362-364, 366, 367, 372, 375, 389, 390, 401, 402, 411, 446, 479, 494, 495,
516, 517, 536, 544, 560, 574, 583, 600, 613, 618; II 34, 49, 131
Amalia van Solms I 611, 616, 622, 623, 558; II 457, 611, 648, 684
Amand te Doornik (Abdij van Sint -) I 206
Ambrosius (Jan -) I 502
Ambrosius (Sint -) I 63
Amby I 229; II 644, 660
Ameide II 403
Ameland I 49, 153, 226, 511, 568; II 126, 276, 332, 466, 467, 469-471, 475-477,
479
Amelisweerd (Familie van -) II 392
Amerongen I 525, 528; II 389, 414
Amersfoort I 61, 64, 65, 67, 69, 71, 89, 269, 477, 518, 525, 527, 529, 531; II
52, 125, 128, 129, 136, 139, 141, 186, 187, 189, 206, 207, 221, 305, 331, 374,
385-389, 392, 413, 539
Amersfoort (Seminarie te -) II 236
Amersfoort (Staties te -) II 396
Amesius II 753
Amicis (Joannes -) II 129
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Ammers I 26
Ammerstol II 403
Ammerzoden I 624; II 595
‘Amor poenitens’ van Neercassel II 225, 253, 301, 302
‘Amstelkring’ te Amsterdam (Museum -) II 687
Amstelland I 287, 288, 296; II 194
Amstelland (Aartspriesterschap -) II 106, 363, 365
‘Amstelredams eer ende opcomen’ II 682
Amstel van Mijnden (Familie van -) I 482; II 392
Amstelveen II 362, 363
Amstenrade I 229, II 660
Amsterdam I 15, 47, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 91, 92, 123, 124, 127,
131, 132, 136, 140, 143, 145, 148, 149, 160, 170, 178, 222, 291, 298, 302, 437,
465, 466, 497, 499, 502, 504, 514, 526, 556, 602; II 13, 26, 28-30, 42, 43, 48,
52, 53, 67, 72, 97, 105, 124, 125, 128-130, 133, 136, 139-142, 144, 147, 154,
172, 175, 176, 185-187, 189, 190, 194, 204, 214, 215, 218, 234, 254, 256-258,
266, 270, 287, 289, 292, 299, 305, 330, 360-363, 365, 367, 369, 372, 376, 378,
379, 385, 401, 406, 412, 414, 502, 503, 636, 676-678, 683, 684, 686, 687,
689-691, 697, 698, 701, 703, 704, 706-708, 713, 715, 731, 733, 735, 736, 740,
756, 757, 762, 771, 772, 775, 782, 784
Amsterdam (Mirakel van -) II 682
Amsterdam (Museum Amstelkring te -) II 687
Amsterdam (Satisfactie van -) I 356 501
Amsterdam (Staties te Amsterdam -) II 365
‘Amsterdamsch Muzijckcollegie in de 17e eeuw’ II 712
Anabaptisme I 11, 13, 125-127, 132, 133, 140, 140, 148, 152, 158, 165, 172,
187, 190, 597, 627
Analecta Gijsberti Coeverincx I 370
Ancker (Albertus van den -) II 589
Andel I 624
Andel (Franciscus van -) I 598
Andries (Sint -) II 783
‘Andtwoord’ (‘Corte en clare -) II 747
Andijk II 373
Anem’ (Kasteel ‘De -) II 453
Angerlo II 451
Angers II 165
Anhalt-Dessau (Amalia van -) II 467
Anjou (Hertog van -) I 355
Anjum I 65, 69
Ankeveen II 393, 396, 414
Anlo I 587; II 498
Anloërveen I 589
Anna (Moeder -) II 763, 783, 784
Annakapel te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 362, 596, 601
Annaklooster (Sint -) I 52
Annaland (Sint -) II 427
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Annalen van Van Dusseldorp II 72
Anna-Paulowna-polder II 375
Anna ter Muiden (Sint -) II 626
Anneke Jans van Brielle I 151, 154
Annius (Arnoldus -) I 566
“Annotationes” II 475
“Annuae Groningenses” II 486
Annunciaten II 653
Anonymus van 1566 I 240, 241
d'Ans (Ruth -) II 254, 273, 586
Anslo (Reyer -) II 697, 701, 709, 729
Anti-clericalisme I 14, 144, 146
Anti-Spaans Katholicisme I 517
Antonie (Sint -) II 784
Antonis (Sint -) I 228; II 578, 653, 660
Antonisberg (Sint -) II 659
Antonius Abt (Sint -) II 763, 783
Antoniusboomgaard te Haarlem (Klooster Sint -) I 53.
Antonius de Kluizenaar I 86
Antoniuskapel te 's-Hertogenbosch I 596
Antoniuskerk te Nijmegen I 540
Antonius van Padua (Sint -) II 776
Antwerpen I 8, 12, 39, 63, 92, 127, 137-140, 158, 160, 161, 170, 173, 177, 178,
181, 184, 186, 187, 295, 309, 312, 317, 348, 360, 370, 379, 389-392, 395, 397,
398, 400, 513, 602, 612; II 9, 22, 37, 48, 113, 122, 129, 133, 183, 209-211, 213,
231, 252, 256, 270, 274, 426, 535, 551, 562, 581, 598, 610, 617-619, 651,
677-679, 681, 682, 688, 703, 726, 728, 730, 734, 735, 744, 747, 767, 768,
778-780
Antwerpen (Bisdom -) I 213, 231, 253, 347, 348, 353, 364, 388, 389, 395-398;
II 68, 245, 283, 350, 427, 526, 546, 548, 557, 589, 594, 597, 598, 600, 602,
607, 611, 650, 651, 768
Antwerpen (Kapittel van -) I 367, 390, 395, 398, 399; II 137, 173
Antwerpen’ (‘Klein -) II 590
Antwerpen (Synode van -) I 367, 600

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

10
Antwerpse Schilderschool II 677-679 682, 717
Antwoort’ (‘Een catholyck -) II 752
Apeldoorn II 440
Apel (Ter -) I 61, 222
Apocalyps I 143
“Apologeticum ad Germanos” II 747
“Apotheke der geestelijker medicynen” II 779
Appelmans (Ferdinandus -) II 233
Appelscha (Klooster te -) I 53
Appeltern I 53, 631
Appingedam I 146, 575, 579-581; II 486, 492, 493
Aquaviva (Claudius -) II 52, 53, 61, 183, 238
“Aran en Titus” II 699
Arboreus (Adrianus -) I 335; II 462, 483
Arcen I 228; II 659
Archief Oud-Bisschoppelijke Clerezie II 155, 170, 253, 357
Arenberg I 181, 182, 315-317, 338, 544, 560, 574, 584
Arendonck (B.) I 227; II 579, 589, 591
Arendonck (Daniel van -) I 503
Arent Hendricxz I 501
Arents (Jan -) I 515, 535
Arentzen (Jan -) I 292, 320
Aristoteles II 700, 734
Arkel II 403
Arkel (Simon van -) I 28
Armentières I 158, 166
Arminianen II 471
Arminius (Jacobus -) I 121, 161; II 719, 722, 729, 732
Arnauld (Agnès -) II 228
Arnauld (Angelique -) II 227, 254
Arnauld (Antoine -) II 217, 222, 227, 235, 237-243, 247, 251, 253, 254, 266,
268, 269, 272-274, 276, 278, 279, 281, 285, 304, 306, 329, 333, 502, 505, 586
Arnauld (Gezusters -) II 227
Arnauld (Henri -) II 254
Arnemuiden I 65, 222, 513; II 425
Arnhem I 34, 36, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 135, 146, 160, 220, 263, 460, 477, 532,
534, 535, 537-539, 542; II 105, 125, 128, 206, 207, 258, 387-389, 393, 398,
415, 432-435, 438, 441, 774
Arnhem (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 398, 438
Arnhem (Staties te -) II 398
Arnoldi (Cornelis -) II 13
Arnoutsbroeders I 91
Arrighi II 274
Articuli van 1610 II 64, 65, 116
Ascetisme II 156
Aschendorf-Meppen I 434
Asperen I 61, 69, 178; II 403
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Asschen II 614
Asselt I 229; II 659
Asselijn II 704
Assen I 584, 587, 588; II 499, 783
Assendelfius (Wilhelmus -) II 86
Assendelft I 506; II 142, 361-363, 365
Assendelft (Familie Van -) I 179, 482; II 142
Assenede I 403; II 624
Asten I 610; II 544, 575, 579, 588
Asten S.J. (Jan van -) II 50
Asuncion II 786
Atrecht (Bisdom -) I 213, 218, 232
Attritionisme II 333
l'Aubepine (François de -) II 617
Augsburg I 33, 137
Augsburgse godsdienstvrede I 426
Augustinessen II 592, 599
Augustinessenklooster te Groenlo II 435
Augustinus (Confessiones van Sint -) II 29
Augustinus (Sint -) I 63, 64, 117; II 229, 748
Augustinusga I 53, 202
Augustinus’ van Jansenius (‘De -) II 157, 195, 224, 236, 240, 273, 319, 642
Augustijnen I 137, 138; II 115, 135, 136, 140, 168, 177, 182, 184, 191, 192,
218, 256, 259, 297, 317, 318, 362, 363, 365, 367, 388, 389, 392, 396, 399, 424,
437, 473, 483, 484, 489, 490, 590, 596, 597, 646, 654, 660, 661, 676, 735, 744,
777
Augustijnenkerk te Amsterdam II 683
Augustijnenkerk te Maastricht II 688
Augustijnenklooster te Appingedam I 581
Augustijnen te Dordrecht I 393
Augustijnen te Nijmegen I 632
Augustijner Eremieten I 64, 138
Augustijner Kanunnikenconvent op de Agnietenberg I 225
Augustijner Koorheren I 65, 67, 68
Augustijner Koorvrouwen I 64, 65
Augustijner Tertiarissen I 62
Australië II 787
Austruweel I 181
Auto da fe I 194

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

11
Autbertus (Sint -) II 784
d'Avaux II 456
Avenhorn II 134, 191, 362, 374
Averbode II 595, 653
Avereest I 224, 226; II 454
“Avondmaalsbrief” I 130
Avondmaalsopvatting I 164
Axel I 52, 408, 625; II 621, 623, 624
Axel (Land van -) I 401; II 622
Aylva (Familie -) II 472
Aytta (Familie -) II 472.

B.
Baafsabdij te Gent (Sint -) I 46, 401
Baafsmis (Sint -) II 786
Baaksum II 661
Baambrugge II 412
Baamburg II 378, 394
Baarderadeel II 474, 478
Baardwijk I 598
Baardland II 429
Baarle II 598, 613, 616
Baarle-Nassau I 616, 617
Baarlo I 228; II 659
Baarn I 528; II 413
Babiloniënbroek I 27
Baccum II 436, 439
Backhusius (Tilman -) II 293, 328, 507
Backhuyzen (Tilman -) II 293, 328, 507
Baden-Baden I 426
Baer (Adrianus Renesse van -) II 771
Baer (Rutger de -) I 320, 534
Baerle (Jan van -) I 188
Baesrode (Johan van -) II 507, 508
Baflo II 488, 490-493
Bagno (Guido del -) II 468, 541, 546, 551, 666
Baianisme II 282, 748, 758, 794
Baillencourt (Franciscus -) II 619, 625
Bailleul II 183
Baius II 283, 748, 757
Baius (School van -) II 194, 222, 239
Bakel-Milheze I 610
Bakenesserkerk te Haarlem I 299, 300, 304
Bakhuizen (Frl.) II 476-478
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Bakhuizen van den Brink I 494
Bakker (Jan de -) I 129, 131, 132, 140
Bakkum I 506
Balen I 227; II 589
Balk II 473
Balling I 302
Ballum II 467, 479
Balthazar Gerard II 35-37, 690, 767
Ban (Jan Albert -) I 475; II 96, 97, 100, 111, 367, 714, 715, 734, 752, 766
Bangerden (NH) II 362
Barbara (Sint -) II 763, 783
Barbarakapel te 's-Hertogenbosch I 596
Barbarini (Francesco -) II 36, 212, 294, 295, 302
Barend Barendsz I 502
Barendrecht II 405
Barends II 787
Bargellini II 241
Bargius (Joannes -) II 53, 54, 423, 462
Barlaeus II 700
Barneveld I 220; II 135, 396, 415, 441
Baronie van Breda I 231, 388, 435, 481, 558; II 553, 571, 600, 601, 606, 607,
609-612, 614, 617
Baronius (Kardinaal -) I 384, 386; II 16, 29, 35, 708, 749, 751, 753, 757, 764
Barradeel II 480
Barrière-tractaat I 627
Bartholdi (Hermannus -) II 463, 482
Bartout dictus d'Hollande (Octavius -) II 296
Barwoutswaarder II 402
Bas (Dirk de -) II 323
Bas (Familie de -) II 276
Basel (Winand van -) I 63
Baseldonk II 542, 545
Baselius II 336
Bassery (Willem -) II 270, 271, 584, 585, 592-594, 625, 629
Basson (Jan -) II 383
Bastingius (Jeremias -) I 161
Bataafse Republiek I 223, 230
“Batave Tempe” II 695
Batavia II 22
“Batavia illustrata” II 337
“Batavia sacra” II 337
Batavo (Missio -) II 80
Batenburg I 179, 378, 535, 536, 631
Batenburg (Jan van -) I 151, 154
Batenburgers (de -) I 152
Batenburg-Leur I 229
Bathmen I 551; II 454
Bauters (Willem -) II 469, 484, 603
Bavel II 598, 600, 604, 613, 615, 620
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Bavo (Sint -) II 767
Bavokerk te Gent (Sint -) I 313, 385
Bavokerk te Haarlem (Sint -) I 222, 283, 287, 296, 302; II 772
Bawinkel II 436, 439
Bay (Michel de -) II 748
Bazel I 130
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Bazel (Concilie van -) I 50, 68, 106
Bazelaars I 64; II 542
Beca (Henricus de -) I 25
Becanus II 750, 757
Becius (Joannes -) I 160
Becker (Christianus -) II 186
Beckum (Maria van -) I 152
Beckum (Ursula van -) I 152
Bedaf II 577
“Bedudenisse der misse” I 93
Bedum I 579; II 484, 487, 488, 490, 492-494
Beegden (L) II 661
Beek I 224, 229, 629, 630; II 417, 438, 613, 644, 660
Beek en Donk I 610
Beekman I 219, 223
Beeldenstorm I 8, 14, 165, 169, 175, 177, 291, 298, 301, 309, 361, 410, 484,
515, 516, 520, 521, 540, 544, 546, 560, 574, 577, 598, 599, 612, 619, 626, 627;
II 50, 128
Beeldenstorm te Utrecht I 515, 516, 520, 521
Beemster (De -) II 133, 134, 191, 363, 366, 374, 376
Beemstermeer II 87
Beer (Mathias de -) II 565
Beer (Mattheus de -) I 456
Beers I 228, 609; II 557, 660
Beerta II 495, 783
Beesd I 53, 230; II 396, 411, 415
Beesel I 229; II 659
Beest (Dokter van -) II 221
Beest (Petrus van -) II 299
Beest (Rudolf van -) II 299
Beesten (Dl) II 436, 439
Beets II 376
Begaardenklooster te Roermond I 384
Begijnen II 653
Begijnhof te Amsterdam I 514; II 176, 270, 358, 369, 677, 687, 704, 756, 762,
771.
Begijnhof te Breda II 606, 620
Begijnhof te Delft II 368, 505
Begijnhof te Haarlem II 193, 233, 364, 757
Begijnhof te 's Hertogenbosch I 596; II 588, 589
Begijnhof te Roermond II 647
Begijnhof te Rotterdam II 784
Begijnhof te Utrecht I 531
Begijnhoven I 74, 530
Beierse Huis I 202
Beilen II 498
Beke (Balthasar van der -) II 258
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Beken (Van der -) I 370, 395
Bekker (Balthasar -) II 208
Bel (België) II 589
Belfeld I 229; II 659, 661
België I 239, 438, 602
Bell I 227
Bellarminus (Sint Robertus -) II 9, 10, 16, 18, 113, 707, 747, 749-751, 753, 757
Bellegarde (G. Dupac de -) II 328
Bellemans (Daniël -) II 780
Bellingwolde I 202, 572, 573; II 495, 783
Belijdinghe des gheloofs’ (Corte -) II 747
Bemelen II 644, 661
Bemmel II 416
Benedictus XIV (Paus -) II 252
Benedictuskerk te Teeffelen (Sint -) II 688
Benedictijnen I 46, 49-51, 69, 103; II 39, 115, 126, 127, 134, 135, 184, 230,
317, 318, 390-393, 395, 396, 398, 399, 413, 415, 441, 464, 735
Benedictijnerabdij te Afflighem I 252
Benedictijnerabdij te Ferwerd I 56
Benedictijnerabdij te Sint-Pieter I 232
Benedictijnerklooster te Dikninge I 584
Benedictijnerproostdij te Meerssen I 230
Benedictijner-reformatie I 50
Beneficiale Beurs I 569
Bennebroek II 377
Bennekom I 220
Benschop I 145; II 388, 393, 411
Bentheim I 434; II 791
Bentheim (Graafschap -) I 224
Benthuizen II 401
Bentinck (Familie -) II 404, 453
Bentinck (Hans Willem -) II 267
Bentinck (Heren van -) II 263
Bentinck (Willem -) II 404
Bentivoglio I 8, 451, 614; II 63, 64, 68, 87, 456, 528, 530, 536, 666
Berchem I 610
Berchem (Claes -) II 684
Berchtesgaden II 626
Berg II 83, 248, 398, 418, 419, 444, 505, 661
Berg (Chr. van de -) II 112
Berg (Graafschap -) I 224, 536, 542; II 418, 437, 442
Berg (Graven van -) I 631; II 579
Berg (Heerlijkheid -) II 436, 443
Berg (Hertogdom -) II 632
Berg (Maria van den -) II 443
Berg (Oswald III van den -) II 443
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Berg (Willem van den -) I 323, 324, 532, 536, 539; II 33
Bergaigne (Bisschop -) II 608
Bergaigne (Hendrik de -) II 555, 564, 568, 569, 574
Bergaigne (Jozef de -) I 456; II 130, 561-563, 571, 572
Bergambacht II 403
Bergen (Henegouwen) I 379
Bergen (L) I 155, 228; II 659
Bergen (N.H.) I 506; II 364, 366
Bergen (N.B.) II 617, 618
Bergen (Bernardus van -) II 140
Bergen (Maximiliaan van -) I 268, 276
Bergen (Petrus van -) II 85
Bergen (Willem van -) 398, 400
Bergen op Zoom I 39, 61, 71, 389, 393, 396, 398, 400, 614, 617-620, 631; II
129, 597-603, 605-607, 609, 615, 617-620
Bergen-op-Zoom (Markiezaat van -) I 231, 388, 400, 435, 439, 617
Bergeyk I 610; II 558, 579, 590
Bergharen I 229
Berghe (Christiaan van den -) I 413
Berghes (Alphonse de -) II 274, 285, 584, 585, 619, 649, 651
Bergkerk te Deventer I 52, 546, 547
Bergklooster op de Agnietenberg I 147
Bergrede-christendom I 124
Bergschenhoek II 394, 398, 400
Bergum I 226, 342, 560
Bergum (Klooster te -) I 59, 69
Berkel (N.B.) I 609
Berkel (Z.H.) I 452; II 391, 394, 397, 400, 401
Berkenrode II 365
Berkenrode (Familie Van -) I 483
Berkenwoude II 403
Berkhout II 783
Berlage (Familie -) II 484
Berlaymont (Familie -) II 576
Berlaymont (Gilles van -) I 299; 517, 537
Berlicum I 69, 610; II 543, 568, 570, 595
Berlijn II 684
Bernardsabdij te Antwerpen (Sint -) I 253, 300, 352, 353, 389, 396, 399
Bernardijnen II 394, 395, 653
Berne (Abdij van -) I 53, 55; II 533, 544, 558, 570, 575, 589, 591
Beroerten’ (‘Opkomste der Nederlandse -) I 300
Beroerten (Raad van -) I 189
Bertholdi (Herman -) II 40
Bertius II 761
Bertius (Abraham -) II 145, 147
Bertius (Arnoldus -) II 730
Bertius (Johan -) II 145
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Bertius (Pater -) I 485, 487, 488
Bertius (Petrus -) II 145, 371, 372, 729, 730
Bertius (Wenceslaus -) II 145
Bertken (Zuster -) I 92
Beruigen (Liffordus -) I 160
Bérulle (De -) II 280, 282, 501, 759, 778-781
Bérulle (Oratorium van de -) II 151, 156, 165, 196, 226, 227, 231, 233, 778,
781
Bérulle (Pierre de -) I 75, 113, 114; II 226, 229, 239
Bérulle (School van de -) II 196, 198, 226, 229, 230, 234, 237, 242, 251, 255
Bérulliaanse ascese II 228, 230, 232, 240, 250
Berullianisme II 282
Berum I 590
Besançon (Aartsbisdom -) I 233
“Bespiegelingen van God en godsdienst” II 707
“Bespiegelingen” van Vondel II 736
Best I 610
Bethanië te Foswerd (Klooster -) I 49
Bethlehem te Elkerzee (Klooster -) I 52
Bethlehem te Oostbroek (Abdij
Nieuw -) I 49
Bethlehem te Oudkerk (Klooster -) I 53
Bethlehem te Wateringen (Klooster -) I 52
Betuwe (De -) I 220, 263, 438; II 54, 126, 415
Beuckelaar (Gerrit -) I 601
Beugen I 228; II 595, 660
Beugen-Rijkevoort I 609
Beughem (Joannes Ferdinandus van -) II 583, 612, 619, 620
Beukelsz. (Jan -) I 144
Beuningen I 229
Beuningen (Koenraad van -) II 737
Beuzichem II 416
Beveren (Joannes de -) I 586
Beverwijk I 62, 67, 69, 502; II 363, 365
Beverwijk (Vincent van -) I 188
Beyeren van Schagen (Familie -) I 482
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Beyerlink (Laurens -) II 598, 757
Beza (Theodorus -) I 157, 160, 161, 165, 172
Bianco II 44
“Bible in Dietse” I 93
Biblioteco Vittorio Emmanuele II 291
Bibliotheek van Friesland (Provinciale -) II 756
Bichi (Antonis -) II 563
Biechtpenning I 17
Bienvenuegelden I 463, 467
Bierbeek II 42
Bierum II 493
Biervliet I 403, 414, 625; II 630
Biesten (Henricus van -) II 128, 129
Biggekerke II 425
Bilderdijk I 96, 459; II 692, 711
Bilt (De -) II 414
Binderen I 52; II 533, 544, 545, 576, 588, 592
Binet (Etienne -) II 779
Bingelrade I 229; II 660
Binkhorst (Familie van -) I 179
Bisschop (Valentius -) II 782
Bisschoppelijk Museum te Haarlem II 762
Blaarthem II 590
Blaauwhuis II 473
Blackwell (George -) II 119
Bladel I 606; II 591
Bladel-Netersel I 610
Blaeu te Amsterdam II 254, 728, 750
Blankenham II 454
Blaricum I 528; II 396, 414
Blauwe schuit I 91
Blauwhuis II 477, 478
Bleiswijk II 391
Blerick I 228; II 659
Blesdijk II 475
Bleskensgraaf II 403
Blitterswijk I 228; II 659
Bloccius (Petrus -) I 134, 136
Bloed te Boxtel (Mirakel van 't H. -) II 543, 579
Bloedraad I 188, 189
Bloedraad (Noordhollandse -) I 504
Bloemaert I 475; II 96, 100, 367
Bloemaert (pr.) II 734
Bloemaert (Abraham -) II 684
Bloemaert (Adriaan -) II 684
Bloemaert (Augustijn Alsten -) II 194, 714, 715
Bloemaert (Cornelis -) II 683, 684
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Bloemaert (Familie -) II 276, 677, 678, 683, 684
Bloemaert (Frederik -) II 324, 684
Bloemaert (Hendrik -) II 684
Bloemaert (Trijntje -) II 276
Bloemaert-Codde (Maria -) II 323, 324
Bloemendaal II 377
Bloemert (Alstenus -) II 85, 89, 96
Bloemhof I 328
Bloemhof te Wittewierum (Klooster -) I 52, 226
Bloemkamp te Bolsward (Klooster -) I 52, 54, 150
Blois van Treslong I 179
Blokhoven (Alardus -) II 288
Blokhoven (Jan van -) I 525
Blokhoven. (Pastoor -) II 220, 254
Blokker II 373
Blokkert II 361
Blokland II 394
Blokzijl I 549; II 454
Blommaert (A.A. -) I 632
Blommeveen (Pieter -) I 75, 93
“Blijde Inkomste” I 252, 347, 352, 354
Blijdenstein I 587
Blijenstein I 567
Bockenberg (Arent -) II 383
Boddens S.J. (Jan -) I 448
Bodegraven I 501; II 126, 258, 394, 398, 402
Boecop (Arent toe -) I 324
Boecop (Familie toe -) II 55
“Boek van den heiligen sacramente” I 94
Boekdrukkunst I 7
Boekdrukkunst (Uitvinding der -) II 362
Boekel I 608; II 577, 578
Boekencensuur II 100
Boekholt I 150, 151
Boekhout (Nicolaas van den -) II 567
“Boeksken van der missen” I 93
Boelens (Familie -) II 483
Boendale (Van -) I 34
Boerenoorlog I 141
Boerenopstand I 144, 420
Boetselaar I 178
Boetzelaer (Familie Van -) I 482
Boeyens (Adriaan Florenszoon -) I 205
Bogaert (Henricus -) I 25
Bogarden II 115, 147, 184, 394, 395, 596, 646
Bogarden te 's-Hertogenbosch I 596
Bogerman Sr. (Joannes -) I 566
Böhme (School van -) II 735
Bokhoven II 570, 593, 595
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Bolderman II 358
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Bolius (Jacob -) II 120
Bollandisten II 758
Bollandus (Joannes -) II 758
Bollius (Petrus -) II 12
Bologna II 548
Bologna (Universiteit van -) I 353
Bolsward I 52, 54, 62, 71, 150, 153, 226, 561, 563, 569; II 125, 128, 130, 185,
187, 436, 463, 466-471, 474, 476-478
Bolsward (Boete van -) II 682
Bolsward (Schelte van -) II 682
Bolswert (Boëtus a -) II 682
Bolswert (Schelte a -) II 682
Bombergen (Anton van -) I 181, 362
Bommel I 27, 67, 69; II 543, 678
Bommel (Den -) II 408, 409
Bommelerwaard I 22, 263, 360, 363, 624; II 126, 351
Bommen-Berend II 220
Bona (Kardinaal -) II 212, 253, 710
Bonaventure (César de S -) II 145, 147
Bonifatius (Sint -) II 763-767, 773
Bonomi I 357
Bonomi (Giovanni Francesco -) II 9, 12
Bont (Karel de -) II 282, 293, 305, 307
Bool (Jacob -) II 387
Bool (Kanunnik -) II 67, 71
Boom (Adr. -). I 335
Boonen (Jacob -) II 70, 123, 231, 239, 283-285, 320, 551, 566, 608, 621, 642,
643, 665, 694, 752, 777
Boornzwaag I 62
Boot (Arnold -) II 294
Bor I 8, 189, 439, 601; II 768
Borch (Jacobus van den -) II 602, 635-637, 639-641
Borculo I 202, 225; II 444-447, 449, 450
Borculo-Lichtenvoorde II 542
Borculose Kwestie II 444
Borger II 499
Borgharen I 229; II 644, 660
Borghese (Scipione -) II 64, 65
Borgia (Alexander -) II 327
Borgvliet II 615
Borkel-Schaft I 610
Borkum I 226
Borluyt (Nicolaas -) II 739
Born-Buchten II 661
Borne I 552; II 439, 452
Bornisse (De -) II 406, 407
Borromaeus (Sint Carolus -) I 349; II 238

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

Borselen II 429
Bosch I 226
Bosch (Den -) zie 's-Hertogenbosch
Bosch (Hieronymus -) I 88
Bosch (Huis ten -) II 684
Bosch (Karel van den -) II 621, 625, 648
Boschkapelle II 623, 624
Boskamp (De -) II 453
Boskoop II 391, 402
Bosman (Antonius -) II 641, 642, 645, 647
Bossche College St. Willibrord te Leuven II 540, 542
Bossche (Petrus van den -) II 210
Bossen (Matthias van -) II 247
Bossu I 299; II 517, 731
Bossuet II 228, 241, 254, 255, 331, 757
Botbergen I 474, 475
Botius (Paulus -) II 85, 86
Bouchaute II 624
Bouchorst (Familie van -) I 482
Bouillon (Kardinaal de -) II 253
Bouquet O.P. (J. -) II 133
Bouquetius (Joannes -) II 470
Bourbon (Charlotte de -) I 300
Bourgois (Jodocus -) I 26
Bourgondië I 203
Bourgondië (David van -) I 90, 121, 208
Bourgondische Huis (Politiek van het -) I 203
Bourgondische Kreits I 201, 208
Bourignon (Antoinette -) II 502-504 737, 738, 762
Bouwens (Leenaert -) I 152, 153, 568
Bovenkarspel II 361-363, 366, 373
Bovenkerk II 363, 365
Boxbergen II 453
Boxhorn II 336, 600
Boxhornius (Henricus -) I 613
Boxmeer I 228; II 576, 578, 579, 595, 608, 609, 646, 653, 660, 744
Boxmeer (Baronie van -) II 570, 578
Boxtel I 72, 606, 609; II 532, 535, 543, 553, 557, 576, 592, 593
Boxtel (Kapittel van -) I 367
Boxum II 474
Brabant I 80, 147, 155, 188, 202, 205, 216, 217, 251, 252, 351, 360, 367, 404,
453; II 72, 634, 789, 795
Brabant (Raad van -) I 361; II 284, 546
Brabant (Staten van -) I 347, 348, 352, 354, 360, 367, 600
Brabanders (Spaanse -) II 145
Braemcamp (Rutger -) I 554
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Braems (Pieter -) II 270
Brakel I 28, 624
Bramsche II 436, 439
Brande OESA (Jan van den -) II 136
Brandenburg II 398, 419, 447
Brandenburg (Keurvorst van -) I 608; II 214, 418, 419, 505, 632
Brandt (Gerard -) II 706
Brandwijk I 52, 501; II 403
Bray (Guido de -) I 160, 164, 165, 170, 173
Bray (Salomon de -) II 689
Breda I 39, 61, 64, 71, 74, 89, 311, 312, 367, 384, 385, 389, 392-394, 396-400,
457, 600, 603, 611-615, 617; II 50, 126, 129, 535, 571, 597-601, 603-607,
609-612, 614, 615, 617, 619, 620, 742
Breda (Baronie van -) zie Baronie van Breda
Breda (Kapittel van -) I 394
Breda (Staties te -) II 620
Breda (Vicariaat van -) I 64
Bredero (Gerbrand -) II 692, 696, 697, 704, 783
Brederode I 176, 181
Brederode (Familie Van -) I 482; II 29, 55
Bredevoort I 69, 202, 205, 536, 542, 550; II 449-451
Bredewech (Hermannus -) I 586, 587
Bremen I 138
Bremond II 195, 237
Brès (Guy de -) I 160, 164, 165, 170, 173
Breskens I 415; II 626, 629, 630
Breugel II 590
Breughel I 84, 88
Breukelen I 526; II 393, 412, 783
Breukelen-Sint Pieters II 412
“Breve Memoriale” II 290, 304, 307, 308, 309
“Brevis descriptio status” II 103
“Brevis descriptio” van Rovenius van 1616. II 488
Brielle I 25, 47, 63, 64, 67, 72, 160, 170, 220, 311, 328, 493, 494, 517, 561; II
397, 403, 405-407, 768, 769
Brienen I 220; II 417
Brienen (Abraham van -) II 74, 170, 171, 193, 198, 239, 277, 392, 769, 782
Brigitta van Zweden (Sint -) I 63; II 784
Brigittinessen I 63
Brigittijnen I 63; II 184, 433, 543, 588, 592, 596
Brigittijnen te Rosmalen II 588
Brimeu (Charles de -) I 374, 375
Brimeu (Familie Van -) I 608
Brinckerinck (Jan -) I 66, 68
Brixius O.F.M. (Benedictus -) II 186-188
Brochterbeck II 436, 439
Brockmolle II 220
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Broeckhuyzen (Christophorus -) I 554
Broeders van het Gemene Leven I 66, 104, 105, 114, 122, 280; II 542
Broederschap van de Zalige Dood II 775
Broederschap van St. Bonifatius II 773
Broederschap van St. Willibrord en St. Bonifatius II 112, 765, 776
Broedersen (N -) II 328
Broeke (Michael van den -) II 136
Broekhoven (Nic. van -) II 580, 588
Broekhuizen I 228; II 659
Broekhuizen’ (Havezate ‘In de -) II 453
Broekhuizenvorst I 228; II 659
Broek op Langendijk, II 373
Broeksittard II 661
Broere II 711
Broerenkerk te Deventer I 545, 547
Broerenkerk te Groningen I 576
Broerenklooster te Zwolle I 549
Brom (Gisbert -) II 291
Bronkhorst (Familie -) II 401
Bronkhorst (Joost van -) II 444
Bronkhorst-Batenburg (Karel van -) I 626
Brouwer (Adriaan -) II 681, 682
Brouwer (Jacobus de -) II 470
Brouwer (Pater -) II 134
Brouwershaven I 222, 339, 495, 498; II 425
Brugge I 13, 88, 123, 165, 166, 178, 208, 314, 349, 405, 407, 409, 410, 412,
413, 415, 602; II 6, 113, 167, 183, 619, 642, 688, 752, 766
Brugge (Bisdom -) I 208, 231, 232, 339, 347, 409-411, 415; II 68, 283, 285,
585, 625, 627-629.
Brugge (Kapittel van -) I 409, 410, 412
Brugge (Marcellinus van -) II 140
Brugge (Synode van -) I 412, 413
Brugman (Jan -) I 71
Bruhezen (Johan van -) I 248, 281, 282, 305, 316, 333, 334; II 5, 9, 11, 12, 15,
17, 181, 384, 704
“Bruid des H. Geestes” II 503
Bruilochtskleed der liefden Gods’ (‘Het -) I 94
Bruiningh (Joannes -) II 475
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Bruinisse II 425
Bruly (Pierre -) I 172
Brumley II 220
Brummen II 441
Brun (Antoine -) II 146, 147
Brunesius (Gerardus -) II 433
Brunesius (Ludolphus -) II 393
Brunnepe bij Kampen I 69
Brunssum I 229; II 660
Brunswijk I 68
Brussel I 70, 148, 208, 216, 225, 231, 269, 276, 277, 284, 292, 294, 298, 311,
335, 361, 364, 370, 380, 397, 400, 404, 560, 600; II 7, 14, 15, 29, 30, 43, 48,
60, 67, 71, 167, 177, 181-183, 188, 202, 211, 213, 231, 232, 242, 259, 269, 270,
273, 274, 280, 281, 295, 305, 309-311, 322, 526, 535, 553, 557, 564, 568, 584,
585, 598, 619, 635, 647-649, 651, 657, 658, 725, 742, 744, 752, 768, 794
Brussel (Hof van -) II 213
Brussel (Nuntiatuur te -) zie Nuntiatuur te Brussel
Brussel-Finisterra II 231
Brusselse Religievrede I 561
Brusselse Unie I 446, 532
Bruynsma (Anske Bokke -) II 48-50, 337, 338
Bruynsma (Theodorus -) II 473
Buddingh (Antonius -) I 23
Budel I 606, 610; II 590, 595
Buedens (Olivier -) I 188
Buffelaer (Adrianus -) II 85, 87, 88
Bugge (J -) II 95, 97, 100, 111, 112, 715, 766
Buggenum II 661
Buitenpost I 202, 566
Buitenveldert II 140, 141, 363, 365
Bullewijk II 294, 365
Bullinger I 135, 144
Bunde I 229; II 644, 660
Bunne I 584
Bunnik I 525; II 393, 396, 410
Bunschoten I 28; II 413
Burch (Frans van den -) II 621
Buren I 62; II 125, 126, 416, 479
Burg II 425
Burg (Den -) I 512
Burgh (Albert -) II 736, 737
Burgh (Henricus Franciscus van den -) II 539
Burghoorn (Familie Van -) I 482
Burmania (Familie -) I 565
Burmannia (Familie -) II 472
Burmanniahuis II 463
Bursfeld (Unie van -) I 50, 51
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Bursfeld a.d. Wezer (Klooster -) I 50, 103.
Bursfelder reformatie I 50
Burum I 52
Busch (Johan -) I 50, 68, 69, 73
Busman (Hendrik -) II 642
Bussi (J.B. de -) II 310, 322, 326, 327
Bussum II 414
Buurkerk te Utrecht I 24, 515, 520
Buurmalsen II 416
Buweklooster te Augustinusga I 53
Buys (Paulus -) I 448, 498, 517, 518; II 731
Buyser (Adriaan -) I 286
Buysero de Berchem I 482
Bijbellezen II 333
Bijenkorf (Marnix' -) I 91
Bijlandt (Adriaan van -) I 626
Bijlers (Arnold -) II 555
Bijlevelt (Johan van -) II 114, 251
Bijns (Anna -) I 92, 127

C.
Cadier II 662
Cadzand I 414; II 625-627, 629, 630
Caffenbergh (Andreas -) I 556
Calais (Land van -) II 626
Calcar I 70, 166, 368, 607
Calcar (Hendrik Eger van -) I 60.
Calcovius tot Keulen’ (‘Judocus -) II 728
Calixtuskerk te Groenlo (Sint -) II 434
Calvinisme I 13, 128, 154, 156-159, 162, 164, 165, 172; II 279
Calvijn I 103, 134, 135, 159-165, 169, 172, 176, 177, 302, 421, 422; II 446,
711, 722, 725, 748, 782, 791, 792, 794, 795, 798, 800
Calvijns Institutie I 169
Camba (Emmanuel de -) II 507, 508
Camminga (Familie -) II 466, 467, 472, 474
Camminga (Frans Duco -) II 467
Camminga (Pieter II van-) II 466
Camminga (Pieter II van-) II 466, 467
Camminga (Sicco van-) II 466, 479
Cammingha I 484, 565, 568
Cammingha (Pieter II van-) I 568
Cammingha (Sicco van -) I 568
Campen (Hendrik van -) I 588
Campen (Jacob van -) II 689, 690
Camphuyzen I 697
Camus (Jean Pierre -) II 779
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Canirivus (Fredericus -) I 131
Canisius (Katechismus van Petrus -) II 112, 113
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Canisius (Sint Petrus -) I 75, 76, 80, 119, 330, 373, 378, 427; II 49, 112, 113,
552, 758, 773
Cannenburgh (De -) II 438, 440
Cant (Reinier -) I 480, 499; II 731
Canterbury I 170
‘Capadociërs’ II 211
Capelle I 29
Capelle (Spfang -) I 623
Capellen (Gerlach van der -) I 539
Capello O.P. (Marius Abrosius -) II 133, 470, 609, 610, 614, 617, 618
Capito (Johannes -) I 613
Capizucchi (Kardinaal J.A. -) I 215
Capucijnen I 603, 632; II 115, 137-140, 184, 187-189, 191, 207, 362, 384, 388,
389, 435, 436, 449, 455, 469, 470, 529, 530, 542, 552, 556, 577, 588, 592, 593,
595-597, 606, 607, 609, 614, 646, 653, 660, 661, 771, 777
Capucijnen in Nijmegen I 632
Carafa (Decio -) II 63
Caraffa (Huis van -) I 209
Caraffa (Kardinaal Carlo -) I 215
Caraffa (Vincentius -) II 775
Carbonelli (Gerardus -) II 464, 466, 467, 479, 483
Carion S.J. II 455
Carleton II 550
Carmelieten I 61; II 115, 141, 143-145, 147, 184, 189, 190, 218, 263, 297, 363,
365, 367, 392, 394-397, 399, 579, 595-597, 620, 623, 646, 653, 659-661, 681,
730, 732, 744, 760, 777
Carmelieten te Leiden II 144
Carmelitessen II 576, 653, 784
Carmelitessenklooster te Den Bosch II 548
Carpineto (Kardinaal -) II 302
Casanata (Kardinaal -) II 265, 277, 302, 309
‘Cas de conscience’ van 1701 II 286, 287, 333
Caspari (Reinerus -) II 474
Cassander (George -) I 123; II 747
Cassel II 183, 631
Castel Gandolfo II 236
Casterle I 227
Castorië i.p.i. (Bisschop van -) II 22, 178, 274, 310
Castricum I 170, 506; II 299, 363, 365
Castricum (Limmen -) II 362
Castricum (Nicolaas van -) I 284
Castro (Jacobus de -) I 632; II 636
Castro (Nicolaas de -) I 77, 188, 224, 235, 238, 242, 250, 306-311, 534
Cateau-Cambresis (Vrede van -) I 209
‘Catechismus scholasticus’ I 377
Cater (J -) II 74, 105
Catharina-convent I 530
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Catharinadal bij Roosendaal (Klooster Sint -) I 53
Catharinadal te Oosterhout (Sint -) II 611
Catharinakerk te Brielle (Sint -) I 25
Catharinakerk te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 361, 363; II 542, 588, 589
‘Catholyck antwoort op een boekje, dat Simon Episcopius tegen de R.C. kerck
heeft geschreven Antw. 1641’ II 752
‘Catholyck Memorybouck’ II 750
‘Catholycke uytwisspons’ II 752
Cathuis (Arnoldus -) II 432, 464, 483
Cats (Adriaan -) I 339, 498
Cats (Boudewijn -) II 40, 74, 110, 169-171, 173, 175, 176, 178-180, 191, 193,
195, 198, 199, 201, 245, 367
Cats (Cornelis -) II 193, 363, 367
Cats (Familie -) I 339
Cats pr. (J -) II 105
Cats pr. (Jacob -) II 209, 272, 305, 308, 309, 311, 327, 329, 395, 786
Cats pens. (Jacob -) I 339, 480, 498; II 692-694
Cats (Joost -) II 40, 112, 367, 768
Cats (Judocus -) II 361, 743, 761
Cats (Matthys -) I 339
Cauchie (Rochus de la -) II 85
Cauthals (Christiaan -) II 565
Celibaat I 31; II 358
Cellebroeders I 74, 596
Celles (Theodoor de -) I 61
Cellezusters I 64; II 653
Chaam I 615-617; II 598, 600, 604, 605, 613, 615, 616, 620
Chambre mi-partie II 394
Champagne II 626
‘Chapelet du saint Sacrament’ II 228
Charlois I 25; II 405
Chigi (Fabio -) I 438, 455, 456; II 35, 36, 72, 74, 75, 139, 141-144, 151-153,
157, 166-169, 181, 184, 189, 608, 728, 729
Chiliasme II 503
Chimay I 412
Chinay (Michael -) II 476
Chorepiscopus I 263
Christiaan III (Koning -) I 425
Christiani (Joannes -) I 587
Christiani (Nicolaas -) I 617
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Christianus (Pater -) II 475
Christoffelkerk te Roermond (Sint -) II 648
Christoffelkruid II 786
Christophori (Denis -) I 413; II 625
Christophori (Nicolaas -) I 566
Christophoruskerk te Medemblik II 358
Cisterciënser-abdij te Aduard I 226, 241
Cisterciënserklooster Jeruzalem I 567
Cisterciënser observantie II 227
Cisterciënserprioraat van St. Walricus te Overasselt I 230
Cisterciënsers I 46, 51-55, 58, 69, 103, 336; II 230, 309
Claes (Wijntje -) I 132, 136
Claes Albertsz I 502
Claes Jansz I 502
Claraklooster te Oldenzaal (Sint -) II 435
‘Clara Relatio’ van Petrus Bertius II 371
Clarissen I 72; II 370, 576, 653
Clarissenklooster bij Groningen I 121
Clarissenklooster te 's-Hertogenbosch I 596; II 588
Claijsson (Augustinus -) II 476
Clemanges (Matthieu Nicolas de -) I 85
Clemens VII (Paus -) I 203, 205; II 128, 765
Clemens VIII (Paus -) I 388; II 6, 15, 20, 23, 32, 35, 52-54, 78, 80, 90, 119,
532, 633
Clemens IX (Paus -) II 240, 241, 420
Clemens X (Paus -) II 261, 420, 769
Clemens XI (Paus -) II 311, 312, 319-321, 324, 326, 333
Clemenskerk te Nes op Ameland (Sint -) II 467
Clementijnse vrede II 240-242, 261, 277, 278, 285, 287
Clerici uxorati I 441
Clericus (Nicolaas -) I 160
Cleyne (Marten de -) I 159
Clinger (Mattheus -) II 383, 423
Cochelaer (paap van -) I 548
Cochlaeus II 757
Cock (Andreas Arsenius -) II 233
Cock (Theodorus de-) II 234, 271-274, 290, 298-301, 304, 305, 309-312, 317,
320-325, 328, 332, 334
Codde (Petrus -) I 465, 481, 484; II 22, 93, 101, 103, 106, 110, 149, 202, 210,
215-217, 219, 233, 234, 237, 240, 245, 246, 251, 262, 263, 268-275, 277, 278,
280, 281, 285, 287-295, 297-305, 307-335, 337-339, 366, 372, 395, 398, 401,
416, 424, 438-440, 450, 458, 467, 474, 476-478, 490-492, 497, 505-507, 594,
766, 775, 781
Codde (Pieter Adriaanszoon -) II 275
Codde (Pieter Martenszoon -) II 275
Codde S.J. (Petrus -) II 276, 467, 474
Cockelenberg II 616
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Coelen (Hendrik -) II 642
Coeverinex (Analecta Gijsberti -) I 370
Coeverinex (Gijsbertus -) I 327, 365, 369, 370; II 51, 69, 536, 539, 635
Colchester I 170
Colck (de -) II 432
Colde (Hermannus -) I 586
Colet I 124
Collatiebroeders zie: Broeders van het
Gemene Leven
Collatierecht I 19
College te Douai II 245, 246, 248
College te Kamerijk II 48
College te Keulen II 45, 69, 97
College te Leuven II 42
College te Maastricht II 50
Colleges te Antwerpen II 48
Colleges te Dinant II 48
Colleges te Doornik II 48
Colleges te Douai II 48
Colleges te Saint-Omer II 48
Collegianten II 502
Collegium Regium te Leuven I 312, 383; II 40, 245, 602
Collegium Romanum II 602
Collegium Urbanum II 245
Collegium Viglii II 470
Colloredo (Kardinaal -) II 302
Colonna (Kardinaal -) II 277
Colvenerius (Georgius -) II 247
Commelinus (Jacobus -) I 160
Commende I 251, 252
Commentarius de erectione novorum in Belgio episcopatuum I 370
Committimus I 436, 624; II 630
Communie (Dagelijkse H. -) II 771
Communie (Maandelijkse H. -) II 770, 771
Communie (Veelvuldige H. -) II 157, 237, 238
Composities I 461, 463-465, 468-470, 472, 473, 509
Compromis der edelen I 175, 176, 179
Concepcion II 786
Concessiones Ephesinae van 1652, II 183, 257, 258
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Concilie (Congregatie van het -) II 618
Concilie te Mechelen (Provinciaal -) I 237
Concilie te Utrecht (Provinciaal -) I 290, 309
Concilie van Trente zie Trente (Concilie van -)
Concordaat van 1559 I 201
Concordaat van 1801, I 229
‘Concordia repugnatium’ II 82
‘Concordia’ van 1624, II 124, 130, 131, 133, 137, 141, 150-153, 182-187, 191,
257, 434, 562
Concubinaat I 248, 278
Condren (Père de -) II 228
Confession de Foy I 164
Congregatio de propaganda fide zie: Propaganda (Congregatie v.d. -)
Congregatio Hollandiae II 169
Coninck (Petrus Damasus de -) II 192
Conincx (Adrianus -) II 422
Conincx (Maarten -) II 24
Conincx ‘de Wonderdoener’ II 24
Coninx (Martinus -) II 385
Conscriptio exulum Frisiae I 563
Consistoriën I 179, 180, 181
‘Consolation et resiovissance pour les malades’ II 779
Constantinopel II 260
Constanz (Concilie van -) I 105
Constitutie ‘Inscruptabili divinae Providentiae’ II 80
Consubstantiatie I 140
Contra-reformatie I 80
Contra-remonstranten I 554, 604
Contritionisme II 253, 333
Conversen I 55
Convict ‘Het Varken’ te Leuven II 245
Convict van de H. Geest te Leuven II 245
Coolhaes (Caspar -) I 544
Cools (Reginaldus -) II 619, 640, 649-651, 656, 657, 661
Coopal (Willem -) I 76, 305, 312, 444; II 6, 12, 13, 18, 24, 25, 86-89, 173, 176,
357-359, 363
Coornhert (Dirk Volkertszn -) I 120 123, 303, 438; II 698, 802
Coppens II 595
Coppens (Franciscus -) II 232
Coppin (Nicolaas -) I 188
Corduanier (Marcus -) II 476
Cornaillon (Jean de -) I 612
Cornelis Cornelisz I 502
Cornelis Hendrikszn II 359
Cornelis Petri I 28
Cornelius Kapel te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 362, 596, 601
Corsendonck II 588, 591
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Corswarem (Walter van -) I 357
Cort (Christiaan de -) II 501-504
Cort (De -) II 762
’Cort onderwijs’ II 747
Corte (Pieter de -) I 188, 216, 232, 234, 349, 409, 410
‘Corte belijdinghe des gheloofs’ II 747
‘Corte ende clare andtwoorde’ II 747
Corte S.J. (Joannes de -) II 207
Corvinus (Joannes -) II 730
Cosimo III (Groothertog -) II 259
Cosmas I 27
Costa (Aegidius a -) II 476
Costa (Da -) II 711
Coster (Frans -) II 49, 113
Coster (Quirinus -) II 361
Costerus II 715
Costerus (Franciscus -) II 773, 782
Cosyn (Joannes -) II 476
Cothen I 525, 529; II 396, 410
Coupe (Jacobus la -) I 495
Cousebant (Jozef -) II 196, 215, 218, 268-273, 294, 364, 475, 476, 489, 490
Cousebant (Nicolaas Wiggerszoon -) II 358, 367, 370
Cousebant (Wiggerszoon -) II 44, 51, 52
Couverden (Theodorus van -) II 247
Couverselius (Carolus -) II 141, 143, 144
Couvrechef II 141, 143, 144, 189
Courvael (Familie -) I 499
Couwater II 534, 543
Couwater bij Rosmalen (Klooster -) I 63
Couwenburgh (Joannes -) II 474
Coventry I 170
Crabeels (Clemens -) I 357, 368-370
Crachtius (Steven -) II 360
Cramprich II 267, 275, 287
Cranenborgh (Gebr. Van -) II 590
Cranmer I 170
Cremers (Familie -) II 483
Creusen (Andreas -) II 610, 641-643, 645, 647
Crom (Thomas -) II 146
Crone (Huis -) II 456
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Croy I 608; II 576
Croy (Jacqueline de -) I 618
Croys (Familie Van -) II 409
Cruce (Judocus a -) II 12
Crusius (Arnoldus Cornelisz -) I 160
Cruycen (Andreas van de -) II 194
Cruyssen (Andreas van der -) II 363
Cruz (Santa -) II 786
Crijt (Bernardus Joannes -) I 587
Crijt (Hendrik -) I 588
Cudsemius II 757
Cueva (Alphonsus de -) II 647
Cueva (Kardinaal de -) II 558, 607
‘Cuius regio eius religio’ I 428, 438, 519; II 419
Culemborg I 176-178, 526
Culemborg (Familie Van -) I 482
Culemborg (Graven van -) II 165
‘Cum occasione’ (Bulle -) II 240
Cunera (Sint -) II 767
Cuper (Dirk die) I 132
Cuper (Willem die -) I 132
Cuppen I 601
Curaçao II 22
Cureiten I 17
Cursores II 24
Curtius (Petrus -) I 188, 216, 232, 234, 349, 409, 410
Cusa (Nicolaas van -) I 50, 68
Cusemer (Klooster te -) I 53, 335
Cuyck I 61, 227, 228, 230, 363, 376; II 197, 569, 633, 637, 653
Cuyck (Bisschop -) II 113
Cuyck (Hendrik -) I 264, 388; II 50, 631-635, 638, 645, 748
Cuyck (Land van -) I 608; II 566, 575, 579, 631, 638, 639, 643, 646, 648
Cuyck (Pastoor van -) II 296
Cuyck (Petrus van -) II 397
Cuyck-St. Agatha I 609
Cuyck van Mierop (Familie Van -) I 483
Cyprianus Cap (Pater -) II 138, 140
Cyran (Saint -) zie Saint-Cyran.

D.
Daalhem II 644
Dachverlies II 48, 49
Dael (P -) II 757
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Dael (Paul van den -) II 568
Dael (Jan van -) I 607
Dalen I 590; II 498
Dalenbroek I 154
Dalfsen II 439, 453, 454
Damant (Pierre -) I 408
Damiaatjes te Haarlem II 362
Damme I 13
Daneau (Lambert -) I 161
Dantumadeel II 480
Darmen II 220, 439
Dathenus (Petrus -) I 160, 165, 172, 405-407, 474
Davesius (Franciscus Adriani -) I 23
David (J -) II 757
David Joris I 146, 150-152, 154
Davidjoristen I 151, 152, 155
David Leendertsz I 503
David van Bourgondië I, 90, 121, 208
‘De catholyke overwinnende waerheid’ II 305
Decker (Jeremias de -) II 696, 701
Declaratio van Juli 1701 II 312, 315, 316, 325
Declaratio van Juli 1702 II 321
‘Decretum horribile’ I 162; II 725
Deense Successie-oorlog I 10
Deernum II 473
Deest II 660
‘Defenso Ecclesiae Romanae’ II 305
Deil II 415
Deinum II 474
Dekema (Familie -) II 472
Dekens (Thomas -) II 258
‘De la frequente Communion’ II 237
Delaware II 503
Delden I 551, 553
Delden (Ambt -) II 452
Delden (Frederik van -) I 555
Delden (Stad -) II 452
Delenus (Wouter -) I 171
Delfland II 74, 234
Delfland (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 397
Delfshaven II 391, 397
Delft I 13, 15, 36, 47, 60, 61, 64, 71, 72, 91, 93, 123, 131, 136, 151, 160, 166,
220, 328, 467, 477, 488, 501; II 10, 12, 13, 23-27, 30, 33-35, 37, 39, 52, 54, 57,
103-105, 108, 117, 125, 128, 157, 171, 243, 278, 281, 290, 293, 304-307, 314,
349, 354, 355, 368, 374, 380-383, 385, 387, 388, 390, 392-394, 397, 399, 400,
406, 505, 690, 691, 699, 714, 716, 741, 772, 774, 784.
Delft (Aartspriesterschap -) II 395
Delft (Staties te -) II 397
Delfzijl II 493
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Delouit (Marc -) II 221
Delprat I 103
Demen II 577
Den Bosch zie 's-Hertogenbosch
Dendermonde I 403
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Dendermonde (Land van -) II 622
Denekamp I 552; II 452
Denemarken I 425, 438
Denemarken (Koning van -) II 507
Denemarken (Wilhades van -) I 495
Den Haag zie 's-Gravenhage
Denmerken I 528
Dennenborg II 577
‘Den oprechten schriftuerlycken R.C. Mondstopper’ II 753
Dentières (Joannes -) II 85
‘Denunciatio’ van Codde 1706 II 302, 327, 328
Denijs II 48, 50
Derde Orde II 773, 776
Dermout I 602; II 424, 428
‘De salute animarum’ van 1821 (Bulle -) I 225; II 451
Descartes I 475; II 96, 694, 710, 714, 733-736
‘Descriptio Episcopatus Leovardiensis’ van 1640 II 470
‘Descriptio ordinis’ van Rovenius II 82
‘Desperata causa’ II 752
Desschel II 589
‘De statu ecclesiarum’ (Bulle -) I 227
Deurne I 610; II 579
Deursen II 577
Deventer I 36, 37, 41, 47, 52, 53, 61, 65, 67, 73, 103, 123, 146, 148, 152, 160,
207, 209, 210, 224, 225, 304, 315-317, 321, 324, 326, 327, 369, 543-547,
549-554, 603; II 6, 39, 50, 128, 207, 395, 430-433, 435-438, 447, 454, 482.
Deventer (Aartspriesterschap -) II 395, 438, 453
Deventer (Bisdom -) I 209, 213, 219, 220, 224, 225, 273, 279, 297, 314, 319,
347, 369, 558; II 6, 14, 67, 69, 74, 101, 103, 105, 128, 170, 179, 186, 268, 277,
398, 417, 429-435, 437-439, 449, 635
Deventer (Grote School van -) I 543
Deventer (Henricus van -) II 398, 438
Deventer (Kapittel van -) I 315, 317; II 68, 82, 433
Deventer (Landdag te -) I 315
Deventer (Proost te) I 263, 264
Deventer (Proostdij van -) I 317
‘Devoot en profijtelijk boeksken’ I 94
Devotie (Moderne -) I 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112-115
Devotissa II 311
Didam I 224; II 417, 438, 443, 444
Dielen (Lucas -) I 368
Diemen I 506; II 362, 378, 415
Diepenheim I 551, 553; II 452
Diepenveen I 66, 68; II 453
Diepenveen bij Deventer (Klooster -) I 68, 69
Dieren I 63
Diessel II 591
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Diessen I 609; II 591
Diest (Cornelis van -) I 503, 599
Diest (Familie van -) II 488
Diever I 586; II 499
Dikninge I 49,584
Dilenus (Joannes -) II 604
Dilsen (Hendrik van -) II 646
Dinant II 48, 774
Dingens (Franciscus -) II 609
Dinteloord I 616; II 605, 614
Dinteloord-Prinsenland I 621
Dinter I 610; II 577, 591
Dinxperlo I 202, 225; II 449-451
Directores II 24
Dirksland I 223; II 408
‘Discussio’ van Grotius II 728
‘Disputationes’ van Bellarminus II 707, 747, 749
Dobbe (Joannes -) II 733
Dodewaard II 416
Doeima (Cornelis -) II 129
Doens (Harmen -) I 580
Doers (Arnoldus -) I 37
Doesburg I 61, 63, 67, 540, 541, 546; II 125, 432, 433, 435, 436, 438, 451
Doetinchem I 65, 67, 541; II 125, 126, 417, 432, 435, 436, 438, 451
Doetinchem (Ambt -) II 451
Doetinchem (Familie van -) II 453
Dokkum I 53, 153, 561, 563; II 125, 126, 276, 462, 466, 470, 471, 474, 476,
477, 479, 480
Dokkum (Klooster te -) I 53
Dôle (Universiteit van -) I 458
Dollart (De -) I 149
Dolmans (Petrus -) II 758
Domburg I 52, 62, 222, 513; II 425
Domingo II 786
Dominicanen I 69, 413; II 39, 46, 47, 57, 115, 126, 127, 131, 177, 182, 184,
191, 217, 231, 256, 259, 360, 362-366, 383, 386-399, 433, 435, 449, 456,
468-472, 475-477, 482-484, 488-490, 542, 550, 556, 559, 568, 578, 588-593,
595, 596, 620, 628, 651, 654-656, 660, 661, 688, 757, 773, 775-777.
Dominicanen te Groningen I 570
Dominicanen te 's-Hertogenbosch I 361
Dominicanen te Leeuwarden I 561
Dominicanen te Nijmegen I 632
Dominicanen te Utrecht I 520
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Dominicanen te Zwolle I 548
Dominicanessen I 69
Domkerk te Utrecht I 516; II 205, 208-210
Domkerk te Utrecht (Proost van de -) I 263
Dommelen I 610; II 588, 590, 592, 593, 595
Domschool te Munster I 571
Donck (Maarten -) II 52
Doncker (Theodorus -) II 311, 312, 329
Dongen I 615-617; II 598, 601, 604, 605, 612, 615, 620
Dongeradeel II 471
Doniawerstal II 470, 474, 476, 478
Don Juan van Oostenrijk zie Juan van Oostenrijk (Don -)
Doopsgezinden II 467
Doorn II 414
Doornik I 158, 166, 172, 173, 407, 412; II 48, 626, 649
Doornik (Abdij van Sint Amand te -) I 206
Doornik (Bisdom -) I 213, 232; II 539
Doornspijk II 441
Dordrecht I 16, 61, 64, 68, 69, 72, 73, 89, 138, 160, 161, 178, 204, 208, 220,
328, 372, 393, 446, 455, 477, 495, 499, 500, 521, 523, 601, 613; II 30, 53, 57,
105, 108, 128, 129, 133, 135, 232, 305, 307, 382, 383, 387, 388, 390, 394, 397,
403-406, 500
Dordrecht (Eiland van -) II 406, 500
Dordrecht (Staties te -) II 397
Dordrecht 1574 (Synode van -) II 712
Dordrecht 1618 (Synode van -) I 161, 521, 523; II 603, 719, 720, 723, 725, 726,
730
Dordrecht (Verdrag van -) I 204-206, 208
Dordt (Familie van -) II 55
Dordtmunt (Verdrag van -) II 418
Dordtse formulieren II 718
Dordt tot Medler (heren van -) II 440
Dorp (Familie van -) I 482
Dorpius (Martinus -) I 123
Dorre (Dirk -) I 533, 534
Dorsten II 612
Douai I 39, 70, 172, 210, 379; II 48, 245, 247, 248, 297, 400, 402, 539, 540,
586, 598, 608, 610, 744, 745, 767
Douai (Universiteit van -) I 210, 267, 455, 458, 498; II 247, 758
Doucin (Pater -) II 291
Dover I 170
Doys (Petrus -) I 319
Doyum II 474
Dreischor I 512; II 425
Drempt II 438
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Drente I 49, 146, 226, 431, 432, 434-437, 439, 443, 445, 460, 544, 564, 573,
574, 578, 580-586, 588-591; II 39, 60, 153, 154, 355, 356, 481, 487, 492,
495-497, 791
Drente (Staten van -) I 582
Driebergen II 414
Driedo (Johan -) II 746
Driehoek te Utrecht (De -) II 193, 198, 216, 221, 236
Driekoningen-eiland II 787
Driekoningenfeest II 785
Driel I 624
Driel (Jordanus van -) I 51
Drieux (Michael -) I 212, 411
Drieux (Remi -) I 226, 235, 238, 250, 339, 402, 404, 411-415
Driewegen II 429
Drimmelen I 28
Drimmelen (Made -) I 489
Driutius zie Drieux
Drogeham I 202, 566
Dronrijp II 477, 478
Druenen (Paulus van -) I 155
Druivencultuur in 't Westland II 394
Drunen I 607, 609; II 568, 595
Druten I 227, 229, 230
Dubbeldam II 406
Dubois II 308
Duffel II 557
Duguet II 227
Duifhuis (Hubertus -) I 120, 127, 134-136, 399, 518, 519, 521, 523, 443, 722
Duif’ te Amsterdam (Statie ‘De -) II 687
Duinen (Godfried van -) I 495
Duinkerken I 407; II 183
Duinkerker-kapers II 426
Duisburg I 379
Duistervoorde II 438, 440
Duitse Orde I 62, 221; II 744
Duitse Orde (Commanderijen der -) I 530
Duitse Orde te Utrecht (Commanderij der -) I 221
Duitse Rijk I 68
Duitsland I 39, 138, 151, 164, 167, 181, 184, 207, 281, 421, 422, 424, 425, 428,
438, 439; II 151, 458
Duitsland (West -) zie West-Duitsland

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

24
Duiveland (Familie van -) II 404
Duiveland en Rhoon (Familie van -) I 483
Duivelsmeer II 495
Duiven I 220; II 393, 399, 417, 421, 451
Duivendrecht II 363, 365
Duivendijke II 425
Duivenszoon (Jan -) II 42
Duizel II 595
Dujardin (Carel -) II 683
Dujumont S.J. (Pater -) II 288
Dullaert (Heiman -) II 697, 710
Duncanus (Martinus -) I 76, 188; II 52, 746, 757
Dungen (Den -) I 596, 609; II 588
Duperron (Kardinaal -) II 749, 752
Dural (Sebastianus -) II 85
Dusseldorp II 151, 732
Dusseldorp (Frans van -) I 265, 485, 487-489; II 30, 55, 56, 67, 68, 72, 82, 385,
530, 635
Dussen I 489, 624
Dussen (Familie van der -) II 55
Duvenvoirde (Arent van -) I 178
Duvenvoirde (Hendrik van -) II 21, 71, 72
Duvenvoirde (Van -) I 482
Duvenvoirde van den Bossche (Familie -) I 482
Duvenvoirde van Obdam (Familie van -) I 482
Duvenvoirde van Warmond (Familie -) I 482
Duvius (Joannes -) II 42
Duyck (Cornelis -) I 290
“Duyfkens en Willemijnkens pelgrimage” II 682
Duyn (Adam van der -) II 593
Duyst (Cornelis -) II 53, 54, 57
Duyst (Pater Corn. -) II 400, 423
Duyst van Voorhout (Beatrix -) II 27
Dwarsdijk Werkhoven I 28
Dwingelo II 498
Dwiterus (Albertus -) I 586, 587
Dyck (A. van -) II 678, 682
Dyckere (Ignatius -) II 191, 192
Dyemer (Jochem -) I 534

E.
Echt I 229; II 659
Echtveld II 416
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Eck (Cornelis van -) I 529
Eck (Dirk van -) I 525, 529
Edam I 291, 488, 495, 502; II 360-363, 365, 376
Edam (Synode van -) I 501, 512
Ede I 220; II 415
Eduard VI. I 171
Eecloo I 403, 407
Eede II 626, 629
Eede (Autbertus van den -) II 618
Eelde I 588, 589; II 499
Eelderwolde I 589
Eem (Theodorus van der -) I 495
Eemnes I 529; II 396, 413, 414
Eemnes-binnen I 24, 527
Eemnes-buiten I 527
Eems I 224, 557
Eemskanaal II 494
Eemstein bij Dordrecht (Klooster -) I 68, 69
Eenrum II 492, 493
Eerbeek II 438, 440
Eersel I 610; II 590
Eethen I 624
Eeuwig Edict I 404
Efferen (Johan van -) I 536
Egbertsz (Floris -) II 48
Egbertszoon (Jan -) I 36
Egbertus (Sint -) II 766, 767
Egerwijs (Gerard -) II 506, 507
Eggius (Albert -) I 194, 480; II 16, 19, 24, 27-29, 40-45, 51, 52, 69, 86, 88-90,
97, 357-359, 635, 704
Egidii (Gulielmus -) Zie Gulielmus Egidii
Eglentier II 698
Egmond I 49, 296, 508; II 362, 364, 366, 718
Egmond (Abdij van -) I 49, 51, 192, 222, 224, 253, 283, 285, 290, 292, 294,
296, 503
Egmond (Anna van -) I 378
Egmond (Familie van -) I 482
Egmond (George van -) I 34, 90, 206, 207, 234, 235, 267, 283
Egmond (Graaf van -) I 253, 261, 269, 270, 277
Egmond (Nicolaas van -) I 188
Egmond aan Zee I 436; II 373, 415
Egmond-Nijenburg (Familie -) I 483; II 392
Egmond van Meresteyn (Familie -) I 482
Eibergen I 202, 225; II 444, 446, 449, 450
Eikenduinen II 180, 391, 394, 397
Eilers (Jacobus -) I 558; II 105, 456
Eindhoven I 69, 178, 364, 437, 605, 610; II 531-535, 540, 543, 553, 568, 589,
590, 593, 596, 744
Eisden II 644
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Ekkelrade II 644, 661
Elahuizen II 474
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d'Elbecque O.P. (Norbert -) II 281
Elburg I 67, 533-535, 541; II 207, 441
Elburg (Joannes -) I 566
Eligiuskapel te 's-Hertogenbosch I 596
Elisabethsklooster te Huissen (Sint -) II 214, 251, 277
Elisabethsvloed (Sint -) II 406
Elisabeth van de Palts II 502
Elisabeth van Engeland (Koningin -) I 171
Elkerlijk I 79, 94
Elkerzee I 52; II 425
Ell II 661
Ellemeet II 425
Ellenneus (Nicolaas -) I 160
Ellewoutsdijk II 429
Elmpt I 229; II 659
Elshout I 52
Elslo II 661
Elst II 398, 416
Elst (Johan -) I 332
Elst (Nicolaas Janszoon van de -) I 132
Emblicheim I 224
Emden I 129, 160, 161, 169-171, 560, 573, 574, 576
Emden (Synode van -) I 367, 600
Emilia van Nassau II 145
Eminga (Annetje van -) II 716
Eminga (Doet van -) II 716
Eminga (Eelk van -) II 716
Eminga (Familie van -) II 474
Eminga (Siets Minnes van -) II 717
Eminga (Trijn van -) II 716
Emlichem’ (‘Kinderen van -) I 152
Emmanuel Philibert van Savoye 19
Emmanuel van Portugal (Prins -) II 145, 147
Emmeklaar (Familie -) II 413
Emmeloord I 556
Emmen (Dr.) I 586, 588; II, 498
Emmen (Ov.) II 453
Emmerik I 61, 66, 166, 170, 220, 224, 281, 631, 632; II 44, 68, 105, 218, 271,
387-389, 391, 393, 398, 417, 421, 433, 438, 443, 505, 742, 744, 745
Emmerik (Aartsdiaken van -) II 419
Emmerik (Aartspriesterschap -) II 398, 438
Emmerik (Kapittel van -) II 387, 393
Emmerik (Proostdij -) I 224; II 416, 436
Emmerik (Proost te -) I 263
Emmerik (Van -) II 588
Emmius (Ubbo -) I 161, 577, 578
Empel-Meerwijk I 610
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Emsbüren II 458, 459
Enckevoirt (Willem Kardinaal van -) I 205, 206, 267
Enclaves (Religieuze -) I 485
Enden (Franciscus van den -) II 735-737, 740
Eng (Jacob uten -) I 283, 285
Engeland I 11, 12, 15, 164-167, 169-173, 176, 190, 421, 425, 438, 439, 442,
448, 460, 503, 505; II 79, 118, 119, 147, 148, 208, 247, 260, 265, 288, 447
Engelbrecht (Th. -) II 105
Engelen II 595
Engelen (Maria Margareta van de -) II 576
Engelen (Reinier -) II 234
Engelen (Willem van -) II 642, 752
Engelmundus (Sint -) II 766
Engelrave (H -) II 782
Engelrave (Petrus -) II 730
Engelse Missie II 148, 247
Enigenburg II 362
Enkhuizen I 13, 64, 67, 467, 477, 494, 503; II 12, 70, 105, 125, 135, 166,
360-363, 369, 373, 374, 378, 771
Enkhuizen (Staties te -) II 366
Enqueste I 15
Ens I 556
Enschede I 550, 552, 553, 557; II 219, 452
Enschot II 591, 595
Epe II 440
Epen II 662
Episcopius (Simon -) II 724, 726, 752, 753
Erasmus I 8, 23, 27, 89, 103-105, 107, 114-125, 127, 164, 186; II 692, 702,
722, 723, 802
Erckel (J.C. van -) II 22, 328, 329, 337, 397
Eremieten (Augustijner -) I 64, 138
Erik van Brunswijk II 34
Erkel (Joannes Christiaan van -) II 282, 304, 305, 307
Erkel (Lambert van -) II 281
Erkel (Nicolaas van -) II 304
Erkelents II 633, 637, 646, 653, 657, 659
Erkelenz I 228, 230
Ermelo II 441
Ernest landgraaf van Hessen-Rheinfels II 254
Ernestie (Gasparus -) II 484
Ernst van Beieren II 664
Erp II 577, 590, 591
Esch I 609; II 535
Escharen I 228, 609; II 660
Esdonk II 578
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Espen (Zeger Bernard van -) II 285, 325
Esschen (Johan van -) I 139
Essen (Gr.) I 52
Est (Willem Hessels van -) II 758
Estius II 758
Estius (Rutger -) II 767
Estius (Willem -) II 247, 767-769
Est-Opijnen II 416
Etma (Willibrord -) II 475
Etten (Gld.) I 224; II 417, 444
Etten (N.B.) I 616, 617; II 598, 604, 605, 613, 615, 616, 620
Eucharistie (Heilige -) I 82, 83, 92; II 702, 707, 772
Eusebiuskerk te Arnhem (Sint -) I 538
Eva’ (‘De nieuwe -) II 503
‘Evangelische Peerle’ I 75, 93; II 759
Everaart (Cornelis -) I 92
Everardus Alberti I 28
Everdingen II 403
Everdingen (J. van -) II 104
Everdingen (Jacobus van -) II 387
Everhard de la Marck (Kardinaal -) I 204
Evertsen II 691
Everzwijn (Reinier -) I 599
Ewald (Sint -) II 767
Ewsum (Ernst van -) I 590
Ewsum (Familie van -) I 146, 585; II 488
Ewijk II 660
Ewijk-Doddendaal I 229
‘Ex injuncto’ (Bulle -) I 219, 222, 231, 232, 287, 288
Exmorra (Frl) II 473
‘Explication des maximes des Saints’ van Fénélon II 255
‘Exposition de la doctrine catholique’ van Bossuet II 331
‘Exsurge Domine’ (Bulle -) II 746
‘Extractum catholicum’ II 751
Extremisme II 232
Eygelshoven II 661
Eykenboom (Ignatius -) II 305
Eys II 661
Eysden I 154, 229, 629, 630; II 661
Ezinge (Gr.) I 65; II 494.

F.
Faber I 539
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Faber (Gellicus -) I 129
Faber (Joannes -) II 12, 52
Fabricius (Cornelius -) II 434
Fabritius (Barend -) II 684
Fabritius (Carel -) II 684
Fabritius (Rudolf -) I 567
Fabroni (Kardinaal -) II 312
Fagel II 267, 322
Faille (Petrus de la -) II 730
Falconieri (Ottavio -) II 214
‘Falibegijnen ofte kloppen’ I 530
Farmsum I 579
Farnese (Alexander -) zie Parma (Alexander van -)
Feldwert I 49
Felisius (Mathias -) I 339
Fénelon II 255
Ferdinand I. I 246
Ferdinand (Kardinaal-infant -) II 561
Ferdinand (Keizer -) I 213
Ferdinand van Beieren II 664
Feroni (Francesco -) II 190
Ferrara-Florence (Concilie van -) I 106
Ferrari (Kardinaal -) II 312
Ferwerd I 49, 52, 56
Ferwerd (Klooster -) II 464, 466
Ferwerderadeel II 474
Ferwou I 470, 474
Feit (Lambertus -) II 82, 107
Finkega II 475
Finsterwolde II 495
Fish (Simon -) I 174
Flakkee I 223; II 165, 404, 408
Flandrica (Provincia -) II 47
Floreffe II 540, 590, 595
Florence II 273
Focking (Henricus -) II 40, 482
Folkerda II 487
Follega II 476, 478
Folsgara I 62; II 474
Fondo Gesuitico II 291
Fontanus (Johannes -) I 160, 537, 538, 540
Foppens (Willem -) II 113, 475, 476, 778, 779, 781
Foreest (Johan van -) I 504
Forma van 1598 II 46, 47, 61-63
Forum externum II 62
Foswerd I 49
Foswerd (Abdij -) I 568
Fox (Willem -) II 294, 299
Foy II 774
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Foy (Onze Lieve Vrouw van -) II 774
Franche-Comté II 247
Franciscanen II 39, 46, 47, 49, 126, 127, 177, 184, 186-188, 194, 217, 231, 239,
258, 259, 263, 288, 309, 317, 318,
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360, 362-366, 383, 384, 387-390, 392,-399, 402, 427, 435-440, 456, 467-472,
475, 476, 484, 490, 492, 493, 497, 571, 577, 588, 590, 592, 593, 595-597, 615,
622, 623, 646, 660, 774, 773, 775, 776
Franciscanenmissie II 269
Franciscanerklooster te Groningen I 226
Francisco (San -) II 786
Franciscus (Derde orde van Sint- -) I 73, 122
Franciscus (Pater -) II 474
Franciscus (Sint- -) I 92; II 776
Franciscus (Tertiarissen van Sint -) I 67
Franciscus (Tweede orde van Sint -) I 72
Franciscus van Sales (Sint -) I 112-114, 118, 373; II 158, 229, 230, 238, 239,
370, 526, 528, 537, 663, 778-781
Franciscus Xaverius (Sint -) II 80, 774, 775
François (Sint -) II 787
Franeker I 61, 153, 161, 436, 560-563, 569; II 125, 126, 130, 186, 187, 263,
466, 468-471, 474, 476-478, 480
Franeker (Universiteit te -) II 718
Franekeradeel II 478
Frangipani (Ottavio Mirto -) I 305, 306, 313, 327, 333-335, 357, 397; II 7, 11,
12, 14-18, 22, 42, 60-63, 89, 421, 430, 537, 664, 666
Franken I 434, 435
Frankental I 160, 166, 170, 172
Frankfort I 166, 172
Frankrijk I 137, 164, 166, 172, 174-176, 190, 251, 422, 423, 438, 446, 454,
460; II 145-147, 202, 203, 228, 230, 236, 241, 242, 256, 264, 276, 279, 281,
283, 286, 293, 330, 333, 339, 388, 390, 392, 394, 447, 503, 626, 759, 781
Frans I. I 207
Frans Adriaansz I 512
Frans Graaf van Waldeck I 139
Frans-Vlaanderen I 181
Fraterhuis te Groningen I 581
Fraterhuis te 's-Hertogenbosch II 541
Fratum (Johan -) I 580
Fraxinus (Libertus -) I 160
Fredericus (Sint -) II 767
Frederik I. I 425
Frederik Hendrik I 161, 371, 399, 454, 457, 470, 471, 482, 510, 533, 554, 557,
558, 604, 605, 611, 612, 615, 616, 620, 626, 628, 629; II 49, 56, 71, 350, 446,
455-457, 526, 553-555, 557, 558, 564-568, 573, 575, 579, 607, 610, 622, 636,
643, 674, 678, 684, 691, 695, 707
Frederik III van Holstein Gottorp II 500
Frederik I van Pruisen I 559
Frederik III van Wied I 571
Frederik Willem van Brandenburg II 420
Frederiks (Joannes -) II 432
Frederiks (Willem -) I 123, 126
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Frederiksoord II 498
Freising (Bisdom -) II 664
Frenswegen I 68; II 437
Freren II 436, 439
Friedrichstadt II 508
Friens II 473
Fries II 498
Friese Landdag I 562, 563, 566
Friesland I 18, 29, 30, 32, 35, 47, 49, 52, 53, 55-59, 139, 143, 146-148, 150,
153, 156, 181, 187, 201, 202, 226, 238, 273, 314, 315, 332, 336-338, 342, 383,
435, 436, 439, 443, 445, 458, 476, 504, 544, 559-561, 563-568, 572, 575, 580,
581, 584; II 25, 41, 48, 56, 60, 104, 113, 129, 133, 134, 153, 187, 201, 202,
207, 208, 218, 234, 262, 332, 349, 355, 356, 460-465, 467-471, 473, 480, 488,
490, 491, 756, 798
Friesland (Aartspriesterschap -) II 106, 476
Friesland (Hof van Friesland -) I 30, 56, 57, 337, 563; II 465
Friesland (Staten van -) I 153, 338-340, 562, 564, 569, 570; II 465
Friezen I 433-435
Frisia (Aartsdiakonaat -) I 202
Fruin (Robert -) I 427, 431, 485, 487, 488; II 36
Fuegen (Paes -) I 155
Fulda I 335
Fijnaart II 598, 617
Fijnaart-Heiningen I 621.

G.
Gaal (Hugo -) II 281
Gaast II 473
Gaasterland II 466, 473, 478
Gabriël (Peter -) I 292, 515
Gael (Hugo F -) II 234, 396
Galekop II 393
Galen (Christoffel Bernard van -) I 559; II 207, 219, 447, 449, 450, 497
Galen (Mattheus van -) II 247
Galilea bij Burum (Klooster -) I 52
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Galilea te Monnikendam (Klooster -) I 52
Gallicanisme II 224, 242, 247, 248, 264, 285, 286, 586
Gallio (Marco -) II 174, 178, 179
Gallo-Hollandico (Missio -) II 207
Gallus (Carolus -) I 160, 320, 543
Gamarra (Don Estevan -) II 147, 167, 183, 202, 258, 394
Gameren I 28, 624
Gangulfus (Sint -) II 766
Gans (Simon -) II 87
Gansfort (Wessel -) I 121, 122, 129, 570
Gansoirde (Zuster van -) I 92
Ganzebrink (Huize -) II 453
Garderen I 135
Garnwerd I 579
Garshuizen I 574
Gassel I 609
Gasselte I 588-590; II 498
Gastel II 604
Gastel (Nieuw -) II 601
Gastel (Oud -) II 601, 620
Gastel (Oud en Nieuw -) I 620
Gaucama (Familie -) II 472
Gaule (Balduinus de -) II 641, 642
Gaytsma (Bavo -) II 473, 475
Gecommitteerde Raden I 506, 507; II 56
Geel I 227, 363, 364; II 532, 539, 544, 557, 559, 589, 591-593, 743
Geelen (Jan van -) I 148-150, 154
Geelhand (Familie -) II 275
Geertenkerk te Utrecht (Sint -) I 515, 516, 521
Geertgen tot Sint Jans I 88
Geertruid (Sint -) II 662, 783
Geertruidenberg I 27, 60, 360, 364, 365, 439, 489, 623; II 126, 129, 500, 532,
533, 543, 589, 592, 593, 595, 596
Geervliet I 90, 222, 286, 296; II 406
Geervliet (Kapittel van -) II 85, 86
Geesdorp (Gideon van -) I 465
Geest (Wijbrand de -) II 684
‘Geestelijke brieven’ van de H. Franciscus van Sales II 779
‘Geestelijke Staat’ te Sneek I 569
‘Geestelijke Staat’ te Workum I 569
‘Geestelijke Staat’ te IJlst I 569
Geestelijk Kantoor te Franeker I 569
Geestelijk Kantoor te Leeuwarden I 569
Geestelijk Kantoor te Zwolle I 549
Geesteren I 202, 225; II 449
Geesthuis te Kampen (H. -) I 545
Geestkerk te Roermond (H. -) I 230; II 648
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Geffen I 610
Geffen (Petrus van -) I 212
Geheime Raad I 308
Geisteren II 659
Geldenhauer (Gerardus -) I 123, 126, 515
Gelder (Staten van -) I 347
Gelderland I 52, 146, 160, 181, 192, 201, 202, 220, 238, 278, 314, 317, 360,
428, 439, 480, 483, 532-537, 539, 581, 604; II 25, 39, 54, 105, 134, 201, 205,
207, 209, 214, 245, 248, 351, 352, 354, 356, 387, 393, 395, 415, 416, 432, 433,
441, 592, 634, 650, 657, 745
Gelderland (Hof van -) I 155, 325, 445, 446, 539, 542, 656, 658
Gelderland (Staten van -) I 371, 373, 532, 537, 538; II 446
Gelderland (Synode van -) II 645
Geldermalsen II 416
Geldern I 228-230, 378, 379, 637, 640, 646, 653, 659
Geldorpius (Henricus -) I 134, 136, 242, 331
Geldrop I 610; II 557-559, 581, 595
Geleen I 229; II 660
Geloofsonderzoek I 183
Gelre I 204
Gelre (aKrel van -) I 146, 153
Gelre (Opper -) I 655, 657
Gelijkschakelingspolitiek I 168
Gemene leven (Broeders van het -) zie Broeders van het Gemene Leven
Gemene leven (Zusters van het -) zie Zusters van het Gemene Leven
Gemert I 606, 608; II 576, 578, 591, 593, 595, 744
Genck (Jan van -) I 155
Gendringen II 417, 444
Gendringen-Etten I 224
Genemuiden I 148; II 454
Generaal Kapittel van Utrecht II 108
Generaliteitslanden I 352, 432, 437, 454-456, 460, 463, 467, 471-473, 485, 510,
558, 603; II 53, 84, 153, 169, 209, 349-351, 545, 563, 570, 581, 608, 610, 617,
662, 674, 688, 743
Genestet (de -) I 115
Genève I 158-162, 170, 173, 421; II 504, 694
Gennep I 160, 229; II 661
Gent I 46, 70, 158, 160, 165, 166, 170, 232, 313, 356, 379, 385, 395, 403-407,
409, 412, 602; III 183, 211, 256, 276, 421, 535, 539, 551, 608, 610, 648, 688,
689
Gent (Bisdom -) I 208, 213, 231, 232, 295, 347, 401, 404; II 131, 283, 284,
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582, 602, 621, 622, 631, 650, 651
Gent (Concilie van -) I 402
Gent (O-B) (Heren van -) II 416
Gent (Kapittel van -) I 367
Gent (Pacificatie van -) I 189
Genua (Universiteit van -) I 353
George van Egmond I 34, 90, 206, 207, 234, 235, 267, 283
George van Oostenrijk I 208
Gerardi (Gijsbertus -) I 23
Gerardus die Witte I 56
Gerberon (Dom Gabriël -) II 243, 254, 280-282, 285, 287, 293, 329
Gerkesklooster I 42
Gerlach bij Valkenburg (Klooster Sint -) I 53
Germanen I 424, 433
Germaniae Inferioris (Provincia -) II 47
Gerrit (Heer -) I 556
Gerrits (Jannichje -) I 236
Gersloot II 475
Gertrudiskerk te Utrecht (Sint -) II 277
Gerwen (Jacobus van -) II 589
Gessel (N. van -) II 307
Gestel II 590
Gestel (Joannes van -) II 589
Gesualdi II 726
Geul I 229, 629; II 660
Geulincx (Arnold -) II 734
Geulle II 644
Geuzen I 163, 175, 176, 494, 500, 532, 561, 621; II 33
Gevangenpoort te 's-Gravenhage II 56
Geijsteren I 228
Gezellen van den Kore I 90
Gheelius OP (Jacob -) I 188
‘Gheestelycken nachtegael’ (Den -) II 763
Gherinx (Gregorius -) I 228, 386, 387, 466
Gichtel II 737
Giekerk I 566
Giessen I 624
Giessendam II 394, 403
Giessen-Nieuwkerk I 160; II 403
Gieten I 591; II 499
Giethoorn II 454
Gilden I 7
Gilse II 616, 620
Gilze I 616; II 598, 604, 613, 615
Gilze-Rijen I 617
Ginneken I 616; II 598, 600, 604, 605, 613, 615, 616, 620
Ginneken-Bavel I 617
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Glaan (De -) II 219, 221, 236, 436, 439, 505
Glabbais O.F.M. (Aegidius -) II 289
Glauwe (Familie -) II 453
Glymes (Antonius van -) I 618
Glymes (Familie van -) I 398
Glymes (Jan van -) I 237, 276, 350
Glymes (Jan IV van -) I 618, 619
Gnapheus (Guilielmus -) I 123, 126, 131, 132
Gobbincx (Cornelis -) I 399, 400, 613; II 599
Goch I 166
Godefridus (Abt -) I 56
Godin van Maarsenbroeck II 205
Godsdienstonderricht II 112
Goede (Paulus de -) II 383
Goedelekerk te Brussel (Sint -) I 231, 364; II 270
Goedereede II 408
‘Goede Vrijdag’ II 700
Goede Werken I 139
Goemans (Joannes -) II 474
Goenga II 474
Goeree I 223; II 404
Goeree en Overflakkee II 408
Goes I 61, 64, 77, 222, 223, 312, 466, 495, 513; II 105, 125, 423, 424, 428, 429
Goes (Willem van der -) I 283, 286
Gogh (Ignatius -) II 474
Gogh (P.N. -) II 474
Goirle I 609; II 579
Golius (Jacobus -) II 732
Golius (Petrus -) II 732
Goltstein (Bernard van -) I 630
Gomaristen II 471
Gomarus II 719, 729, 618
Gooi (Het -) I 24, 26, 263; II 142, 379, 387-389, 394, 413, 414
Goor I 550, 551; II 452
Goorn II 366
Gorcum (Joannes van -) II 782
Gorinchem zie Gorkum
Gorkum I 67, 71, 72, 220, 495, 601; II 125, 128, 186, 187, 196, 197, 295, 307,
384, 388, 390, 394, 403, 769
Gorkum (Martelaren van -) I 76, 494; II 35, 74, 111, 128, 407, 678, 758, 767-769
Gorkum (Staties te -) II 396
Gorkum (Vrede van - I 204
Gorsel II 452
Goswinus van Halen I 122
Gottignies (Lancelot de -) II 649
Gouda I 16, 26, 63, 71, 72, 91, 178, 220, 463-465, 467, 495, 602; II 27, 56, 105,
108, 125, 128, 130, 186, 187, 210, 268, 305, 307, 382, 383, 387, 388, 390, 393,
397, 401, 402, 741, 773
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Gouda (Aartspriesterschap -) II 395
Gouda (Adriaan van -) I 503
Gouda (Franciscus van -) II 138
Gouda (J. de -) II 757
Gouda (Staties te -) II 397
Gouda (Willem van -) II 129
Goudamus (Nicolaas Florenszoon -) I 618
Goude (Gerrit van der -) I 93
Gouderak II 402
Goudriaan II 403
Gourleyns (Robert -) II 601
Goutum II 474
Goijart van Engeland II 530
Goyen (Jan van -) II 683, 684
Goyvaert Cornelisz I 502
Gozewinus van Edam II 358
Graafschap Zutfen I 152, 443
Grafhorst II 454
Graft II 364, 366
Graft (Henricus van der -) II 177
Gramaye (Jan Baptist -) II 488
Gramsbergen I 557; II 454
Grangiae-systeem I 53
Granvelle I 211, 212, 214, 216-219, 231-238, 240, 250, 252, 253, 267, 268,
283, 294, 307, 314, 317, 328, 348-350, 353, 354, 358, 364, 373, 411; II 48, 131,
558
Grathem II 661
Grauw-Langendoen II 624
Grave I 147, 228, 378, 384, 387, 608, 609; II 56, 140, 141, 595, 637-639, 646,
660, 744
Grave (Verdrag van -) II 570
's-Graveland II 327, 414
's-Gravenhage I 61, 64, 69, 70, 91, 131, 132, 143, 160, 202, 267, 270, 272, 273,
287, 328, 374, 465, 477, 480, 501; II 27, 28, 30, 55, 88, 103-105, 107, 125, 132,
133, 145-147, 165, 166, 169, 181, 186, 191, 306, 374, 382, 387, 388, 390, 391,
394, 399, 400, 406, 549, 648, 684, 685, 774
's-Gravenhage (Aartspriesterschap -) II 395
's-Gravenhage (Staties te -) II 397
's-Gravenmoer I 623; II 593
's-Gravenpolder II 429
's-Gravenzande II 391, 400
Gravius (Henricus -) II 22
Grebber (Frans de -) II 683
Grebber (Pieter de -) II 683, 684
Greeff (Neesken de -) I 602
Grefrath I 228; II 659
Gregoriaanse zang II 715
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Gregoriana I 384
Gregorius XIII (Paus -) I 33, 253, 279, 304, 312, 330, 341, 355, 356, 368, 372,
380, 381, 384, 396; II 8, 10-12, 31, 80, 773
Gregorius XIV (Paus -) I 357, 397; II 15
Gregorius XV (Paus -) II 80, 81, 120, 123, 548
Gregorius de Grote (Sint -) I 63; II 767
Greonterp II 473, 477
Grevenbricht II 661
Grevenbroek (Familie -) II 55
Grevinchoven (Willem -) I 552
Griethuizen I 220; II 393, 399, 417, 421
Griffinus (J. -) II 105
Grimhuizen II 613
Grimm I 179
Grindall (Edmund -) I 171
Grinsven (Petrus van -) I 212, 359
Grobbendonck (Familie -) II 55
Grobbendonck (Ignatius Augustinus Schetz van -) II 649
Grobbendonck (Schetz van -) II 529, 531
Groese I 415; II 626, 629, 630
Groenendijk II 623
Groenestein (Familie van -) II 392
Groenewou (Huis -) I 525
Groenhout (Franciscus -) II 311
Groenhout (Theodorus -) II 311
Groenlo I 202, 225, 533, 541, 546, 550; II 25, 71, 72, 84, 429, 431, 432, 434,
435, 437, 438, 444, 446, 449, 450
Groen van Prinsterer I 459
Groesbeek I 229; II 660
Groessen I 36, 220; II 393, 399, 417
Groet (N.H.) I 15, 16
Gronau II 219
Groningen I 66, 67, 69, 72, 121, 122, 146, 153, 154, 161, 201, 226, 329, 331-333,
335, 436, 477, 546, 562, 563, 570, 571, 573, 574, 576, 577, 579, 581, 583, 585,
589; II 26, 40, 50, 104, 105, 125, 128, 132, 133, 136, 154, 208, 234, 262, 355,
374, 482-490, 493, 495, 531, 573, 577, 739, 758, 772, 784
Groningen (Aartspriesterschap -) II 106
Groningen (Bisdom -) I 139, 209, 213, 224, 225, 241, 273, 297, 314, 327, 330,
334, 347, 571, 573, 580, 583; II 7, 14, 41, 74, 90, 98, 101, 104, 132, 179, 186,
216, 268, 271, 360, 395, 469, 481, 488, 491
Groningen (Hof van -) I 563
Groningen (Provincie -) I 18, 47, 49,
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52, 53, 55, 58, 59 139, 146, 147, 154, 156, 160, 178, 181, 201, 225, 238, 314,
315, 342, 371, 434, 435, 439, 443, 445, 458, 460, 504, 544, 560, 561, 563, 564,
570, 572, 573, 579-586; II 24, 39, 41, 60, 153, 201, 202, 207, 218, 332, 349,
353, 356, 462, 468, 471, 481, 488-492, 494
Groningen (Reductie van -) II 462
Groningen (Staten van -) II 486
Groningen (Staties te -) II 484
Groningen (Synode van -) I 586
Groningen (Universiteit van -) II 718
Groningen in 1672 (Beleg van -) II 486
Gronsveld II 662
Gronsvorst II 398
Groot (Hugo de -) I 135, 189; II 702, 721-724, 728-730, 732, 750
Groot (Joannes de -) II 209
Groot-Ammers II 403
Groot-Brittannie I 425
Groote (Geert -) I 33, 34, 45, 60, 65, 67, 68, 85, 103-105, 107, 111-115; II 229
Grootebroek I 463, 507; II 360-363, 366, 373, 494
Groot-Linden I 228
Groot-Zundert I 394
Gropper (Caspar -) I 279
Grosthuizen I 502; II 361, 363
Grote kerk te Breda I 613
Grote kerk te Tiel I 539
Grote Keurvorst (De -) II 420
Grote Vergadering van 1651 I 471, 472; II 573
Grotius' Testament II 723
Grouw II 473
Grubbenvorst I 228; II 659
Gruwel (Berend -) I 135, 188
Gruwel (Johan -) I 296
Gruwel (Pater -) I 534
Gryp (Fam. -) II 404
Grijpskerk I 574; II 425, 494
Gryp van Valkenstein II 405
Grijsoord (Heerlijkheid -) II 405, 409
Guicciardini I 8, 9
‘Gulde Jaers Feestdagen’ II 763
‘Gulden legende van den Nieuwen Sint Jan’ II 725
‘Gulden Wieroockvat’ II 781
Gulielmus Egidii I 25
Gulik II 418, 419
Gulik (Hertogdom -) II 632-634
Gulik-Kleefse Successie-oorlog II 418
Gulik (Land van -) I 154
Gulpen I 629; II 661
Gulpen (Alanus -) II 782
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Guttekoven II 661
Gijsberts (J -) II 541
Gijsbertus Gerardi I 23
‘Gijsbrecht’ van Vondel II 702, 705
Gijsbrecht van Aemstel II 363

H.
Haaften II 416
Haaften (Alardus van -) II 246
Haag (Den -) zie 's-Gravenhage
Haagse Schouw II 216
Haaksbergen I 553-555; II 439, 452
Haamstede I 69, 160; II 425
Haan (Carolus de -) I 160
Haan (Karel de -) I 320, 543
Haan (Klaas Pieterszoon -) II 28
Haantje te Amsterdam (Statie 't -) II 687
Haarle II 439
Haarlem I 13, 29, 61, 62, 64, 69, 70-72, 89, 131 143, 147, 148, 166, 178, 194,
209, 220, 222, 283, 284, 287, 290, 292, 293, 296, 298-300, 302, 303, 305, 394,
465, 477, 495, 497, 504, 527, 601, 602; II 13, 26, 30, 42, 44, 50, 54, 87, 88, 96,
105, 125, 128-130, 132, 133, 135, 141, 154, 170, 185, 187, 193, 194, 196, 215,
233, 270, 294, 305, 349, 354, 355, 358, 360-364, 367, 369, 374, 377, 392, 401,
678, 681, 689, 701, 714, 717, 738, 741, 743, 757, 771, 772, 784
Haarlem (Bisdom -) II 12, 13, 16, 18, 38, 40-42, 52, 76, 85, 89-91, 94, 95, 97,
98, 101, 103, 105-107, 209, 213, 219-222, 224, 273, 283, 287, 295, 297, 306,
347, 502; II 131, 179, 215, 245, 268, 269, 271, 338, 355, 356, 358, 366, 368,
369, 372, 377-380, 390, 392, 399, 412, 414, 461, 463, 469, 480, 490, 765
Haarlem (De Hoek te -) II 40, 170, 358, 367-370, 716, 741, 761, 762
Haarlem (Kapittel van -) I 29, 489, 511; II 6, 13, 16, 24-26, 38, 41, 42, 52, 66,
67, 69, 74, 82, 84, 85, 87-99, 104, 106, 107, 109-112, 120, 153, 170, 172,
175-177, 190, 193, 199-201, 210, 269, 272, 304, 310, 317, 320, 322, 325,
354-357, 359-361, 367, 368, 377, 380, 386, 463, 480, 491, 715, 743, 752, 766,
768
Haarlem (Staties te -) II 364
Haarlem (Synode van -) I 289, 297
Haarlemmerliede II 377
Haarlemmermeer (De -) II 376
Haarlemmermeer (Het -) II 376-378
Haarlemse Maagden II 716
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Haarlemse Noon I 302, 356; II 33, 86, 87
Haarlemse Patroonheiligen II 95
Haarlemse Schilderschool II 681, 684
Haarzuilens II 412
Haastrecht I 26; II 60, 125, 258, 394, 398, 401, 402, 774
Haastrecht (O.L. Vrouwe van -) II 774
Habets II 658
Habsburgers I 191, 204, 224
Hacfort (Familie van -) II 436
Haeften (Alard van -) II 299
Haemstede (Adriaan van -) I 171
Haen (Den -) II 577
Haer (Florentius van der -) I 8, 303; II 85, 87, 88
Haersolte (Familie van -) II 453
Hagen tot Hagersdorp (Familie -) II 432
Hagepreken I 177
Hagestein I 526, 529; II 403
Hal II 183, 220
Halberstad (Bisdom -) I 68
Halen II 661
Halen (Goswinus van -) I 122
Haller (Johan van -) I 519
Hallum I 53, 226
Halmale (Paul van -) II 584
Hals (Antonie -) II 681
Hals (Claes -) II 681
Hals (Dirk -) II 681
Hals (Frans -) II 96, 681, 682
Hals (Harmen -) II 681
Hals (Joannes -) II 681
Hals (Reinier -) II 681
Halsteren I 456, 620; II 565, 598, 601, 605, 607, 615, 620
Ham (Den -) II 454
Ham (Robertus -) I 555
Hamckema (Maarten -) II 455
Hamconius (Joachim -) II 455, 463
Hamelius II 247
Hammensz (Berend -) I 588
Handel II 578, 595
Hanneman (Adriaan -) II 684
Hansen (J.H. -) II 246
Hapert II 595
Haps I 228, 609; II 660
Hardenberg II 454
Hardenberg (Ambt -) II 454
Hardenberg (Rizaeus -) I 159
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Harderwijk I 67, 72, 128, 320, 325, 533-535, 541; II 125, 126, 207, 263, 432,
433, 435-437, 441
Harderwijk (Universiteit te -) II 718, 732
Hardinxveld II 403
Harduyn (Justus de -) II 780
Hare’ (Landgoed ‘De -) II 453
Haren I 579, 609; II 495, 577, 588, 591, 592, 595
Haren (Adam van -) I 178
Harkema-Opheinde I 202
Harlingen I 153, 342, 477, 563; II 125, 464-467, 469-471, 474, 476, 477, 479,
480
Harlingen (Synode van -) I 566
Harmelen I 62; II 411
Harst II 659
Hase (Berende de -) I 533, 534
Haskerdijken I 69
Haskerland II 478
Hasselt I 35, 67, 325, 549; II 436, 454
Hatert I 229
Hattem I 533-535, 541; II 441
Hauchin (Jean -) I 396, 408
Haudion (Nicolaas de -) II 625
Haultepenne I 392, 399
Hauranne (Jean du Vergier de -) II 227
Havelte I 585; II 498
Havensius I 370, 386
Havermans (Lancelot -) II 284
Haynin (Robert de -) II 625
Hazart SJ (C -) II 305, 757
Hazerswoude I 62; II 391, 394, 397, 401
Hedel I 598, 624; II 595
Hedikhuizen II 570, 595
Heel I 661
Heelsum I 220
Heemskerk I 62, 506; II 363, 365, 787
Heemskerk (Uitgeest -) II 362
Heemstede I 52; II 377
Heenvliet I 283; II 407
Heer II 662
's-Heerabtskerke II 429
's-Heerarendskerke II 429
Heerde II 441
Heerema (Familie -) II 486, 488
Heerema (Ludolf van -) II 487
's-Heerenberg I 224; II 417, 436, 438, 443, 579
's-Heerenberg (Graven van -) II 417
's-Heerenberg (Land van -) I 263
's-Heerenberg’ (‘La souveraineté de -) II 442
's-Heerenhoek II 429
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's-Heerenlo I 62
Heerenveen II 133, 470, 475-478
Heerjansdam II 405
Heerkens (Familie -) II 483
Heerle (N.B.) II 598, 601, 605, 617
Heerlen I 229, 629, 630; II 644, 660
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Heerlijkheid der Kerke’ (‘De -) II 707
Hees I 229, 606
Heesbeen I 52
Heesch I 610; II 591
Heeswijk I 610; II 570, 575, 577, 591, 595
Heeswijk (Abdij van -) I 53
Heeswijk (Mathias van -) I 307
Heeze I 610
Heeze (Nicasius van -) I 495
Heffezand I 226
Hegius (Alexander -) I 122
Heide (De -) II 477, 478
Heidelberg I 170
Heidelbergse katechismus I 172, 460; II 574, 739
Hei-en Boeikop II 403
Heiligenverering I 85; II 306, 796
Heiligerlee I 316, 560
Heiligerlee (Klooster te -) I 53
Heilig Officie II 212, 253, 269, 302
Heille I 415; II 626, 629
Heilo I 65, 222, 296; II 85, 86, 96, 363, 364, 366
Heilo (Reguliere Kanunniken van -) I 222, 286
Heinkenszand II 429
Heino II 432, 453
Heinsberg I 228; II 642
Heinsius II 322, 323
Hekelingen II 406
Hekendorp II 402
Hekeren van Rechteren (familie van -) II 219
Helden I 228; II 659
Helder (Den -) II 357, 366, 375
Helena (Sint -) II 786
Hellendoorn II 454
Hellevoet I 25
Hellevoetsluis II 407, 426
Helmichius (Wernerus -) I 160
Helmond I 52, 364, 605, 606, 608, 610; II 531, 533, 544, 553, 569, 575, 589,
590, 595, 744, 761
Helpman I 573, 574
Helvoirt I 609; II 596
Hem II 361, 363, 366
Hembyze I 404-407
Hemelaer (Johan -) II 728, 732
Hemelpoort te Heemstede (Klooster -) I 52, 54
“Hemels Palmhof” II 781
Hemelum II 125, 126, 466, 470, 471, 473, 475, 476
Hemelumer Oldefaart (Fr.) II 466, 473, 478
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Hemmen II 416
Hempens II 473
Hemrik II 475
Hem-Venhuizen II 362
Hendaarderadeel II 478
Hendrik IV II 264, 663
Hendrik VIII I 425
Hendrik Casimir II 467
Hendrik-Ido-Ambacht II 405
Hendriks (Goswijn -) II 782
Hendriks (Joannes -) II 464, 465, 467
Hendriksbroeder (heer -) I 548
Hendriksen (Hendrik -) I 28
Hendrik van Beieren (Bisschop -) I 204
Henegouwse Huis I 202
Hengelo (Gld) II 438, 452
Hengelo I 202, 555; II 449, 450, 452
Hengstdijk II 624
Hengvorden (Havezate -) II 453
Hennaard II 474
Hennebel (Jean -) II 284, 286, 586
Hennepin (Louis -) II 308, 309
Henrici (Joannes -) II 483
Henrici (Philippus -) I 587
Henricus Aloysius (Pater -) II 474
Henschenius II 758
Hensen I 219, 223
Henskens (Godfried -) II 758
Hentenius (Joannes -) I 188
Héraugière I 397, 399
“Herenhuis” te Nordstrand II 508
Herenthals I 389
Herford II 502
Herinck (Bernardus -) II 6
Herkinge (Volkert -) II 74, 105, 186, 433, 436
Herkingen I 223; II 408
Herman Corneliszoon I 330
Hernen I 229
Hernen-Leur II 595, 660
Herongen I 228; II 659
Herpen I 608; II 577
Herten II 661
's-Hertogenbosch I 16, 27, 61, 63, 67, 69, 72, 147, 155, 158, 181, 227, 348, 349,
358, 360-364, 366, 367, 371, 372, 384, 385, 388, 393, 454, 596-609; II 48, 49,
126, 128, 129, 132-134, 137, 139-141, 169, 189, 270, 293, 528-531, 533-536,
538, 544, 548, 551-553, 556-558, 562, 565, 568, 569, 571-573, 575, 578, 587,
589, 592, 593, 595, 607, 608, 678, 742, 751, 772
's-Hertogenbosch (Bisdom -) I 39, 213, 226, 227, 231, 250, 253, 297, 347, 352,
353, 355, 357, 371, 388-390, 622;
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II 68, 74, 133, 245, 335, 350-352, 532, 546, 561, 563, 577, 580, 582, 587, 591,
594, 596, 773
's-Hertogenbosch (Kapittel van -) I 359, 363, 366, 367, 387; II 431
's-Hertogenbosch (Vicariaat van -) II 351, 352, 648
's-Hertogenrade II 644
Hervormde Kerk (Nederlands -) I 36-38
Herwen-Aerdt II 444
Herwijnen II 416
Herxen (Huis -) II 432
Herxen (Kasteel -) II 453
Hessen (Landgraaf van -) II 223
Heteren II 398, 416
‘Het on tpluymde craytje van Andreas Rivetus’ II 97
Heuckelum (Goossen van -) I 534
Heugem II 662
Heukelum II 394, 403
Heumen (Johan van -) II 780, 782
Heumen (Ludovisius van -) II 176
Heuningen (N. van -) II 307
Heusden I 54, 360, 363-365, 623; II 532, 533, 544, 549, 589, 592, 593, 596,
772
Heusden (Land van -) I 22, 27, 363, 489, 623, 624; II 351, 352, 575
Heussen (Agatha van -) II 216
Heussen (Gerard van -) II 193
Heussen (Hugo Franciscus van -) I 219, 223, 481; II 21, 26, 86, 102, 216-218,
221, 234, 236, 243, 253, 265, 268-273, 281, 304, 311, 321, 322, 328, 329, 331,
336-338, 422, 482, 769, 782
Heussen (Nicolaas -) II 85
Heussen (Weynina van -) II 216
Heuter (Pontus de -) I 495
Hey (Gerardus -) I 24
Heydanus (Caspar -) I 160, 170
Heijden (Willibrord van der -) II 353, 461, 462, 465, 470
Heijen II 661
Heynot (Nicolaas -) II 74, 769
Heijs (Johan -) II 501
Heythuizen II 661
Hezius (Theodorus -) I 188
Hierges I 504
Hieronymus (Sint -) I 63
Hieronymusbroeders zie Broeders van het Gemene Leven
Hieronymusklooster te Roermond (Sint -) I 230, 379; II 634
Hieronymusschool te Utrecht I 131, 515
Hieslum II 473
Hildegaersberch (Willem van -) I 34
Hildesheim (Bisdom -) I 68; II 664
Hille (Cornelis van -) I 160
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Hillegersberg II 391, 400
Hillegom II 377
Hilvarenbeek I 231, 363, 364, 606, 609; II 532, 543, 553, 557, 589-591, 593,
750
Hilversum I 528; II 187, 294, 305, 307, 308, 396, 414
Himmigius (Wilhelmus -) I 587
Hindelopen II 466, 468, 471, 473, 478
Hinderik (‘paap’ -) I 525
Hinsbeck II 659
Hintham I 596
Hippolytus (Sint -) II 784
‘Historia Episcopatus Daventriensis’ I 224; II 221
‘Historia Episcopatuum foederati Belgii’ I 219
‘Historia martyrum Batavicorum’ II 768
‘Historia martyrum Gorcomiensium’ II 767
‘Historiën des Ouden en Nieuwen Testaments’ II 710
Hoboken bij Antwerpen I 63
Hochedeus (Joannes -) I 160
Hochten (Jaspar -) I 502
Hoeck I 567
Hoedekenskerke II 429
Hoef (De -) II 396
Hoefslagh (Antonius -) II 270
Hoek II 624
Hoekse Waard I 488; II 403, 408
Hoen (Cornelis -) I 129, 130, 131, 134, 184
Hoendiep II 494
Hoenkop II 402
Hoenlo II 432
Hoenlo (Havezate -) II 453
Hoensbroek I 229; II 660
Hoensbroek (Ulric van -) II 578
Hoente (Herman ter -) II 219, 439, 505
Hoevelaken II 393
Hoevelle (Hendrik then -) II 482
Hoeven II 598, 605, 614, 618, 620
Hoffmann I 179
Hoffmann (Melchior -) I 142-144
Hoffreumont (Jacques -) II 293
Hofland (Alardus -) II 295
Hof van Brussel II 213
Hof van Friesland I 30, 56, 57, 377, 563; II 465
Hof van Holland I 143, 148, 149, 291,
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308, 439, 465, 469, 472, 480, 507, 509; II 27
Hof van Utrecht I 516
‘Hofwijck’ van Huygens II 695
Hohenlohe-Langenburg (Familie Van -) I 482
Hohenzollern I 557, 559; II 460
Hohenzollern (Kardinaal -) II 120-122
Hohenzollern-Sigmaringen II 443
Holland I 147-149, 158, 165, 171, 172, 184, 192, 202, 205, 220, 222, 223, 263,
278, 280, 302, 360, 404, 428, 435, 438, 445, 447, 463, 467, 470, 471, 473, 474,
480-482, 493, 494, 497, 500, 510, 522, 622; II 12, 13, 21, 24, 41, 53, 72, 139,
214, 240, 282, 292, 304, 320, 324, 349, 351-353, 355, 374, 380, 387, 392, 395,
399, 415, 422, 423, 432, 460, 462, 627, 674-677, 703, 723, 770, 798
Holland (Hof van -) I 143, 148, 149, 291, 308, 439, 465, 469, 472, 480, 507,
509; II 27
Holland (Koninkrijk -) I 436
Holland (Staten van -) I 463, 464, 468-471, 482, 505, 517, 537, 622-624; II 56,
65, 87, 88, 145, 146, 267, 322-324, 500, 698, 719, 731
d'Hollander (Octavius -) II 296
Hollandiae (Congregatio -) II 169
Hollandica (Missio -) II 80
Hollands College te Leuven II 98
Hollandse Huis I 202
Hollandse IJsel II 402
Hollands Noorderkwartier I 459, 502, 504, 505-508
Holland-Utrecht II 197
Holland, Zeeland en West-Friesland (Aartspriesterschap -) I 221
Hollum II 479
Holset II 662
Holstech (Caspar -) I 545
Holstein II 730
Holstein (Hertog van -) II 505
Holstein-Gottorp II 500
Holsten I 452, 551
Holtum II 661
Holwerde II 486
Holwierda I 579
Holwierde II 125, 486, 490, 492
Holwinde II 487, 490
Homan (Familie -) II 484
Homerus II 729
Hommerts I 62
Hommius (Festus -) II 753
Hondebeke (Frederik -) I 131
d'Hondecoeter (Gilles -) II 683
d'Hondecoeter (Gijsbert -) II 683
Hondschoote I 158
Hongarije I 438
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Honselaarsdijk II 684
Honselaer (Aloysius -) II 476
Honswijk I 24; II 525, 526, 528, 529
Honswijk (Dirk van -) I 526
Hontenisse II 623, 624
Honthorst (Gerrit van -) II 684
Honthorst (Willem van -) II 684
Hoofdplaat II 626, 629, 630
Hooft (Arnout Hellemans -) II 213, 214
Hooft (C.P. -) II 802
Hooft (P.C. -) II 96, 213, 692, 696, 698, 707, 714
Hooft (Robert -) II 213
Hoog-Blokland II 403
Hoog-Buurlo bij Bocholt (Klooster -) II 219
Hoogeloon I 610; II 595
Hoog-Elten I 49; II 398, 420
Hoogemierde II 595
Hoogerheide II 598, 601, 617
Hoogeveen II 498
Hoogezand II 494, 495
Hoogkarspel II 362, 363, 366
Hoogkerk II 494
Hoogland II 393, 396, 413
Hoogmade II 391, 394, 397
Hoogstraten II 743
Hoogstraten (François van -) II 709, 710
Hoogvliet II 405
Hoogwoud I 507; II 362, 363
Hoorn I 13, 29, 61, 67, 73, 170, 287, 296, 328, 477, 489, 495, 503, 504, 507,
508; II 125, 129, 130, 133, 185, 187, 358, 361-363, 369, 373, 374, 378, 698
Hoorn (Aartspriesterschap -) II 106, 366
Hoorn (Arnoldus van -) II 234
Hoorn (Arnold van -) I 33
Hoorn (Den -) II 487, 488, 490-492
Hoorn (Staties te -) II 366
Hoornaar II 403
Hoornaer (Antonius van -) I 495
Hoornaer (Johannes van -) I 495
Hoorne (Graaf van -) I 277, 378
Hoppers I 8, 240, 269, 275, 276, 284, 285, 288, 338, 339, 353, 374; II 48
Hopsten II 220
Horenbeke (Frans van -) II 621, 650
Horn II 661
Horne (Graafschap -) I 229
Horne (Graven van -) I 626
Horne (Heer van -) II 557
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Horne (Willem Adriaan van -) II 549
Hornes de Hautekerke (Albertus de -) II 621, 623
Horsen I 535, 631; II 660
Horssen I 229
Horst I 228
Horst (Jacobus van -) I 601
Horstius (Jacobus Merlo -) II 239
Horstius (Merlo -) II 781
Hosius II 757
Hottenius (Valerius -) II 463
Houbraken (Joannes -) II 582, 591, 592
Houbraken (Judocus -) II 580, 581, 583, 585, 589, 596
Houten I 525, 529; II 410
Houten (Jan van -) I 525
Houthem I 229; II 644, 660
Houtman II 787
Houzeau (Nicolaàs -) I 188
Hövells (Familie van -) II 453
Hovius I 388, 398, 400; II 534, 539
Hovius (Matthias -) I 314, 351; II 113, 598, 602, 635
Hoya (Maria van -) II 444
Hoydonk II 533, 543, 588, 592
Hoydonk te Nederwetten II 576
Hoynck van Papendrecht (C.P. -) II 328, 331
Hubrechts (Jan -) I 143
Huet (Busken -) II 712
Hugenoten I 173; II 503, 626
Hughe (Petrus -) II 193
Huikesloot (Joost -) I 504
Huisduinen II 357, 364, 375
Huisseling II 577
Huissen II 214-216, 218, 234, 236, 250, 251, 277, 387-389, 391, 393, 399,
415-417, 420, 421, 451, 505, 743
Huizen I 24, 502; II 415
Hulft (J. -) II 322
Hulhuizen II 393, 399, 416, 417, 421
Hulsberg I 229; II 644, 660
Hulst I 71, 232, 405, 407-409, 470; II 128, 129, 621-624
Hulst (François van der -) I 131, 184, 188
Hulst (Land van -) I 80, 401, 403, 408, 409, 454; II 624
Humanisme (Christelijk -) I 113, 140
Humanisten (Christelijke -) I 498
Humelaborg II 488
Hummelo II 451, 452
Hungerus (Sint -) II 767
Hunnepe bij Deventer (Abdij ter -) I 52, 54
Hunsel II 661
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Hurwenen I 624
Husum II 500
Huwelijkssluiting (Jansenisten en -) II 307
Huijbergen I 64; II 109, 165, 175, 602, 603, 605, 606, 618
Huygens (Constantijn -) I 461; II 96, 284, 678, 692-694, 696, 712, 714
Huygens (Gommarus -) II 586
Huyghens (Prof. -) II 253, 295
Huysman (Eilardus -) I 587
Huyssens (Petrus -) II 688
Huysum (Justus van -) II 683
Hijlaard II 474

I.
Ibarra (Franciscus Ortiz de -) II 619
Ibbenbüren I 558; II 436, 439, 456, 459
Idaard II 473
Idaarderadeel I 153; II 470, 473, 478
Idsegahuizen II 473
Ierseke II 429
Ignatius (Sint -) I 112, 337; II 48, 49, 80, 530, 774, 778
‘Illustre Lieve Vrouwenbroederschap’ II 772
Illyricus (Flacius -) II 747
Ilpendam I 506, 509; II 133, 134, 363, 365, 376
Indervelden (Franciscus -) II 500, 507
Indervelden (Quirinus -) II 500, 507
Index II 253, 269, 297
Indië II 56, 260
Indijk II 474
‘In eminenti’ (Bulle -) II 237, 284
Informacie I 15, 48
‘Informatio’ van Theodorus de Cock II 273
Ingels (Anna -) II 681
Ingen bij Lienden I 62
‘Inleiding tot de ware wijsheit’ II 710
Innocentius IX (Paus -) II 15, 651
Innocentius X (Paus -) II 224, 240, 284
Innocentius XI (Paus -) I 60; II 217, 242, 243, 253, 271, 273, 274, 277, 278,
586, 594, 656
Innocentius XII (Paus -) II 286, 296, 299, 302, 308, 309
Inquisitie I 183, 186, 187, 189, 190, 239; II 122, 309, 328
‘Inscrutabili divinae Providentiae’ (Constitutie -) II 80
Insinuatio van Sasbout Vosmeer I 43; II 13, 18, 23, 28, 38, 40, 58, 359, 381,
422, 431, 463, 488
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Institutie (Calvijns -) I 169
‘Institutionum christianae pietatis libri quatuor (Antv. 1635)’ II 157
Instituut des filles du Saint Sacrament II 227
‘Introduction à la vie dévote’ II 778, 779
Ipswich I 170
Irnsum II 473, 475, 476, 478, 480
Isabella (Aartshertogin -) I 39, 351, 400; II 17, 18, 20, 21, 50, 120, 231, 466,
467, 548, 549, 555, 557, 558, 562, 563, 565, 636, 647, 677
Ischa (Arnoldus ab -) II 129, 782
Isendoorn (Familie van -) II 436, 440
Italië I 43, 182, 438
Itens II 474
Itteren I 229; II 644, 660
Ittersum (Familie van -) II 453

J.
Jaarsveld II 411
Jabeek I 229; II 660
Jacob (Heer -) I 528
Jacob (Sint -) II 783, 784
Jacob uten Eng I 283, 285
Jacobi (Vitus) II 74, 105, 471
Jacobskapel te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 596, 600, 601
Jacobskerk te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 361-363; II 542, 555, 588, 589
Jacobskerk te Utrecht (Sint -) I 135, 515, 516, 518
Jacobus II II 265, 267
Jan (Heer -) I 528
Jan (Pastoor mr. -) I 525
Jan (Proostdij van Sint -) I 24
Jan (Sint -) II 784
Jan Baptist (Sint -) I 61
Jan de Doper (Sint -) II 680, 685, 763
Jan Egbertszoon I 36
Jan Evangelist (Sint -) II 766
Jan Gerritsz I 502
Jan Jansz I 502
Jan Jeroensz I 507
Jan te Utrecht (Proost van Sint -) I 263
Jan van Leiden I 144, 145, 147, 148, 154, 155, 572
Jan van Nassau I 160, 518, 532, 537-540, 542; II 461
Jan van Scorel I 36, 88
Jan Willem Friso II 467
Janning (Conrad -) II 758
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Jansen (Adrianus -) I 495
Jansen (Hendrik -) I 534
Jansen (Martinus -) II 294
Jansen (Wicher -) I 28
Jansenboy (Leonardus -) II 556, 589
Jansenboy (Nicolaas -) II 730
Jansenisme II 114, 149, 156, 157, 170, 177, 178, 194, 197, 211, 213, 216,
222-228, 230, 232, 235, 236, 239-243, 247, 249, 261, 271, 273, 278-287, 292,
293, 297, 300, 304, 308, 316-318, 330, 333, 335, 338, 339, 440, 499-501, 504,
586, 587, 619, 642, 735, 748, 751, 798, 794
Jansenisme (Juridisch -) II 325, 337
Jansenisten II 259, 261, 272, 273, 277, 286, 290, 295, 297
Jansenisten (Franse -) II 277, 280
Jansenius (Cornelis -) II 97, 99, 156, 157, 165, 194, 195, 222, 224, 226, 227,
233, 239, 282-284, 316, 319, 749, 751, 752, 757, 758
Jansenius de Oudere (Cornelis -) I 232, 385, 401-405
Janskapittel te Utrecht (Sint -) I 517
Janskerk te Amsterdam II 686
Janskerk te Gouda (Sint -) I 16
Janskerk te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 16, 227, 361-363, 535, 540, 602, 628;
II 532, 542, 551, 588, 589, 686
Jansonius (Jacobus -) II 16, 40, 66, 69, 194, 239, 748
Janssteen (Sint -) I 232; II 624
Jeannin I 452-454; II 30, 63
Jelmerstate (Kasteel -) II 467
Jelsum bij Leeuwarden I 129
Jemmingen I 316, 329, 339, 560
Jeroen (Sint -) II 763, 767, 784
Jerolimo II 783
Jeromieten zie Broeders van het Gemene Leven
Jerusalem te Venray (Klooster -) II 640
Jeruzalem te Achtkarspelen (Klooster -) I 52
Jeslum (Frl.) I 566
Jesuiten Negotiatie ofte Coophandel’ (‘Der -) II 465
Jeursema (Herman -) I 589; II 186
Jezuïeten I 113, 280, 335, 337, 383, 413, 427, 465, 476, 481, 483, 526, 529,
603, 631, 632; II 32, 39, 43, 46-66, 82, 113, 115-117, 119-124, 126, 127, 130,
133, 137, 140, 146, 149, 153, 154, 156, 177, 182-184, 191, 194, 206, 217, 222,
230, 231, 238, 239, 241, 242, 256-263, 266, 271, 280, 282-284, 287, 290, 291,
296,
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297, 304, 309, 314, 315, 353, 360-366, 382, 383, 386-399, 401, 402, 404, 405,
407, 409, 415, 422-424, 426, 432, 433, 435-439, 441, 443, 448, 449, 452, 453,
455, 461-472, 474-477, 479, 483-490, 492, 493, 504, 508, 529, 530, 542, 577,
586, 588, 589, 592, 593, 595, 596, 598, 606, 607, 609, 612-617, 619, 620, 631,
633-635, 639, 646, 647, 653, 654, 660, 661, 678, 679, 726-728, 732, 733, 735,
736, 739, 741, 742, 744, 748, 756-758, 760, 768, 770-775, 781
Jezuïetencollege te Emmerik I 631; II 44, 745
Jezuïetencollege te 's-Hertogenbosch II 529, 540, 555
Jezu:ietencollege te Keulen I 383
Jezuïetencollege te Leuven II 749
Jezuïetencollege te Maastricht II 634
Jezuïetencollege te Roermond II 635, 658
Jezuïetenkerk te Brussel II 182
Jezuïetenkerk te Maastricht II 688
Jezuïetenklooster te Emmerik II 393
Jezuïetenmissie I 554; II 53, 58, 63, 65, 177
Jezuïetenscholen II 226
Jezuïetenstaties te 's-Hertogenbosch II 556
Jezuïetenstaties te Nijmegen I 631
Jisp I 145, 508; II 362, 363, 365
Joannes van 't Kruis (Sint -) II 759
Joannes Wilhelmi I 24
Joannis (Bartholomeus -) I 551
Johan van Brugge I 151
Johan van Gulik (Hertog -) II 632
Johan III van Hoya I 572
Johan III van Kleef II 418
Johan Willem van Kleef II 418
Johannieters I 61, 69, 88, 221, 530, 531
Johannieters te Nijmegen (Commanderij der -) I 630
Johannieters te Oudewater (Commanderij der -) I 221
Johannieters te Werden in de Rijnprovincie (Commanderij der -) I 221
Jonckbloet II 706
Jonghe (Boudewijn de -) II 782
Jonghe (Cornelis de -) II 782
Jordaens II 691
Joris (David -) zie David Joris
Joris (Sint -) II 783, 784
Joriskapel te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 596
Joseph Clemens van Beieren II 665
Joure II 125, 471, 474, 476-478, 480
Jouwswier I 566
Jozef (Sint -) I 86; II 763
Jozefisme II 224
Juan van Oostenrijk (Don -) I 356, 367, 372, 380, 396, 404, 537, 600; II 34
Judoci (Andreas -) II 728, 729
Jukwerd I 579
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Juliana (Prineas -) II 611
Julius III (Paus -) I 43
Juloke I 33
Jus de non evocando I 325, 583
Justus (Simon -) II 358
Jutfaas I 527; II 393, 396, 411, 412
Juvenalis (Pater -) II 137, 138, 140

K.
Kabauw II 398
't Kalf II 363, 365
Kallantsoog II 375
Kamerik II 393, 412
Kamerijk I 39, 184, 213, 347, 364, 527-529; II 48, 256, 539, 562, 609, 643
Kamerijk (Bisdom -) I 201, 210, 213, 215, 216, 231, 246, 273, 398; II 608, 768
Kamerijk (Concilie van -) I 375
Kamerijk (Vrede van -) I 207
Kampen I 60, 63, 64, 67, 69, 71, 72, 146, 152, 315, 316, 324-326, 439, 543-545,
547, 549, 550, 552, 557; II 128, 130, 133, 186, 187, 207, 433, 435-438, 448,
454, 772
Kampen (Albrecht van -) I 598
Kampereiland I 545
Kamperveer II 454
Kanonikessen (Reguliere -) I 64, 65
Kanunniken I 265
Kanunniken (Reguliere -) I 64
Kantens (Frl.) II 493
Kapelle a.d. IJsel II 391, 402
Kapelle bij Goes II 428, 429
Kapelle bij IJselstein II 388
Kapellen (De) I 228; II 659
Kapitalisme I 162
Kappittel van de Kartuizers I 73
Kappittels te Utrecht I 531
Karel V I 8-11, 48, 72, 125, 127, 139, 153, 157, 174, 182-193, 201, 203-205,
207, 210, 212, 218, 221, 233, 235, 249, 252, 283, 307, 314, 338, 339, 395, 404,
429, 440, 543, 557, 558, 572; II 48
Karel de Stoute I 44, 71, 203
Karel I van Engeland II 722
Karel I van Gelre I 146, 153
Karel II van Spanje II 619, 651, 657
Kartuizers I 60, 68, 75, 93, 103; II 230, 251, 653, 682
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Kartuizers (Kapittel van de -) I 73
Kartuizersklooster Nieuwlicht te Bloemendaal bij Utrecht I 530
Kartuizersklooster te Roermond I 379
Kartuizersklooster te Vught I 359, 362, 597; II 534
Kartuizers te Antwerpen II 210
Katechismus (Kleine -) II 112
Katechismusboek II 313
Katechismusonderricht door Klopjes II 371, 372
Katechismus van Petrus Canisius II 112
Katendrecht II 405
Kats II 425
Kattendijke II 429
Katwoude II 376
Katwijk I 222; II 377
Kedichem II 403
Keizersbos bij Neer (Klooster -) I 53
Kekerdom I 202
Kellen I 220; II 399, 417, 421
Kellenaars te Putten (Paters -) II 134, 135, 390
Kelten I 424, 433
Kemp (W. -) II 328
Kempen (Thomas van -) I 84, 115; II 710
Kempenland I 607, 610; II 573, 590
Kenenburg (Familie van -) I 482
Kennemerland I 287, 288, 296, 504, 506, 509; II 194, 373
Kennemerland (Aartspriesterschap -) II 106, 363-365
Kenninck (Abt A. -) I 59
Kenniphoven (Engelbertus -) II 103, 105, 107, 382, 387
Keppel II 451, 452
Keppel (Heren van -) II 451
Kergré (Augustinus -) II 281, 287
Kerckbrinck (Dirk -) II 736
Kerkelijke Staat I 43, II 324
‘Kerk in ballingschap’ I 169
Kerkmuziek I 90
Kerkrade II 662
Kerkwerve (Schouwen) II 425
Kerkwerve (Walcheren) I 62
Kerkwijk I 624
Kessel I 228-230; II 637, 646, 654, 659
Kessel (Benedictus van -) II 194, 567
Kessel (Leonardus van -) II 194
Kesteren II 416
Ketelaer (Jacobus -) II 474, 475
Kethel II 271, 290, 291, 297, 314, 316, 394, 397, 400
Ketteler (Willem van -) I 572; II 444
Kettervervolging I 184
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Keulen I 37, 93, 160, 166, 170, 201, 213, 238, 281, 302, 327, 334, 342, 343,
368, 369, 380, 383, 425, 555, 571; II 7, 9-12, 14, 17, 30, 35, 36, 42-45, 47, 52,
66, 72, 87, 97, 120, 142, 151, 178, 186, 187, 203, 211, 238, 244, 248, 250, 282,
293, 297, 298, 305, 311, 448, 540, 562, 608, 647, 658, 702-704, 728, 732, 742,
744-747, 752, 764, 767
Keulen (Aartsbisdom -) I 202, 207, 215, 219, 227, 229, 246; II 151, 632, 661,
662, 664, 666
Keulen (Aartsbisschop van -) II 447
Keulen (Dom van -) I 281
Keulen (Priestercollege te -) II 765
Keulen (Universiteit van -) I 210, 353, 383, 455; II 44
Keulse Vredeshandel I 396
Keurpalts I 426
Kevelaer I 228; II 231, 232, 234, 506, 642, 654, 659
Kevelaer (O.L. Vrouw van -) II 774
Key (Lieven de -) I 689
Keyser (Hendrik de -) II 683, 689, 690
Keyser (Thomas de -) II 683
Keyser (Willem de -) II 683
Keyser (Zeeman de -) II 787
Keyting (Walter -) II 385, 387, 422
Kies (Pieter -) I 298
Kievit (Anna -) II 151
Kievit (Arent -) II 731, 750, 757, 782
Kievit (Margareta -) II 731
Kievit (Margriet -) I 499
Kievit (Theodorus -) II 732
Kievit (IJsbrand Arentsz -) I 499
Kistemaker (Jozef -) II 476
Klaarkamp (Klooster -) I 52
Klaaswaal II 408
Kleef I 166, 229, 368, 608; II 83, 398, 418, 452, 505, 543, 579
Kleef (Hertog van -) I 608
Kleef (Hertogdom -) II 632-634
Kleef (Land van -) I 169, 362, 485, 600; II 201, 214, 219, 247, 389, 415, 570,
638
Kleef (Verdrag van -) II 419
Kleef (Vrede van -) II 447
Kleef-Brandenburg II 419, 444
Kleef en Berg II 105
Kleef en berg (Aartspriesterschap -) II 106, 218, 393, 395, 416
Klein-Aduard (Klooster -) I 52
Klimmen I 229, 629, 630; II 644, 660
Klinge II 624
Klinge (Spaans -) II 622-624
Kloetinge II 429
Kloosterburen I 575; II 492, 493
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Kloosternijverheid I 8
Kloosters in 's-Hertogenbosch II 592
Kloosters in Noord-Brabant in 1650 II 588
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Marsum (Fr.) II 474
Martelaren (Protestantse -) I 156
Martelaren van Alkmaar zie Alkmaar (Martelaren van -)
Martelaren van Gorkum zie Gorkum (Martelaren van -)
Martelaren van het Protestantisme (Geschiedenis der -) I 171
Martelaren van Roermond zie Roermond (Martelaren van -)
Martena (Duco van -) I 561
Martens (Familie -) II 453
Martin (Saint -) II 786
Martinikerk te Groningen I 577
Martinus (Hermes -) II 488
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Martinus (Sint -) II 767
Martinus te Hoorn (Priester -) II 358
Marum II 494
Mary Stuart I 611
Mary Tudor I 171
Maseyk (Leonardus -) I 598
Masius (Gijsbertus -) zie Maas (Gijsbertus -)
‘Massa damnata’ II 225
Massijs (Lieven -) I 160
Mastenbroek I 549; II 436
Matenesse (Familie -) I 482
Materealisme (Historisch -) I 7
Matham (Jacob -) II 678
Matius (Philips -) I 286
Matt (A. van der -) II 239
Matthias (Aartshertog -) I 537, 538, 562, 619
Matthiaskerk te Maastricht (Sint -) I 628
Mattijssen (Jan -) I 143, 144
Maur (Congregatie van Sint -) II 280
Maurik II 416
Maurits (Prins -) I 161, 327, 334, 381, 387, 397, 399, 408, 409, 415, 416, 439,
451-454, 481-483, 505, 533, 540, 546, 547, 550, 551, 557, 558, 576, 578, 582,
611-614, 617, 620-623, 630; II 55, 56, 145, 451, 465, 531, 579, 604, 605, 627,
638, 718, 731
Mauwijck (Familie van -) II 453
Maximiliaan II I 32
Maximiliaan Hendrik van Beieren II 664, 665
Maximiliaan van Bergen I 364
Maximiliaan van Oostenrijk I 203, 395
Mazarin I 454, 470
Mechelen I 178, 208, 239, 350-352, 395, 396, 408, 596; II 183, 198, 231, 232,
274, 276, 296, 503, 506, 526, 534, 535, 551, 557, 562, 581, 587, 588, 608, 619,
636, 642, 643, 647, 652
Mechelen (L.) II 662
Mechelen (Aartsbisdom -) I 208, 210, 213, 214, 216, 218, 219, 226, 231, 233,
252, 347, 349, 353, 401; II 621, 631, 635, 666, 768
Mechelen (Aartsbisschop van -) II 65, 66, 123, 124, 166, 274
Mechelen (Concilie van -) I 350, 351, 363, 364, 367, 376, 378, 389, 390, 394,
403, 412, 413; II 113
Mechelen (Synode van -) II 538
Mechelse Katechismus II 113, 114, 746
Mechelse Pastorale II 111
Mechlinia (Joannes de -) I 36
Medarduskerkhof te Parijs (Sint -) II 330
Medemblick (Rombout van -) II 40, 74, 104, 105, 107, 383, 387, 769
Medemblik I 145, 495, 503, 505; II 13, 358, 360, 362, 363, 366, 369
‘Medicijn der zielen’ I 94
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‘Meditatiën tot de heilige communie’ II 239
Meeden I 579
Meer (Cornelius de -) II 233, 743
Meer (Gebroeders de -) II 362, 363
Meer (Jacobus de -) II 233, 743
Meer (Joannes de -) II 233, 743
Meer (Petrus de -) II 233, 743
Meer (Willem van der -) II 355
Meerbeeck (Adriaan van -) II 778
Meerbeek (Franciscus van -) II 129
Meerkerk II 403
Meerlo I 228; II 659
Meern (De -) I 38
Meersch (Judocus van der -) II 474
Meerssen I 229, 230, 380, 629, 630; II 633, 644, 660
Meester-Geertshuis te Deventer I 65, 68
Meeuwen I 624
Megen I 181, 182, 561, 608; II 129, 533, 539, 543, 559, 576, 577, 588, 589,
591, 593, 595, 646, 688, 744
Megen (Graaf van -) I 317, 319, 362
Megen (Graafschap -) II 570, 571
Meiblits II 786
Meiboom II 786
Meibruid II 786
Meierij (De -) I 369, 371, 435, 454, 463, 473, 476, 488, 596, 603-606, 608, 609,
616, 624; II 352, 530, 539, 552-555, 559, 561-572, 574-579, 585, 588, 590-592,
594-597, 609, 610, 613
Melanchton I 132, 137
Melderen (Joannes van -) II 602
Meliskerke II 425
Melissant I 223; II 408
Melissant (Familie van -) I 499
Melveren (Godfried van -) I 495
Memlinc I 88
Memorial abrégé 1697 II 290
‘Memoriale’ van Juli 1702 II 321, 322
Memorybouck (Catholyck -) II 750
Menaldum I 566; II 477
Menaldumadeel II 478
Menckema (Burcht -) II 488
Mendicanten I 13, 14, 71
Mennisme I 158
Mennisten I 150; II 471
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Menno Simons I 103, 149, 150, 152-155, 158
Mensinga I 590
Menten (Henricus -) II 188
Meppel I 586; II 498
Meppel (Johan -) I 566
Mepsche (Johan de -) I 574
Mercator (Reinier -) II 108
Mercerus (Joannes -) I 160
Merckeghem I 411
Merius (Gebroeders -) II 233
Merkelbeek I 229; II 660
Merode (Bernard de -) I 570
Merode (Familie de -) I 482; II 648
Merula (Angelus -) I 134, 283
Merwede (De -) II 351
Mesch II 662
Meteler (Johan -) I 567
Meteren (Van -) I 8, 189
‘Methodus Augustiniana’ II 752
‘Methodus veroniana’ II 750
Metken I 155
Mets (Laurens -) I 8, 231, 276, 323, 339, 356, 357, 364-366, 368-370, 411, 489;
II 527, 528, 531, 536, 592, 596
Metslawier I 566
Metsu (Gabriel -) II 785
Mettingen II 436, 439, 459
Metz (Fr.) II 562, 663
Metz (Zacharias de -) II 90-92, 94, 110, 146, 168, 169, 171-178, 181, 182,
187-190, 192-194, 198-201, 268, 356, 457, 766
Meuris (Jacob Cornelisz van -) I 501
Meurs I 387
Meurs (Adolf van -) I 540
Meurs (Michael -) II 476
Meyel I 229; II 660
Meijers (Lud. -) II 580
Mheer II 662
Michaelskerk te Leuven (Sint -) II 99
Michaëlskerk te Zwolle (Sint -) I 544, 549; II 448, 449
Michiel (Sint -) II 766, 783
Michielsberg te Monnikebajum (Klooster Sint -) I 53
Michielsgestel (Sint -) I 609
Michielskerk te Sittard (Sint -) II 688
Micron (Martinus -) I 159, 171
Middelaar I 228; II 638, 659
Middelburg I 47, 52, 62, 64, 72, 77, 160, 208, 222,-224, 307, 309, 311, 370,
394, 436, 477, 513; II 125, 128, 135, 147, 421, 423-427, 504, 691
Middelburg (Z.Vl.) II 629
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Middelburg (Aartspriesterschap -) II 106
Middelburg (Abdij te -) I 313
Middelburg (Bisdom -) I 208, 209, 213, 222, 223, 241, 273, 275, 297, 306, 308,
312, 313, 347, 355; II 6, 12, 101, 179, 268, 277, 395, 421, 424, 427, 526
Middelburg (Kapittel van -) I 273; II 6
Middelharnis I 223; II 408, 783
Middelie II 376
Middelstuin I 146, 328, 574, 579; II 493
Midlum I 566; II 465
Midwolda (Klooster -) I 52
Midwolde II 495
Midwoud I 502; II 373
Miedum bij Tjum (Klooster -) I 53
Mierde (Hoge en Lage -) I 609
Mierlo I 610; II 590, 595
Mierlo (Godefridus van -) I 212, 244 250, 294-301, 303-305, 323, 326, 327,
342; II 5, 8, 31, 85, 86, 88, 131, 367, 461
Mierlo (Jacobus van -) II 653
Mierop (Nicolaas van -) I 308, 310
Milaan I 349; II 273
‘Militia angelica’ II 777
Mill I 228; II 595, 660
Milleghem I 227
Millingen I 202, 229, 631; II 444, 589
Mil-St. Hubert I 609
Minden II 502
Minden (Bisdom -) I 246
Minderbroeders I 71, 73, 92, 392, 393, 534; II 38, 57, 115, 120, 126, 128-131,
133, 135, 140, 146, 182, 185-188, 207, 297, 360, 362-364, 366, 383, 387, 390,
435-437, 450, 471, 473, 474, 477, 489, 497, 542, 556, 571, 589, 591, 592, 596,
597, 606, 607, 609, 612, 617, 620, 623, 624, 638, 642, 646, 653, 654, 661, 716,
768, 769, 772, 775, 776, 784
Minderbroederskerk te Arnhem I 538
Minderbroederskerk te Groningen I 574
Minderbroederskerk te Keulen II 66
Minderbroederskerk te Leeuwarden I 562
Minderbroederskerk te Utrecht I 520
Minderbroedersklooster te Bergen op Zoom I 619
Minderbroedersklooster te Brussel I 225
Minderbroeders te 's-Hertogenbosch I 596
Minderbroeders te Utrecht I 531
Miraeus (Autbertus -) II 608
Miraeus (Joannes -) I 39; II 400, 598-600, 602, 603
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Mire (Jean le -) II 598
Mirkinius I 602
Mirns II 473
Misoffer (Het -) I 93
Misse’ (‘Beduidenisse der -) I 93
Missen’ (‘Boeksken van der -) I 93
Missieverslagen zie Verslag
Missio Hollandica II 53, 126, 133
Modaeus (Maarten -) II 383
Moded (Herman -) I 127, 165, 179, 405, 406, 598, 612, 628; II 50
Moderne Devotie zie Devotie (Moderne -)
Modernisme II 223, 224
Moerbeke II 624
Moerdijk (Beneden de -) I 439, 443
Moerdijk (Boven de -) I 439, 442
Moergestel I 609; II 595
Moerkapelle II 402
Mokerheide (Slag op de -) I 379
Mol II 589
Molanus II 757
Molanus (Joannes -) I 270
Molenaar (Jan Miense -) II 681
Molenaarsgraaf II 403
Molina (C -) II 234, 753, 757
Molinari I 466; II 175
Moll (B) I 227
Moll (Willem -) II 336
Mollo (Franciscus -) II 287-289, 291, 294, 295, 305, 308
Mom I 474, 475
Mondragon I 403
Mondtstopper (Den oprechten schriftuerlycken RC. -) II 753
Mongolië II 292
Monita (De -) II 57
‘Monita salutaria B.V. Mariae ad cultores suos indescretos’ van Adam
Widenfeldt II 211, 212, 796
Monnikenbajum I 53
Monnikendam I 52, 54, 61, 132, 145, 291, 495, 525, 529; II 133, 361-363, 365,
376, 783
Monnikenweerd bij Appeltern (Klooster -) I 53
Monster II 391, 400
Montanus (Arnold -) II 336
Montauban II 504
Monte (Aegidius de -) I 22, 212, 224, 225, 250, 317-326; II 6, 39, 51, 128, 417
Monte (Franciscus de -) I 317, 321
Montens (Goert -) I 394
Montfoort I 29, 62; II 305, 388, 389, 393, 396, 411, 412
Montfoort (L) II 659
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Montfoort (Heren van -) II 411
Montfoort van Vredesteyn (Familie -) II 55
Montfoort I 155, 229, 230, 269; II 646, 654, 659
Montigny I 618
Montmorency (Florentius de -) II 56, 64, 124
Montmorency (Philips de -) I 378
Montzyma (Familie van -) II 472
Montzyma (Folcard van -) II 21
Moock (Godfried van -) II 21, 72, 73
Mook I 229; II 661
Moor (Roger de -) II 568
Moordrecht I 26; II 398, 402
Moors (Johan -) II 558, 567
Mora I 53
Mordelvinck I 152
More (Thomas -) I 107, 118, 119, 123; II 710
Morillon II 221
Morillon (Maximiliaan -) I 232, 233, 285, 349, 364
Morra (Lucio -) I 614; II 69, 70, 726
Mosanus (Petrus -) I 378
Mostert (Willem -) I 504
Motmans (Adrianus -) II 130
Moy (Jacob -) I 28
Moyaert (Claes -) II 684
Mozes en Aäronkerk te Amsterdam II 289, 716
Mozzi (L. -) II 292, 328
Mueau (Th. L. de -) II 541
Muhlberg I 426
Muiden II 389, 394, 396, 415
Muiderkring II 714
München II 785
Munnikhuizen bij Arnhem (Klooster -) I 60
Munster I 139, 144-150, 153, 154, 168, 304, 328, 342, 425, 559, 571, 572; II
143, 167, 201, 203, 207, 208, 219, 220, 456
Munster (Bisdom -) I 146, 202, 219, 225, 246, 571, 572; II 352, 437, 438, 444,
445, 448, 450, 457, 486, 489, 664
Munster (Kapittel van -) II 445
Munster (Oud -) I 26
Munster (Vrede van -) I 427, 428, 438, 454-457, 471, 510, 555, 604, 606, 616,
622; II 84, 146, 153, 202, 214, 264, 419, 562, 563, 572, 576, 579, 581, 608,
612, 622, 643, 646, 789
Munstergeleen II 661
Munsterland I 485; II 332, 437, 458, 459, 494, 497, 498
Munster op de Glaan (Stift -) II 505
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Muntendam II 494
Murel (Jean -) I 203
Murmellius (Joannes -) I 123
Murmerwoude I 566
Museum te Haarlem (Bisschoppelijk -) II 757
Musius (Cornelius -) I 123, 124, 495; II 35, 74, 767-769
Muylert (Gerardus -) I 586, 587
Mijdrecht I 24, 526, 529; II 391, 393, 396, 412, 783
Mijdrecht (Kromme -) II 393
Mije (David van der -) II 176, 209, 218, 269, 270, 271, 365, 756
Mije Zegveld II 391
Mijle (Familie van der -) I 482
Mijleman (Franciscus -) II 486, 757
Mijnsherenland I 501

N.
Naaldwijk I 123; II 391, 394, 400
Naaldwijk (Kapittelschool te -) II 10
Naarden I 13, 24, 65, 67, 69; II 125, 389, 394, 396, 415
Naarden (Joannes van -) I 503
Nachtwacht van Rembrandt II 234
Naekten geus ontbloot van alle heylighe schriftuer ten toon gestelt’ (‘De -) II
753
Naeldwijk (Familie van -) I 482
Nakatenus (Wilhelmus -) II 781
Namen I 312, 368, 404; II 274, 590, 649
Namen (Bisdom -) I 213, 355; II 621, 768
Nannius (Petrus -) I 123
Nantes II 165
Nantes (Edict van -) II 263, 486
Napels I 209
Napoleon I I 96, 205, 247, 425; II 631, 665
‘Narratio historica’ van J.M.v.d. Velde II 483, 496
Nassau (Jan van -) zie Jan van Nassau
Natal II 786
Nationaal-gereformeerden I 129, 133-135
‘Navolging van Christus’ II 710
Nazareth bij Ferwerd (Klooster -) I 52
Nazareth te Geldern (Klooster -) II 640
Neck (Familie van -) I 499
Nede I 202, 224
Nederasselt I 229; II 660
Neder-Betuwe I 443
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Nederduitse provincie der Minderbroeders II 128
Nederhemert I 624; II 532
Nederhorst den Berg II 414
Nederlanden (Noordelijke -) I 124, 126, 128, 140, 142-144, 146, 156, 157, 162,
177, 178, 182, 187, 192, 201, 202, 206, 210, 227, 244, 250, 255, 304, 436, 474;
II 8, 16, 17, 47, 48, 52, 54, 59, 63, 79, 112, 113, 123, 126, 131, 133, 136, 150,
165, 183, 230, 233, 246, 248, 282, 335, 390, 423, 428, 433, 438, 447, 448, 453,
459, 515, 610, 676, 678, 679, 686, 689, 703, 711, 717, 720, 734, 735, 738, 742,
744, 745, 750-754, 757, 758, 760, 762, 767-770, 773-782, 787, 789, 791-794,
798-802
Nederlanden (Spaanse -) II 350, 622, 628, 629
Nederlanden (Zuidelijke -) I 156, 157, 160, 172-174, 177, 178, 182, 201, 250,
255, 302, 423, 451, 460, 474, 483; II 32, 38, 43, 47, 48, 54, 112, 117, 123, 124,
165, 168, 169, 183, 198, 202, 213, 230-232, 239, 240-242, 244, 248, 256, 278,
282-286, 293, 296, 298, 339, 434, 500, 527, 587, 596, 610, 626, 655, 656,
675-679, 682, 686, 688-690, 693, 694, 703, 708, 717, 726, 743-745, 750, 754,
755, 760, 763, 764, 767-771, 773, 777, 779, 781, 791, 794, 802
Nederlandse hervormde kerk I 166, 169, 479
Neder-Langbroek I 525, 529
Nedermaas (Departement van de -) I 230
Nederrijn I 166, 167
Nedersticht I 202
Nederweert I 229; II 590, 660
Nederwetten I 543, 588
Neede II 444, 446, 449
Neer I 53; II 661
Neerbosch I 229
Neerbosch-Hees II 660
Neercassel (Govert van -) II 197
Neercassel (Joannes Baptista van -) I 461, 466; II 22, 23, 41, 45, 46, 92, 93,
103, 106, 109, 110, 126, 150, 170, 171, 173-180, 188, 193, 195-202, 204-207,
209-226, 233-237, 239-246, 248-263, 265-268, 272, 274, 275, 277, 280, 282,
284, 301, 309, 311, 314, 329, 330, 336-338, 353, 377, 392, 393, 395, 406, 407,
420, 424, 437, 448-450, 458, 466, 472, 473, 486, 489, 491, 492, 497, 499, 500,
504, 506, 584, 665, 710, 735, 743, 745, 766, 772, 780, 782, 796
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Neercassel (Mevrouw van -) II 196
Nemius (Caspar -) I 455, 456; II 563, 608-610
Nerius (Philippus -) II 226, 238, 749
Nerli (Kardinaal -) II 302
Nes I 63; II 362, 365, 479
Nes en Zwaluwebuurt II 363
Nes op Ameland II 467
Nesseus (Jacobus -) II 129, 131, 383
Netterden I 224; II 417
Neuburg (Paltsgraaf van -) II 418
Neurenberg I 137
Neurenberger Regilionsfrieden I 137
Newman II 721, 724
Niawier I 52
Nibbixwoude I 506, 508; II 362, 363, 366
Nichtevecht I 36; II 413, 414
Nicolaas (Heer -) I 528, 529
Nicolaas (Sint -) II 783, 784
Nicolaas (België) (Sint -) II 623
Nicolaas bij Deventer (Abdij Sint -) I 53
Nicolaasconvent te Bergum (Sint -) I 226
Nicolaasfeest (Sint -) II 785
Nicolaasga (Sint -) II 477, 478
Nicolaaskerk te Deventer (Sint -) I 547
Nicolaaskerk te Kampen (Sint -) I 545
Nicolaaskerk te Utrecht (Sint -) I 516, 520
Nicolaas te Altforst (Proostdij van Sint -) I 230
Nicolai (Kanselier -) I 373, 374
Nicolai (Ludolphus -) I 93
Nicolai (Volpardus -) I 29
Nicole (Pierre -) II 228, 273, 502, 505, 751
Niederkrüchten I 228
Niedorp I 510; II 364
Niehoff (Johan -) I 552
Niëllius (Carolus -) II 726
Nienhuis I 224
Nieukerk I 228; II 659
Nieuw-Beierland II 408
Nieuwe Kerk te Delft I 36
Nieuwe Maas II 400, 402, 405
Nieuwenaer (Walburga van -) I 378
Nieuwendam II 365, 367
Nieuwenhoorn I 527; II 406
Nieuwe-Niedorp I 511; II 362, 369, 374
Nieuw- en St. Joosland II 425
Nieuwe Pekela II 494
Nieuwer-Amstel II 377
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Nieuwerkerk (Z) II 425
Nieuwerkerk (Z.H.) I 26; II 402
Nieuwervaart I 83, 94, 622
Nieuweschans II 495
Nieuwe Testament (Vertaling -) II 314
Nieuwe Tonge I 223; II 408, 409
Nieuw-Helvoet II 407
Nieuwkoop II 307, 388, 394, 397, 401
Nieuwkuik I 609; II 568, 595
Nieuwland I 25; II 403
Nieuwland (Nicolaas van -) I 134, 188, 211, 212, 222, 235-238, 240, 242, 250,
261, 283-296, 307; II 762
Nieuw-Lekkerland I 26; II 403
Nieuwpoort I 415; II 403
Nieuwschoot II 475
Nieuwstad I 229; II 659
Nieuwveen II 378, 391
Nieuwvliet II 625, 626, 629, 630
Nieuw-Vosmeer II 426
Nieuwwolde II 495
Niftrik I 229
Nigri (Philip -) I 2,12, 216, 231, 234
Nihusius (Bartholdus -) II 728, 729, 750
Nispen I 616; II 604, 614, 616
Nisse II 429
Nistelrode I 610; II 591
Nobelaer (Familie De -) I 483; II 55, 405, 409
‘Nobles de robe’ I 212
Noems (J-) II 12
Noircarmes I 165, 181, 182, 362, 517, 600, 628
Nomius (Nicolaas -) II 71, 89, 98, 120, 768
Noodhelpers I 86
Noorbeek II 662
Noord-Amerika II 308
Noord-Beveland I 513; II 425
Noord-Brabant I 27, 53, 231, 256, 349, 388, 396, 456, 463, 467, 596, 602, 604,
612, 627; II 335, 427, 461, 480, 571, 573, 602, 607, 621, 688, 744, 770
Noordbroek II 495
Noord-Duitschland I 166, 170; II 47, 260
Noorddijk I 579; II 493
Noordeloos II 403
Noorden II 394, 397
Noordende II 366
Noorderkerk te Amsterdam II 683, 686
Noorderkwartier I 459, 502, 504, 505-508
Noord-Frankrijk I 173
Noord-Friesland II 491
Noordgouwe II 425
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Noord-Holland I 145, 149, 220, 256, 305, 414, 435, 442, 501, 502, 509; II 13,
24, 41, 54, 98, 153, 349, 354, 359, 369, 373, 375, 379, 412
Noord-Holland (Synode van -) I 511, 566
Noord-Hollandse bloedraad I 504
Noord-Nederland zie Nederlanden (Noordelijke -)
Noord-Twente I 224
Noordwelle II 425
Noordwolde II 475
Noordwijk I 131, 506; II 362-364, 377
Noordwijk (Familie van -) I 482
Noordwijkerhout I 506; II 364, 377
Noort (Olivier van -) II 787
Noorwegen I 425; II 62
Noot (Philippus Everhardus van der -) II 621, 623
Nootdorp II 391, 394, 397 400
Norbertinessen II 599, 603, 604, 606, 611, 617, 653
Norbertijnen I 52, 55; II 207, 230, 297, 309, 317, 318, 366, 367, 396, 397, 399,
590, 596, 617, 620, 659-661, 744
Norddeutsche Mission II 506
Nordhorn II 437
Nordstrand II 231, 233, 490, 499-508
Norg I 587; II 498
Norwich I 170
‘Notarum spongia’ II 752
Nottijn S.J. (Philip -) I 448
Nuland I 610
Numansdorp II 408
Nunen I 610; II 588, 590, 595
Nunhem I 69; II 661
Nuntiatuur te Brussel II 10, 16, 17, 27, 28, 43, 53, 59, 65-67, 69, 77, 81, 84, 90,
118, 169, 172-174, 176-178, 182, 188, 190, 204, 225, 249, 267-269, 274, 284,
287, 288, 291, 293, 299, 303, 309, 310, 312, 320, 322, 325, 327, 360, 431, 581,
585, 662, 745
Nuntiatuur te Keulen II 9, 10, 13, 16, 17, 53, 84, 150, 167, 174, 179, 182, 188,
274, 299, 327, 328, 506, 662
Nuth I 229; II 660
Nuyens II 706, 707
Nuyts (Pieter -) II 787
Nijcken gnant Zymmerman (Johan van -) I 545
Nijeholtwolde II 474
Nijeklooster bij Scharnegoutum I 52
Nijeklooster te Romerswerf I 53
Nije Mirdum II 473
Nijenhoven I 562
Nijenhuis (Het -) II 453
Nijenrode II 412
Nijeveen I 587; II 498
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Nijeveld (Huis -) I 530
Nijhuizum II 474
Nijkerk I 67, 220; II 126, 393, 396, 415, 441
Nijland II 474
Nijlen (Arnold -) I 250, 333-336, 583, 584; II 7, 50, 132, 483
Nijmegen I 61, 62, 65, 69-71, 227, 229, 230, 378, 384, 387, 460, 532, 533, 535,
537, 540-542, 546, 630-632; II 49, 126, 128, 132, 136, 137, 140, 141, 351, 633,
637-639, 646, 654, 660, 745, 772, 774, 775
Nijmegen (Rijk van -) I 202, 228, 625, 630; II 553, 631, 633, 637, 643, 646,
648

O.
Obbicht I 626; II 661
Obdam II 362, 363, 366, 373
Obdam (Familie van -) I 482
Oberkrüchten I 228; II 657
Observantiebeweging I 44, 45
Obijn (Roelof Willemszoon -) I 522
Occammisme I 117
Ockinga (Jonkvrouw -) II 466
Odiliënberg (Sint -) I 229, 230; II 657, 659
Odoorn II 498
Odulphus (Sint -) II 763, 767
Odulphus te Hemelum (lKooster Sint -) I 49
Odijk I 28; II 410
Oedenrode (Sint -) I 606, 608, 610; II 532, 543, 553, 577, 590, 593
Oeffel I 608; II 576, 579
Oegstgeest II 365, 377
Oelbroek I 228
Oem van Wijngaarden (Familie -) I 482
Oem van Wijngaarden (Hermannus -) II 105, 108
Oene II 700
Oerle II 575, 595
Oevel I 227
Oevele II 589
Oeveren (Jacobus van -) II 641, 646, 647, 649, 653
‘Offer des Heeren’ I 157
Officia sanctorum archiepiscopatus Ultrajectensis etc. 1640 II 111
Officie (Heilig -) II 212, 253, 269, 302
Oirle I 606
Oirsbeek I 229
Oirschot I 605, 606, 610; II 532, 543, 553, 569, 576, 590, 592, 593
Oirschot (Adriaan van -) II 24, 28, 385, 387
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Oirschot (Kapittel van -) I 367
Oisterwijk I 93, 605-607; II 545, 553, 569, 573, 588, 591, 593, 595, 596
Oisterwijk (Maria van -) I 75
Oldambt I 580; II 494
Oldeboorn II 473
Oldeholtwolde II 474
Oldekerk II 494
Oldeklooster I 575
Oldelamer II 474
Oldemarkt I 549; II 454
Oldenbarnevelt I 448, 451-453, 479, 480, 498, 578; II 701, 725
Oldenbroek II 441
Oldenburg I 485
Oldeneel (Familie -) II 453
Oldenhove I 562; II 494
Oldenklooster te de Marne I 53
Oldenzaal I 61, 67, 224, 225, 546, 550, 552-555, 603; II 6, 25, 30, 66, 69-71,
84, 105, 186, 187, 207, 355, 429, 431, 433-437, 439, 452
Oldenzaal (Kapittel van -) II 123, 433, 435
Oldenzaal (Proost te -) I 263, 264
Oldenzaal (Proostdij van -) I 318, 327; II 68, 431
Oldetrijne II 474
Olevianus (Caspar -) I 172
Oliesel (Heilig -) I 289
Olst I 549, 551; II 453
Oly (Trijn -) II 40, 370, 371, 716, 717, 761
Ommel II 544, 592, 593
Ommelanden I 146, 328, 332-335, 371, 574-576, 578-580; II 186, 263, 481,
484, 485, 487-492
Ommelanden (Staten van de -) I 574, 575, 581; II 487
Ommen I 550
Ommen (Ambt -) II 454
Ommen (Stad -) II 454
Ompsteda (Familie -) II 486
Onbevlekte Ontvangenis (De -) I 92; II 333
Onderwijs’ (‘Cort -) II 747
Onfeilbaarheid (Pauselijke -) II 157, 223, 294, 319
Onnozele Kinderen II 785
Onstwedde II 494
Onze Lieve Vrouw I 93
Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond II 657
Ooien-Teeffelen I 608, 609; II 576
Ooltgensplaat I 223; II 394, 408, 409
Oorlo I 228; II 659
Oorsbeek II 660
Oostbroek I 49, 276
Oostburg I 415; II 625, 626, 628-630
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Oostelbeers II 595
Oostende I 415; II 18, 231, 742
Oostenrijk I 438; II 286-288, 323
Oostenrijk (George van -) I 208
Oostenrijkse Huis I 203
Oost- en West-Souburg II 425
Oosterbeek I 65, 220
Oosterend II 130, 186, 474-476, 478
Oostergo I 32, 340, 567
Oosterhaul II 474
Oosterhesselen II 498
Oosterhout I 89, 615-617; II 598, 601, 604, 605, 611-613, 615, 617, 620
Oosterhout (Klein -) II 616
Oosterland II 425
Oosterlingh (Matthias -) II 305
Oosterlo I 227; II 589
Oosternieland I 574
Oosternijenga II 474
Oosterweel I 181, 613
Oosterwierum I 62, 575; II 41, 474, 478
Oosterwijk (Jan van -) I 495
Oost-Friesland (Dl) I 129, 166, 168, 169, 329; II 481
Oost-Friesland (Ned.) I 159; II 491
Oosthem I 573; II 473
Oosthuizen II 376
Oostindische Compagnie II 32, 60, 156
Oostkapelle II 425
Oostrum II 640, 654
Oost-Vlaanderen II 24
Oostvoorne I 25; II 406
Oostzaan I 145
Oostzeelanden I 10, 137, 543
Ootmarsum I 63, 69, 546, 550, 552, 553; II 68, 220, 434, 452
Op den Hoorn II 125
Ophemert II 415
Opheusden I 67
Ophovius (Michael -) I 250, 371, 605; II 133, 194, 548-560, 565, 568, 571, 577,
578, 608, 662, 665, 726
‘Opkomste der Nederlandse Beroerten’ I 300
Oploo I 228, 609; II 660
Opmeer I 502
Opmeer (Petrus -) II 767, 769, 782
Oppenhuizen I 62
Opperdoes II 373
Opper-Gelder I 152
Opper-Gelder (Staats -) I 227
Opstraet (Johan -) II 284, 285
‘Opwekkingen der ziele tot God’ II 710
Oranje (Prinsen van -) I 74, 611, 617,
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620, 622; II 55, 56, 450, 451, 460, 501, 507, 599, 610, 617
Oranje (Willem van -) zie Willem I (Prins -)
‘Oranjekerk’ te Rotterdam II 775
Oratorianen II 226, 228, 230, 231, 233, 235, 241, 242, 250, 251, 259, 276, 280,
285, 317, 318, 362, 506-508, 642, 654, 659, 661, 735, 743, 780
Oratorianen te Leuven II 180
Oratorianen te Mechelen II 198, 232-234, 276, 282
Oratorianen te Saumur II 197
Oratorium Domini Jesu te Leuven II 231
Oratorium Domini Jesu te Mechelen, II 501, 502, 506
Oratorium van de Bérulle II 151, 156, 165, 194, 217, 226, 227, 501, 742
Oratorium van Parijs II 177, 197, 198, 226, 233, 253
Orleans II 276, 626
Orleans (Universiteit van -) II 699
Orthen I 364, 599; II 543, 589
Osdorp II 363, 364
Osnabrück I 139, 202, 571; II 391, 456
Osnabrück (Bisdom -) I 246, 557, 572; II 508
Oss I 364, 369, 605-607, 610; II 533, 539, 543, 568, 569, 589-591
Ossendrecht I 615, 620, 621; II 602, 605
Ossenisse II 624
Ostade (Adriaan van -) II 681
Ostade (Izak van -) II 681
Oswald III van den Berg II 443
Otbertus (Sint -) II 784
Ottersum II 661
Ottoland II 403
Oud-Ade II 397
Oudaen (Joachim -) II 710
Oud-Alblas II 403
Oud-Beierland II 408
Oud-Bisschoppelijke Clerezie II 155, 170, 176, 197, 221, 232, 246, 302, 326,
328, 335, 368, 377, 507, 757
Ouddorp I 61; II 141, 408
Oude Kerk te Amsterdam (De -) II 52, 713
Oudelande II 429
Oude Mirdum II 473
Oudenaarde I 158, 160, 178, 364, 403, 405, 407, 412; II 183
Oudenaarden (Simon van -) II 137
Oudenbosch I 620, 621; II 598, 605, 620
Oudendijk II 376
Oudenhoorn I 25; II 407
Oude-Niedorp I 510, 511; II 361, 362, 373
Oudenrijn II 396, 411
Oude Pekela II 494, 495
Ouder-Amstel II 378, 412
Ouderkerk a.d. Amstel II 192, 362, 363, 365
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Ouderkerk a.d. IJsel II 402
Oude Rijn (De -) II 390, 394, 399, 401, 411, 412
Oude-Tonge I 223; II 125, 405, 408, 409, 424
Oudewater I 64, 221, 495; II 27, 60, 125, 389, 390, 394, 398, 401, 402
Oudewater (Staties te -) II 398
Oud-Folkerde II 488
Oudheusden II 570, 595
Oudheusden (Adriaan van -) II 215
Oudheusden (Familie van -) II 592
Oudkarspel II 373
Oud-Katholieken II 127, 148, 149
Oud-Katholieken in Aalsmeer II 377
Oud-Katholieken in Egmond aan Zee II 373
Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort II 221
Oudkerk I 53
Oud-Munster te Utrecht (Proost van -) I 263
Oudorp I 223; II 366
Oudshoorn (Familie Van -) II 276
Oud-Valkenburg I 229
Oud-Vosmeer II 426, 427
Oudwijk I 49
Oudwijk te Utrecht (Convent -) I 531
Oud-Zevenaar II 393
Oudziers O.P. (Pater -) II 132
Ouseels (Jacobus -) II 730
Outewaal II 363
Ouwerkerk I 26, 527
Ouwerkerk (Z.) II 425
Overasselt I 229, 230; II 660
Over-Betuwe I 220, 443
Overdiemen II 363, 365
Overflakkee II 424
Overheidspolitiek I 182
Overkwartier I 532, 626, 627
Over-Langbroek I 528-530
Overloon I 228; II 660
Overmarsch (Huize -) II 453
Overslag II 391, 400, 624
Overveen II 364
Overijsel I 38, 49, 146, 148, 151-153, 181, 192, 224, 226, 238, 264, 314,
315-317, 322-326, 428, 439, 458, 480, 483, 504, 543, 544, 549, 550, 557, 563,
564, 576, 581, 584, 589; II 21, 25, 39, 54,
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187, 202, 205, 207, 209, 218, 219, 262, 352, 356, 429-431, 433, 437, 447, 448,
453, 495
Overijsel (Staten van -) I 548, 550, 553-556; II 219
Overijsel (Synode van -) II 456, 457
Overzande I 436; II 428, 429
Ovezande (Heer van -) II 409
Ovezande (Vrouwe van -) II 428
Ovezandius II 428
Ovitius (Pibo -) II 443
Oxford (Kring van -) II 724

P.
Paaseieren II 786
Paasvuren II 786
Paaszaterdag II 786
Pacheo (Kardinaal P. -) I 215
Pacificatie van Gent I 189, 354, 404, 413, 414, 446, 474, 517, 532, 537, 538,
561, 562, 575
Pacini (Kardinaal Salvator -) I 216, 218
Paderborn II 390, 391, 664
Paduanum te Megen II 744
‘Paepse Stoutigheden’ I 449
Paets (Adriaan -) II 737
‘Palamedes’ II 737
Pallandt (Familie van -) I 22, 278, 482, 488, 489; II 441
Pallandt (Floris van -) I 19, 178, 515
Pallandt (Heren van -) I 154, 178
Palma (Pietro Paolo de Duchi de -) II 292
Palts (De -) I 406; II 264, 633
Palts (Keurvorst van de -) II 263
Palts-Neuburg I 426, 608; II 418
Palts-Neuburg (Hertog van -) II 559, 577, 632
Palts-Neuburg (Philips Willem van -) II 264
Paludanus (Michael -) II 136, 168, 563
Pancras (Sint -) II 783, 784
Pannekoek (Familie -) I 533
Pannekoek (Joannes -) I 553
Pannerden I 631; II 444
‘Panoplia evangelica’ II 747
Papegaai’ te Amsterdam (Statie ‘De -) II 258, 263, 687
Papekop II 402
Papendrecht II 403
Papenhoven II 661
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‘Papennest’ Spanbroek-Zuidermeer (Het -) II 362
‘Paradisus animae christianae’ II 781
Paradijskerk te Rotterdam II 296, 304
Pardo (Silvester -) I 395, 398, 400
Paridaens te Leuven (Instituut -) II 99
Paris (François de -) II 330
Park (Abdij van -) I 313
Parma (Alexander van -) I 29, 156, 253, 304, 326, 327, 332, 333, 335, 351,
355-357, 368, 369, 372, 383-385, 387, 388, 392-396, 402, 407, 408, 412, 414,
438, 439, 532, 540, 546, 563, 601-603, 619, 629; II 8, 14, 34, 48-50, 132, 136,
430, 442, 449, 548, 677, 703
Parmentier (Petrus -) II 136
Parrega II 473
Partagetractaat van 1661 I 629; II 644
Parijs I 238; II 145, 146, 197, 198, 205, 226, 259, 264, 267, 273, 276, 279, 330,
333, 730, 735
Parijs (Gerardus -) II 475
Parijs (Universiteit van -) I 353
Pascal II 223, 225, 228, 255, 279, 502, 735
Pasman S.J. (Gerard -) I 448
Passiebloem II 786
Patranus (Franciscus -) II 60
Patritius II 46
Patroonheiligen (Haarlemse -) II 95
Paulo (San -) II 786
Paulucci (Kardinaal -) II 325-327
Paulus III (Paus -) I 43
Paulus IV (Paus -) I 43, 209, 214, 215, 221, 246
Paulus V (Paus -) I 451; II 68, 80, 82, 120, 131, 132, 539, 603
Paulus (Sint -) I 63; II 696
Paulus a Jesu Maria II 145
Paulus te Utrecht (Abdij Sint -) I 49, 221, 530
Pauscollege te Leuven II 40
Pausgang te Groningen I 577
Payen (Pontus -) I 8
Peel (De -) I 436; II 571, 579
Peelen (Antonius -) II 646
Peelland I 607, 610; II 573, 576, 590
Peerle’ (‘Evangelische -) I 75, 93, II 759
Peize I 587, 588; II 498
Pelagianisme II 288
Pelisson II 798
Pellenrock (Theodorus -) II 475
Pelt (Gerardus -) II 107
Pelt (J. -) II 234
Pelt (Pastoor -) II 74, 259
Penitenten (Zusters -) II 653, 654
Penneman (Franciscus -) II 129
‘Penseés’ van Pascal II 255
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Peperga II 475
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Perduyn (G. -) II 782
Péréfixe II 254
Perenot de Granvelle (Antoine -) zie Granvelle
Pernis II 405
Perpetuité de la foi de l'église catholique’ (‘La -) II 751
Perre (Petrus van den -) II 618
Persijn (Familie -) I 483
Pesser (H. -) II 225, 246
Pesser (Johan -) II 299
Petau (Denis -) II 728
Petavius II 728
Peter Simonsz. I 24
Petitpied II 333
Petri (Adam -) II 473
Petri (Cornelis -) I 28
Petri (Cunerus -) I 339-343; II 7, 113, 332
Petri (Nicolaas -) I 501
Petri (Theodorus -) I 501
Petri (Wilhelmus -) II 473
‘Petro Coddaeo’ van Th. de Cock II 272
Petrus (Sint -) II 783
Petrus a Matre Dei II 145, 147
Petrus Canisius zie Canisius (Sint Petrus -)
Petrus en Pauluskerk te 's-Hertogenbosch (Sint -) I 361-363, 596, 600, 601; II
588, 589
Petten II 374
Peursum II 403
Peyma (Familie -) II 462
‘Phantôme du jansénisme’ II 222
Phileus (Sijmen Joannes -) I 586
Philippi i.p.i. (Aartsbisschop van -) II 19, 178
Philippine II 621, 622, 624
Philips II I 8, 9, 11, 126, 180, 182, 187, 191-193, 209, 211-214, 216, 218, 221,
222, 226, 232-234, 239, 240, 242, 244, 246, 247, 249, 256, 260, 268, 270, 271,
275, 281, 282, 295, 303, 304, 312, 314, 316, 317, 326, 327, 341, 348, 352, 353,
356, 357, 372, 378, 380, 381, 385, 386, 388, 398, 411, 429, 441, 446, 517, 557,
572, 619; II 8, 31, 34, 40, 48, 112, 180, 247, 466, 526, 527, 602
Philips IV I 455; II 284, 608, 610, 651
Philips (Sint -) II 383
Philips de Goede I 203
Philips de Schone I 44, 203, 252
Philipsland (Sint -) II 425
Philips van Bourgondië (Bisschop -) I 35, 514, 571
Philips van Bourgondië (Hertog -) I 48, 50, 123, 202
Philips Willem (Prins -) I 253, 611; II 604, 605
Philipsz (Dirk -) I 153
‘Philonium Romanum’ II 752
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Philosophicum I 41
Piaam II 473
Pieck (Jan -) II 383
Pieck (Nicolaas -) I 495; II 767
Pieter (Sint -) II 662, 783, 784, 787
Pietersabdij te Gent (Sint -) I 401, 402
Pietersbierum I 566
Pietersburen I 580
Pieterskerk te 's-Hertogenbosch (Sint -) II 542
Pieterskerk te Leiden (Sint -) II 383, 682
Pieterskerk te Leuven (Sint -) I 388
Pieterskerk te Middelburg (Sint -) I 223
Pieterskerk te Utrecht (Sint -) I 234, 236
Pieter te Meerssen (Proostdij Sint -) I 49
Pieter te Utrecht (Proost van Sint -) I 263
Pin (Elias du -) II 333
Pingjum I 226; II 473
Pingjum (Klooster te -) I 53, 226
Pinksterblom II 786
Pippijn II I 49
Pirenne I 190, 597
Pisa (Universiteit van -) I 353
Pistorius (Joannes -) I 129, 131, 132, 140
Pitra (Dom -) II 499, 500
Pius IV (Paus -) I 216, 219, 224, 230, 246
Pius V (Paus -) I 73, 230, 297, 317, 341, 348, 377
Pius XI (Paus -) I 118
Plaet (Antonius van der -) II 234
Plakkaat van verlatinge I 447, 475
Plakkaten tegen de Katholieken I 457-460, 564; II 266, 267, 461, 462, 485, 487,
609
Plakkaten tegen de Protestanten I 177, 185, 186, 188
Plantlünne I 558; II 436, 439, 456
Plasman (Henr. -) II 580
Plechelmus (Sint -) II 763, 767
Plechelmuskerk te Oldenzaal (Sint -) I 225, 555; II 30, 71, 434
Plockhoy (Pieter -) II 502, 503, 737
Ploech (Willem -) II 299
Poederooien I 624
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Poeldijk II 391, 397
Poelgeest (Familie van -) I 482
Poirters (Adriaan -) II 694, 780
Polemiek II 746
Polen I 164; II 287, 288
Poll (Petrus van de -) II 634, 637
Polsbroek II 388, 398, 412
Pont I 228; II 659
Pontchateau II 505
Poorten (Joannes van der -) II 476
Poorterij II 615
Poortugaal I 25; II 405
Poortvliet II 427
Poot (Huibert -) II 711
Poperinge I 177
Popma (Familie -) II 472
Poppel I 227; II 579, 589, 591
Poppel (Nicolaas van -) I 495
Poppingawier II 473
Poppius (Menso -) I 159
Popta (Familie -) II 472
Porta Coeli te 's-Hertogenbosch (Klooster -) I 64
Portengen I 528
Portiuncula-aflaat II 776
Portland (Hertog van -) II 404
Port-Royal II 196, 216, 219, 221, 223, 227, 228, 236, 240, 250, 254, 259, 285,
330, 499, 501, 502, 504, 505, 735, 794, 797
Port-Royal (Nederlands -) II 236
Portugal II 79, 146
Postel I 227; II 557, 558, 590, 591, 595,
Postel (Abdij van -) II 530, 533, 536, 540, 544, 575, 579, 588
Posthoorn’ te Amsterdam (Statie ‘De -) II 136
Potcamp (Familie -) II 432
Potcamp (Gerhard -) II 93, 326, 327, 334, 439
Potgieter I 430, 494; II 691
Potter (Paulus -) II 683
Pouwel (Heer -) I 548
Praedestinatie I 161, 164, 524; II 304, 333
Praedinius (Regnerus -) I 122
Praemonstratenserabdij Bloemhof te Wittewierum I 52, 226
Praemonstratenserabdij Mariengaard te Hallum I 53, 226
Praemonstratenserabdij Pinjum bij bij Bolsward I 226
Praemonstratenserabdij van Tongerlo I 227
Praemonstratensers I 46, 52, 53, 55, 58, 224, 337; II 659
Praepositus (Jacobus -) I 138
Praepositus (Joannes -) I 184
Prater (Willem de -) II 299
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Prauwels (Gabriël -) II 294
Precipiano (Humbert de -) II 232, 285, 286, 296, 587, 619, 625
Predikbroeders I 65, 70, 71, 183, 534; II 38, 126, 131, 132, 135, 140, 190, 213,
297, 488, 772
Predikbroeders te Antwerpen II 548
Predikbroeders te 's-Hertogenbosch I 596-598
Predikbroeders te Utrecht I 531
Predikbroederskerk te Utrecht I 521
Predikbroedersklooster te Zwolle I 543
Predikheren I 69
‘Preservatijfdrank’ II 752
Pretere (Willem de -) II 113
Priesteropleiding II 97, 98, 100
Prins (Cornelis -) II 305
Prins Alexanderpolder II 351
Prinsenhage I 614, 616, 617; II 598, 604, 605, 613-617, 620
Probabilisten II 156
Processies te Maastricht I 628
Processieverbod II 795
Processievrijheid te Hulhuizen II 421
‘Prolixum Memoriale’ II 290, 291,
Proostdijgoederen in Groningen I 582
Proot (Elbert -) I 528
Propaganda (Congregatie van de -) II 79-84, 91, 92, 94, 109, 110, 114, 118-124,
131, 133, 134, 136-144, 150, 154, 167-171, 173-177, 179, 182, 184, 185,
187-195, 199-201, 204-208, 214, 215, 217, 245, 246, 249, 250, 256-260, 266,
268-275, 282, 287, 289-293, 295, 297-304, 309-312, 319-321, 324, 334, 335,
338, 350, 437, 468, 471, 506, 549, 550, 558-560, 562, 580-585, 594, 597, 646
Proprium (Haarlems -) II 95, 111
Proprium (Utrechts -) II 111
Protestantiseringspolitiek I 438
‘Protestantisme patricien’ I 55
‘Protestantisme proletarien’ I 597
‘Protestantisme seigneurial’ I 55, 175, 482, 565, 568, 612, 613, 625
Prouninck van Deventer (Cornelis -) II 576
Provincia Flandrica II 47
Provincia Germaniae Inferiores II 47
‘Provinciales’ van Pascal II 255
Provincia Rhenana II 47
Pruisen I 434; II 135
Pruymst (Geertruid -) II 464
Psalmberijming I 171, 172
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Puiflijk I 229; II 660
Pulcheria te Leuven II 94, 98, 99, 107, 156, 171, 194, 233, 234, 244-246, 249,
360, 480
Pullen (Pelgrom -) I 76; II 759
Purmer (De -) II 375, 376
Purmerend I 291, 495, 502, 508; II 360-363, 365, 376
Purmerent (Petrus -) II 105, 108, 383, 387
Purmerent (Suitbertus -) II 74, 104, 105, 108, 387
Put (Erik de -) II 757
Putcamer (Joannes -) II 107, 392, 437
Puteanus (Erycius -) II 757
Puteo (Kardinaal J. -) I 215
Putkamer (Johan -) II 170, 171
Putte I 615
Putten (N.-B.) II 620
Putten (Veluwe) I 49, 620; II 39, 126, 134, 135, 389, 393, 398, 413, 441, 598,
602, 605
Putten (Heerlijkheid -) I 20
Putten (Paters Kellenaars te -) II 134, 135, 390
Puttershoek II 408
Pyeck (Jacobus -) II 193
Pijnacker I 53; II 391, 394, 397, 400
Pyreneeën (Vrede van de -) II 651

Q.
‘Quae advertenda’ II 82
‘Quatuor officia Flandriae’ (Dekenaat -) I 232
Quellinus (Artus -) II 690
Quentin (Saint -) II 626
Quesnel (Paquier -) II 222, 227, 243, 253, 272-274, 276, 278-282, 286, 293,
296, 308, 310, 312, 317, 319, 325, 329, 330
Quesnellisme II 278, 279, 285, 286
‘Quicken’ II 783
Quietisme II 255, 499, 501
Quinckere (Servaas de -) I 413; II 625

R.
Raad van Beroerten I 189
Raad van State I 292, 473; II 574
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Raalte I 443; II 432, 439, 440, 453
Raamburg II 193, 391, 398
Raamsdonk I 28; 623
Rabenhaupt II 208, 486
Racine II 228
Radboud (Koning -) II 363
Radboud (Sint -) II 767
Rademaker (Gerrit -) II 276, 311, 323
Raden (Gecommitteerde -) II 324
Radewijns (Floris -) I 65, 67, 108
Raephorst (Familie van -) I 482
Raesfeld (Bernard van -) I 572
Ram (Familie de -) I 489
Ram (Heer de -) II 427
Ram (Heerlijkheid de -) II 410
Ramaer I 487
Rammekens I 513
Ram van Schalkwijk (Heren -) II 393
Randen (O.) II 125, 126, 263, 432
Randenraet (Willem -) II 637
Ransdorp I 503
Rasponi (Kardinaal -) II 260
Rauwerdehem II 473, 478
Rauwerts (Johan -) II 451
Ravens (Joannes -) II 730
Ravensberg II 418, 419
Ravenstein I 608, 609; II 140, 418, 419, 533, 543, 559, 560, 576, 577, 589, 595,
744
Ravenstein (Land van -) I 63; II 570, 578, 588, 590, 591, 593, 638
Ravensway II 270
Ravesteyn (Antonie van -) II 684
Ravesteyn (Jan van -) II 684
Ravesteyn (Judocus van -) II 746, 747
Ray (Heer de -) II 329
Recalff (Familie -) II 275
Recamp (Johannes -) I 570
Rechen (Hendrik van -) II 638
Rechtvaardigmaking II 304
Recke II 436, 439, 459
Recognities I 450, 461-468, 472, 473, 509; II 95, 266, 379, 464, 610, 618
Reeck (W.D. -) II 716
Reek I 608; II 577
Reen (Albert Hessels -) I 566
Rees I 553
Rees(t) (Henricus van -) I 121, 570
Reewijk II 402
Regaliënstrijd II 242, 281
Regenmorter (Assuerus -) I 160
Regensburg II 665
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‘Regimini universalis’ (Bulle -) I 224-227, 232, 338
Regius (Jacobus -) I 160
Regius ‘de Wonderdoener’ (Martinus -) II 13, 24, 28, 385
Regneri (Joannes -) II 65
‘Regtmatige onderscheidinge’ II 305
Regularissen II 653, 654
Regularissenklooster van Sint Agnes te Emmerik II 393, 398
Regularissenklooster van Sint Augus-
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tinus te Waalwijk II 588
Reguliere Kanonikessen I 64, 65
Reguliere Kanunniken I 64
Regulierenkwestie II 81
Reichsdeputationshauptschlusz van 1803 I 425; II 135
Reidanus (Everardus -) I 586
Reiderland II 494
Reidt I 189
Reidt (Evert van -) I 586
Reimerswaal I 64, 65, 69
Reinaert (De -) I 33
Reinharen II 393
‘Reipublicae christianae libri duo’ II 122, 156
Reitdiep I 146
Reitsma I 487
Relatio 1701 van Codde II 291, 364, 395
Relatio 1656 van De la Torre II 168, 193, 362, 392
Relatio 1635 van Rovenius II 435
Religievrede I 497, 576, 601, 613
Religievrede (Brusselse -) I 561
Religievrede (Dordtse -) I 446
Religievrede (Hollandse -) I 446
Religievrede (Utrechtse -) I 520
Religionsfrieden (Neurenberger -) I 137
Rembrandt I 604; II 674, 679, 684, 785
Rembrandt (Nachtwacht van -) II 234
Remigius te Weerselo (Vrouwenstift Sint -) I 49
Remonstranten I 554
Remusorius II 103
Renaissance I 88, 89
Renan I 119
Renard (Johan -) II 782
Renckum (Koenraad -) I 533
Renesse II 425
Renesse (Familie van -) I 248; II 55
Renesse (Van -) I 178
Renesse de Baer (Familie -) II 392
Renesse van Wulven (Adriaan -) I 211, 235-237
Renkum I 69, 220; II 415
Rennenberg (Familie van -) I 248
Rennenberg (George -) I 36, 326, 331-333, 342, 343, 355, 474, 475, 504, 521,
544-546, 548, 561-564, 575, 576, 582
Rennenberg (Herman van -) I 26, 282; II 181, 704
Renoy II 396
Renswoude II 414
Renteverbod I 162
‘Rentmeesterschap van het Extra-ordinaris’ I 514
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‘Repugnantia’ II 82
Requesens I 311, 319, 325, 351, 372, 385, 414, 517
‘Resolutio dubiorum et difficultatum’ II 123
‘Responsio ad animadversiones’ II 82
‘Responsio ad Breve Memoriale’ II 307
‘Responsiones van November 1701’ II 312, 315-317, 325
Rethy I 227; II 588, 589
Retorsie-gruwelen I 627
Retranchement II 625, 629, 630
Retz (Kardinaal de -) II 253, 259, 663
Reuman (Kardinaal J.S. -) I 215
Reusel (N.-B.) I 610; II 575, 579, 595
Reutum II 439
Revius (Jacob -) II 696
Reynegom (Familie van -) I 483
Rheden I 220; II 415, 441
Rheims I 201, 213
Rheims (Aartsbisdom -) I 246
Rheine II 456
Rhenana (Provincia -) II 47
Rhenen I 63, 89, 269, 525, 531; II 385, 387-389, 414
Rheurdt I 228
Ribadeneira II 48
Ribecius (Zacharias -) I 335; II 483
Richelieu (Kardinaal -) I 454; II 558, 750
Ridderkerk II 405, 783
Ridderschap en Steden van Overijsel I 315, 316
Ridderschap in Holland I 482
Riel II 598, 620
Rien II 474
Riesenbeck II 220
Riethoven I 610
Rietveld II 402
Rigorisme II 114, 119, 150, 156, 225, 226, 228, 230, 237, 255, 282, 285, 303,
309, 316, 318
Rilland-Bath II 429
Rinckelraet II 657
Rio (Joannes del -) II 602
Ripperda I 178
Ripperda (Familie -) I 484; II 453
Rippertus (Sixtus -) I 562
Rispens (J.B. -) II 234
Rittem II 425
Rituale Romanum II 111, 112
Rivet II 752, 753
Rivet (D. -) II 723
Rivetus (Andreas -) II 97
Rivius (Joannes -) II 563
Rixtel II 575, 595
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Robles (Caspar de -) I 342, 561, 568, 575; II 466
Rochus (Sint -) I 86; II 763
Rode (Hinne -) I 123, 126, 130, 131, 515
Roden I 588-590; II 498
Rodenrijs II 400, 401
Roderwolde I 585, 591
Rodoan a Berlinghem (Charles Philippe de -) I 313, 413, 415, 416; II 6, 113,
421, 625
Roelofarendsveen I 19, 234, 281, 391, 394 396, 397
Roemer Visscher II 783
Roemers Visscher (Anna -) II 697, 728, 729
Roer (Departement van de -) I 230
Roermond I 52, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 155, 229, 230, 371, 372, 374-376,
379, 380, 383-386, 388, 542, 626; II 50, 128, 129, 183, 610, 619, 632, 634,
636-638, 640, 642, 643, 647, 648, 651, 652, 657-659, 742, 775
Roermond (Bisdom -) I 29, 213, 226-230, 295, 297, 347, 349, 355, 364, 371,
384, 385, 387, 630; II 9, 30, 68, 137, 168, 178, 350, 351, 444, 546, 579, 589,
594, 602, 621, 630-632, 634-636, 640, 642, 643, 647-650, 654, 655, 658, 666,
742, 773
Roermond (Kapittel van -) I 375
Roermond (Martelaren van -) I 76; II 111, 128
Roermond (Synode van -) I 375-378, 383
Roggel II 661
Rokanje II 407
Rol (Hendrik -) I 145, 147, 154, 155
Rolde I 586, 587, 590; II 498
Rolduc II 744
Romaeus (Nicolaas -) II 423
Romanen I 424, 433 ‘Romanus Pontifex’ (Bulle -) I 397
Romboutskerk te Mechelen (Sint -) I 307
Romeinen I 433
Romeins brevier I 377
Romeins missaal I 398
Romerswerf I 53
Romijn (Theodorus -) II 295
Ronse II 231
Roode (Joannes van -) II 476
Rookverbod II 77
‘Roomsche Reys’ II 750
‘Roomsch Katholyck Memorybouck’ II 732
‘Roomse reize van Kristina’ II 701
Roon I 501; II 125, 126, 263, 391, 394, 398, 404, 405, 408
Roon (Heren van -) II 404
Roon (Willem van -) I 504
Roorda (Trijn -) II 717
Roordahuizen II 474
Roos (Familie -) I 499; II 731
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Roos (Hendrik -) I 499; II 731
Roos (Jacob Jansz -) II 731
Roos (Jacobus -) II 731
Roos (Jan Jacobsz -) II 731
Roos (Johan -) II 234, 281, 304, 731, 732, 782
Rocsendaal I 53, 391, 615-617; II 569, 598, 601, 605, 614-616, 620
Roosteren I 229; II 659
Rosaliakerk te Rotterdam (Sint -) II 677
Rosario (Kardinaal V -) I 215
Roscam (Paulus -) II 398, 438, 505
Rosmalen I 63, 65, 610; II 543, 592, 593, 596
Rossum I 67, 624; II 532, 593, 595
Rosweyde (Heribert -) II 758, 782
Roswinkel I 586, 587, 590
Rothmann (Bernard -) I 144, 149, 150, 572
Rotstergaast II 475
Rotte (De -) II 399
‘Rotten-boroughs’ I 15
Rotterdam I 13, 15, 16, 47, 61, 69, 70, 89, 91, 135, 151, 160, 220, 328, 437,
465, 466, 478, 486, 498-500, 519, 615; II 28, 65, 104, 125, 132, 133, 140, 151,
191, 193, 212, 215, 258, 281, 295, 296, 304, 306, 307, 383, 387, 388, 390, 391,
394, 397, 400, 405, 406, 677, 683, 691, 709, 731, 759, 773, 775, 784, 785, 794
Rotterdam (Staties te -) II 397, 775
Rottum I 226
Rouveen I 224, 226; II 68
Rouwerd II 473
Rovenius (Hendrik -) II 70,
Rovenius (Philippus -) I 39, 244, 371, 466-468, 475, 510, 552-555, 630, 632;
II 7, 21-26, 36, 37, 40, 45-47, 58, 66-78, 80-85, 90, 91, 93, 94, 96, 99-112,
114-118, 120-127, 130, 131, 133 137, 140-146, 148-151, 153-158, 165-68, 170,
178, 180-183, 185, 186, 188, 189, 191, 194, 195, 201, 202, 210, 233, 239, 245,
255, 256, 260, 261, 282, 283, 303, 338, 351-353, 355, 358, 360, 361, 368, 370,
380, 383, 386, 387, 391, 395, 404, 409, 410, 423, 431-435, 446, 447, 455, 456,
464, 466-469, 471, 486, 488,
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489, 491, 495, 496, 529, 530, 546, 561, 643, 662, 663, 665, 704, 725, 731, 743,
763-769, 771-773, 778, 780-782
Roverius (Godfried -) II 422
Rovert II 591
Roxenisse I 223
Roy (Henricus de -) II 193
Royaumont (de -) II 710
Roye (Franciscus de -) I 495
Royer (Gerrit Jansz -) I 502
Rozenburg II 400
Rozendaal II 71, 441
Rozendaal (Verdrag van -) II 434
Rozenkamp te Romerswerf (Klooster -) I 53
Rozenkransgebed II 776
Ruardi (Feito -) I 573, 586
Rubens (P.P. -) II 550, 677, 678, 682, 683, 685, 717
Ruenveen (Gerardus Jacobusz van -) II 68
Rugge I 69
Ruinen I 588, 591; II 498
Ruinerwold II 498
Ruitenberg (Familie de -) II 453
Rukfen II 598, 605, 614, 615, 620
Rutgers (Jan -) I 236
Ruurlo II 452
Ruwiel (Heer van -) I 526
Ruysch (Ignatius -) II 193
Ruyter (Michiel de -) II 690
Rijckholt I 154
Rijckius II 358
Rijen II 598, 604, 613, 615, 616, 620
Rijhove I 404, 405
Rijn (De -) I 425; II 410, 411
Rijnberg I 387
Rijnland (Dl.) I 424, 428, 430; II 274, 686, 703, 704
Rijnland (Holland) I 464, 470, 527; II 105
Rijnland (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 396
Rijnsburg I 49, 51; II 377
Rijnzaterwoude I 19, 20, 24, 26; II 378, 397
Rijp II 787
Rijp (De -) II 362, 364
Rijsbergen I 615-617; II 598, 604, 614-616, 620
Rijsel I 70, 158, 160, 166, 172, 173; II 87
Rijsel (Land van -) II 626
Rijsenburg II 410
Rijser (Joannes -) II 433
Rijssen I 551, 553-555; II. 439, 452
Rijst (Paulus van -) I 522
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Rijswijk (N.B.) I 624
Rijswijk (Z.-H.) I 65; II 391, 394, 397, 400, 684
Rijt (Van der -) I 482
Rijthoven (Maarten -) I 188, 237, 238, 240, 268, 349-351, 367, 401, 402, 404,
409, 411, 412

S.
Saaftinge I 232
Saaxum II 487
Saaxumburg II 488, 490
Sacramentariërs I 126, 127, 129-133, 136
Sacramente’ (Boek van den heiligen -) I 94
Sacramentsprocessie te Utrecht in 1673 II 205, 210
Saers (Henricus -) II 476
Saftleven (Cornelis -) II 683
Sage (Le -) II 336
Sailly (Th. -) II 757
Saint-Cyran (de -) II 226-228, 233, 279, 752
Sainte-Beuve II 235, 236, 297, 499
Sainte Marthe II 226
Saint-Omer II 48
Saksen I 68, 434; II 742
Salamanca II 610
Salesiaanse ascese II 228, 230, 240
Salland I 315, 322, 435, 443, 550, 553-555; II 24, 60, 105, 153, 263, 431, 435,
438, 447, 452, 453
Salland (Aartspriesterschap -) II 106, 453
Salmasius II 753
Salvador (San -) II 786 ‘Salvatoris’ (Bulle -) II 131
Salzbergen II 458, 459
Salzburg II 626
Sambeek I 228, 609; II 660
Samerius (Henricus -) I 335; II 483
Sammel II 589
Sande (P. van der -) II 474
Sandwich I 170
Sanfelici II 187
Santen (Johan van -) II 221
Santhorst (Familie van -) I 483
Sappemeer II 494, 495
Saracenen I 82
Saraceni (Kardinaal J.M. -) I 215
Sartorius (Joannes -) I 130
Sasbout (Adam -) II 128
Sasbout (Margareta -) II 10,
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Sasbout Vosmeer I 39, 43, 76, 243, 244, 256, 264, 265, 282, 305, 306, 312-314,
370-372, 381, 384, 441, 444, 475, 476,
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487, 488, 522, 523, 528, 529, 530, 552, 555, 567, 580; II 5-7, 9-35, 37-47, 51-61,
63-67, 69, 76-78, 80-82, 84-90, 97-99, 101, 102, 104, 110, 112, 116, 121,
124-126, 129, 130, 148-150, 153-157, 165, 178, 181, 202, 248, 260, 262, 268,
338, 349, 352-355, 357-360, 367, 380-386, 400, 419, 421, 422, 430-433, 440,
441, 446, 455, 456, 461, 463, 482, 486, 488, 491, 495, 529, 635, 662, 663, 665,
690, 699, 704, 744, 745, 761, 763-768
Sasse (Steven -) I 588
Sassenheim II 362, 363, 365, 377
Sas van Gent I 403, 407-409; II 621-624
Satisfactie van Amsterdam I 356, 501
Saumur II 197
Savoye (Hertog van -) II 263, 264
Scandinavië I 421, 425, 438, 439, 448; II 260
Scapius (Martinus -) II 422
Schade (Johan -) II 170, 171, 173, 176, 393, 394
Schaephuysen I 228
Schaepman I 434; II 711
Schaesberg I 229; II 660
Schagen I 170, 504, 506; II 130, 137, 186, 361, 362, 364, 366, 374, 375, 743
Schagen (Heer van -) II 363
Schagen (Petrus -) II 423
Schale I 557
Schalkwijk I 23, 488, 489, 525, 528, 529; II 393, 396, 403, 410
Schapen (Dl.) II 436, 439
Scharl II 473
Scharmer I 575
Scharnegoutum I 52, 566
Scharwoude II 374
‘Schat der ghebeden’ II 781
Schaumburg (Joost van -) I 561
Schayk I 608; II 577
Scheemda II 495
Scheerder (Jan de -) I 612
Scheffer (Herman -) II 466
‘Schele Gerrit’ van Kuilenburg I 515
Schellingwoude II 363
Schellinkhout II 373
Schelluinen I 63; II 403
Schenck van Toutenburg (Frederik -) I 35, 211, 221, 222, 234-238, 243, 247,
248, 250, 260, 261, 264-266, 268, 271, 273, 275, 276, 278, 280-283, 285, 288,
303, 310, 318, 338, 342; II 5, 10, 39, 181
Schenck van Toutenburg (George -) I 30, 150, 236
Schenk I 548
Schepp (Willem -) II 269, 270
Schepsdorf II 458, 459
Schermer II 364
Scherpenheuvel (O.L. Vrouw van -) II 774
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Scherpenisse II 427
Scherpenzeel (Familie van -) II 276
Schetz van Grobbendonk II 529, 531
Schetz van Grobbendonk (Ignatius Augustinus -) II 649
Scheveningen I 501; II 169, 181, 391
Schiebroek II 400
Schiedam I 13, 47, 61, 72, 220, 501; II 104, 133, 383, 387, 388, 390, 394, 397,
400, 784
Schiedam (Joannes -) II 483
Schiedam (Staties te -) II 397
Schieland (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 396
Schiermonnikoog I 226; II 480
Schildwolde I 53, 575
Schimmert I 229; II 644, 660
Schinnen I 229; II 660
Schin-op-Geul I 229; II 660
Schinveld I 229; II 660
Schipluiden II 290, 291, 314, 382, 394, 397, 399
Schisma (Hollands-Utrechts -) II 106
Schmalkaldisch Verbond I 426
Schoenmaker (Herman -) I 146
Schokland I 224, 436, 556
Schonaeus II 738
Schöningh (Familie -) II 483
Schoock (Martinus -) II 734
Schoonderloo II 391
Schoondijke I 415; II 626, 629, 630
Schoonebeek I 586; II 498
Schoonhoven I 61, 63, 495; II 141, 389, 390, 394, 398, 402
Schoonhoven (Albertus van -) I 501
Schoonrewoerd II 403
Schoorl II 361, 364, 366
Schore II 429
Schorselwoensdag II 786
Schoten (Frl.) I 63
Schoterland II 470, 478
Schotland I 174, 176; II 279
Schotse Missie II 247
Schotten I 424
Schouwen I 223
Schouwenburg I 613
Schouwen en Duiveland I 513; II 423, 424
Schraard II 473
Schuer (Andreas van der -) II 223, 281, 300, 303-305, 307, 313, 314, 782
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Schuerman (Henricus -) I 566
Schuermann (Anna Maria van -) II 502, 737
Schuirmans (N. -) II 307
Schuit (Blauwe -) I 91
Schutjes II 580, 585, 595, 658
Schuyt (Cornelis Florensz -) II 713, 714
Schwartzenberg (Familie -) II 467
Schijndel I 610; II 591
Scorel (Jan van -) I 36, 88
Scrupulantisme II 157
Sebaste (Aartsbisschop van -) II 274, 312, 324
Sebaste (Brief door de Aartsbisschop van -) II 326
Sebastiaan (Sint -) II 763
Sedulius (Henricus -) II 59, 60, 128
Sedulius (Pater -) II 358
Seerps (Dyrck -) II 463
Seghers (Daniël -) II 682
Sellbach (Johan van -) I 584
Selwerd I 49, 575
Selzaete II 622-624
Seminarie te Huissen II 251
Seminarie te Spanbroek (Klein -) II 362
Senck (Modestus Stephani -) II 46, 433
Seneker (Johan -) I 533
Sensmeer II 473, 476
Sepp (Chr. -) I 459
Septius (Mathias -) II 568, 569
‘Sermo contra focaristas’ van Geert Groote I 33
Serooskerke (Sch.) II 425
Serooskerke (W.) I 53; II 425
Seuck (Modestus Stephani -) II 46
Servaaskerk te Maastricht (Sint -) I 230; II 630
Servaas te Maastricht (Kapittel van
Sint -) II 50
Servaas te Utrecht (Abdij Sint -) I 52
Servaas te Utrecht (Convent Sint -) I 531
Servatius (Sint -) II 763
Servitinnen I 64
Serwouters (Joannes -) II 697, 701
Sevelen I 228; II 659
Sevender (Familie van -) I 483
Sevenstern (Familie van -) II 483
Sevenum I 228; II 659
Severino (Lucio San -) II 70, 768
Sexbierum I 53; II 207
Shakespeare II 699, 700
Sibculo (Congregatie van -) I 543
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Sibculo (Klooster te -) I 52, 54, 103
Siccama (Familie -) II 472
Sickinghe (Bele van -) II 487
Siddeburen I 579
Sidney I 408
Sietsma (Familie -) II 472
Silioë te Selwerd (Klooster -) I 49
Silvius (Toussaint -) I 448
Silvolde I 202; II 417, 449, 450
Silvolt (Theodorus -) II 171
Simon Janszoon I 556
Simons (Joannes -) II 104, 482, 488
Simons (Menno -) zie Menno Simons
Simons (Petrus -) I 370; II 526
Simonsz (Peter -) I 24
Simpelveld II 662
Simultaneum I 629, 630
Sint-Janssteen (Z) I 232; II 624
Sint-Kruis (Z) I 415
Sint-Laurens (Z) I 232
Sint-Maarten (N.H.) I 502; II 375
Sint-Maartensdijk (Z) II 427, 615
Sint-Nicolaas (B) II 231
Sint-Oedenrode (NB) (Kapittel van -) I 367
Sint-Omaars (Frk) I 412; II 168, 172
Sint-Omaars (Bisdom -) I 213
Sint-Pancras (N.H.) II 373
Sint-Truyen (B) I 386
Sion bij Niawier (Klooster -) I 52
Sitswerd I 579
Sittard I 49; II 661, 688
Sixtius (Sybrandus -) II 41, 67, 70, 90, 98, 104, 357, 360, 463, 469, 489
Sixtus V. (Paus -) I 357, 397; II 15, 119, 532
Slaaf van Maria II 775
Slachtscaep (Hendrik -) I 154
Slagmolen (Petrus van -) I 495
Sleen I 583, 585, 590; II 498
Sleeswijk II 508
Sleeswijk (Hertog van -) II 505
Sleeswijk-Holstein II 500
Slenaken II 662
Sliedrecht II 403
Slochteren II 493
Slootdijk II 396
Sloten I 561; II 362, 466, 471, 477, 478
Sluis I 13, 71, 409, 414-416; II 128, 129, 625-627, 629, 630, 772
Sluis (Land van -) II 627
Sluyter (Gerardus -) II 296
Smallebrugge II 474
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Smeddes (Henricus -) II 457
Smeekschrift der edelen I 175, 176
Smetius (Joannes -) II 52
Smidt (F. de -) II 782
Smidt (Jozef de -) II 500
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Smilde II 498
Smit (Jelle -) I 129
Smit (Joannes -) II 52
Smith (Richard -) II 118, 119
Smits (Adriaan -) II 294, 305, 307, 308
Snecanus (Gellius -) I 566
Sneek I 61, 62, 69, 136, 338, 560, 561-563, 569; II 140, 141, 186, 187, 464,
468-471, 473, 475, 476, 478
Snelrewaard II 402, 411
Snijder (Sicke Freriks -) I 143
Snijders (Joannes -) I 130
Socialisme I 158
Sociëteit van Jezus I 191, 293, 390, 392; II 18, 48, 49, 51-54, 56, 61, 63-65, 80,
120, 124, 154, 183, 226, 241, 256-258, 260, 261, 280, 283, 288, 291, 409, 462
‘Sodaliteit of Broederschap van de glorieuze Maged Maria’ II 530
Soest I 63, 527; II 396, 413
Soetendale bij Serooskerke (W) (Klooster -) I 53
Soiret (Pater -) II 474
Solenspijker (De -) II 432, 453
Solitaires de Port-Royal (les -) II 228
Solms (Amalia van -) zie Amalia van Solms
Solstra (Eduard -) II 473
Someren I 610; II 579, 590
Somergem II 586
Sommelsdijk I 223; II 408
Son I 358; II 590
Son-Breugel I 610
Sondel II 473
Sonnega II 474
Sonnius (Franciscus -) I 18, 56-59, 134, 135, 187, 188, 207, 212, 213-219, 227,
231, 234, 235, 237-239, 246, 250, 264, 268, 295, 307, 314, 317, 337, 348, 349,
353, 354, 357-364, 366, 369, 370, 373, 381, 389-391, 395, 412, 534, 572, 573,
599; II 131, 527, 528, 597, 746, 747
Sonoy I 296, 356, 414, 502-505, 545, 576; II 13, 33
Sonsbeek I 67
Sont (De -) I 10
Sophie Charlotte van Saksen Gotha II 742
Sophingius (Nicolaas -) I 613
Sorbonne II 333, 730
Soto (Andreas de -) II 562
Soudaans dochterkijn’ (‘Des -) I 92
Souterliedekens I 94
Soutman (Pieter -) II 678
Spaanse Brabanders II 145
Spaanse furie I 391
Spaanse mystiek II 777
Spaanse Successie-oorlog II 323

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

Spaarnwoude I 506; II 363, 364, 377
Spaland II 400
Spanbroek II 233, 361-363, 366, 373
Spanbroek-Zuidermeer II 362
Spangen (Familie van -) I 483
Spanje I 10, 80, 156, 163, 251, 438, 455, 474, 475; II 79, 120, 146, 147, 167,
169, 202, 208, 394, 467, 564-566, 570, 608, 610, 621, 632, 646, 651, 657, 759
Spannum II 474
Spaubeek I 229; II 660
Spel van den heiligen Sacramente van de. Nieuwervaart I 83, 94
Speyaert van Woerden (Familie -) I 483
Spieghel (Hendrik -) I 127, 128, 498; II 697, 701, 702, 707
Spierdijk I 502; II 361-363, 366
Spinola I 475, 481, 533, 552, 553, 558, 615, 619; II 20, 25, 69, 429, 431, 442,
446, 452, 453, 455, 726
Spinoza II 707, 710, 734-737, 762
Spoel (doctor -) I 618
Spoelberg (Willem -) II 767
Spoelbergh (Willem van -) II 782
‘Spongia notarum quibus Alexiphar-macum aspersit Gisb. Voetius’ II 97
Sprang-Capelle I 623
Sprundel I 616; II 598, 604, 614-616, 620
Spijk I 579
Spijkenisse II 406
Spijker (De -) I 589; II 453
Spijkerbosch (Het -) II 453
Staats-Opper-Gelder I 227
Staats-Vlaanderen I 624, 625
Stad aan 't Haringvliet I 223; II 408
Stad en lande I 576
Staez (Johan -) II 270
Stalpaert (Daniel -) II 689
Stalpaerts II 536
Stalpart (Gerardus -) II 475
Stalpart van der Wiele (Johan -) II 103, 104, 144, 368, 387, 697, 699, 714, 716,
717, 750, 758, 763, 780
Stalpart van der Wiele (Vincent -) II 144, 146
Stalpert van der Wielen (Familie -) I 483
Stamford I 170
Stamproy II 661
Standaardbuiten I 620, 621; II 598, 601, 605, 606, 620
Stanislaus Kostka II 80
Stanly I 326
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Stanly (Verraad van -) II 68
Staphorst I 49, 224, 226; II 454
Stapleton (Thomas -) II 748, 757
Starkenburg II 396
‘Star’ te Amsterdam (Statie ‘De -) II 136
Staten-Generaal I 464, 470-473, 510, 518, 544, 553, 561, 563, 601, 605-608,
614, 619, 620, 622; II 17, 31, 54, 55, 65, 72, 87, 90, 156, 214, 266, 270, 323,
350, 352, 434, 445, 546, 549, 550, 552, 554, 555, 558, 562-564, 566, 568-570,
572-576, 578, 579, 582, 585, 586, 601, 603, 604, 606, 607, 609, 618, 622, 627,
628, 637, 638, 643, 645, 646, 652-654
Statenvergadering te Dordrecht I 446, 496
Statistiek (Bureau voor -) I 487
Statistiek aantal Katholieken II 373, 375-379, 387, 388, 399-402, 404-408,
410-416, 421, 425, 427, 429, 441, 444, 451-454, 459, 460, 477, 493-495, 498,
596, 605, 620, 621, 661, 788, 789
Statistiek Hollandse Zending II 355, 356, 360-366, 392, 394-399
Statistiek Missionarissen II 115
Statistiek Regulieren II 115
Statistiek Seculieren II 115
Statius (Joannes -) II 474
‘Status missionus in Foederato Belgio Ineunte saeculo XVIII’ van Codde II 312
Stavenisse II 427
Stavoren I 49, 561, 563; II 125, 466, 468, 471, 473, 478
Stedum I 575
Steen (Christiaan Christiaansz van der -) II 753
Steen (Christiaan Pietersz. van der -) II 753
Steen (Hendrik van der -) II 107
Steen (Jan -) II 679, 682, 785
Steenberch (Jan -) I 583
Steenbergen I 394, 620-622; II 598, 599, 606, 617, 618, 620
Steenbikker (Jacobus -) II 476
Steenderen II 452
Steenoven (Cornelius -) II 246, 295, 311, 331
Steens II 474
Steenvoort II 591
Steenwijk I 151, 546, 549, 550, 552, 582, 589; II 7, 186, 435, 436, 454, 472,
497, 498
Steenwijk (Bernardus van -) II 382
Steenwijkerwold I 549; II 186, 187, 436, 439, 454, 498
Stefanus (Sint -) II 763
Steggerda II 475, 477, 478, 498
Steigersekerk te Rotterdam II 683
Stekene II 624
Stellendam II 408
Stellingwerf-Oosteinde II 470
Stellingwerf-Westeinde II 470
Stempelse (Jan Gerrits -) I 279; II 9
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Stenius (Joannes -) II 176
Stenius (Nicolaas -) II 681
Stephanus (Pastoor -) I 587
‘Sterfelijke Adam’ II 780
Sterre (Pallas van der -) II 555
Sterre der Zee te Maastricht II 776
Steur (Arnoldus -) II 483
Steven (Heer -) I 528, 529
Stevens (Jan -) I 154
Stevenskerk te Nijmegen (Sint -) I 540, 630, 632
Stevensweerd I 229, 627; II 659, 661
Stevensz (Zeger -) II 46, 433
Stevin (Simon -) II 718
Steyaert (Martinus -) II 293, 585, 586
Sticht (Het -) I 204
Stilting (Joannes -) II 758
Stipendium II 77
Stiphout I 610; II 590
Stock (Van der -) I 499
Stock (Joannes van der -) II 471
Stodtbrock (Johan Heidenreich -) II 457
Stoffels (Denis -) I 413; II 625, 627
Stok (J.H. van der -) II 234
Stoltenberg (De -) II 453
Stolwijk II 403
Stolwijk (Gasparus van -) II 13
Stompwijk I 467; II 234, 391, 394, 397, 753, 757, 761, 774
Stoppa II 205
Stoppeldijk II 624
Stoutenburg II 393, 413
Stoutenburg (Ambachtsheren van -) II 413
Stouthandel (Aagje -) II 330
Straatsburg I 143-145, 173
Strada I 8
Straelen I 228; II 633
Stralen I 378, 379; II 653, 654, 659
Stratum II 590
Stravius II 636
Streefkerk II 403
Streek (De -) II 70, 360
Streyers (Prelaat -) I 253
Strick (Dominicus -) II 556, 589
Struienbroeck (Pauwels -) I 583
Strijen II 408
Strijen (Johan van -) I 309, 311-313,
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370, 380, 381, 383, 394, 395, 399, 411; II 6, 12, 421, 526, 548
Strijp I 607
Studenten-congregatie II 739
Stuerman (Familie -) II 453
Sucquet SJ (Pater -) II 117
Suerck (Hieronymus van -) II 470, 471
Suitbertus (Sint -) II 766, 767
Sundern II 503
‘Supplicacyon for te beggars’ I 174
Surhuizem I 202
Suriano I 8
Suriname II 503
Surius (Laurentius -) I 93
Susteren I 49; II 646, 661
Sutholt (Bernhard -) II 732
Suys (Charles Roeland -) II 409
Suys (Ernst Ferdinand -) II 409
Suys (Pieter -) II 409
Suys de Nobelaer (Familie -) II 409
Suyskens (Constantinus -) II 758
Swaen (Martinus de -) II 311, 364
Swaga (Ulricus -) II 475
Swalmen I 155, 229; II 659, 737
Sweelinck (Dirk -) II 713
Sweelinck (Jan Pietersz -) II 713
Sweelinck (Pieter -) II 713
Sweersen (Familie -) II 432, 453
Swert (Petrus de -) II 232
Swieten (Familie van -) I 482
Swolgen I 228; II 659
Sybekarspel I 502
Sybrandaburen II 473
Sylvortius (Joannes -) II 483
Synode te Dordrecht (Eerste -) I 500
Synode van Dordrecht 1618 I 161, 521, 523; II 603, 719, 720, 723, 725, 726,
730
Synode van Middelburg (Diocesane -) I 310
‘Synopsis seu brevis historiae vitae Cornelii Jansenii Leerdamensis’ II 195

T.
Tachtigjarige Oorlog I 189
Tack (Theodorus -) II 382, 387, 549
Tadema (Familie -) II 472
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Taffin I 538
Tamen I 24
Tammingha (Allard -) I 378
Tanari (Sebastiano Antonio di -) II 215, 217, 218, 269, 274, 299, 312, 583, 584,
586
Tapheus (Paulus -) II 12
Tapper (Ruard -) I 132, 134, 188, 213; II 48, 746, 747
Tasman (Abel -) II 787
Tassis (Rutger de -) I 395, 397
Tecklenburg (Graafschap -) I 557, 559; II 459
Tecklenburg (Graaf van -) II 457
Tecklenburg (Kreis -) II 459
Teckop II 396
Teeffelen II 576, 577, 591, 688
Tegelen I 229; II 661
Tempel (Marcus van den -) II 55, 120, 124
Tempel (Olivier van den -) II 55
Tempel (Pater van den -) II 387
Tempel onzer zielen’ (‘Van den -) I 75
Temsche II 231
Tenpost I 574
Ter-Aar I 528; II 378, 391
Ter Apel I 61, 581
Terband II 475
Terblijt II 644
Terborg II 417, 438, 443
Terborg (Engelbertus van -) I 503
Ter Brake I 62
Ter Eem I 528
Terentius II 736
Terheiden I 615-617; II 598, 604-606, 612, 615, 620
Terkameren (Abdij -) I 298
Terkaple II 473
Termunten II 495
Termunten (Klooster te -) I 52
Terneuzen I 625; II 624
Terranova (Kardinaal) II 20
Terschelling I 226; 511; II 375
Tertiarissen II 646, 653, 654
Tertiarissen (Augustijner -) I 62
Tertiarissen (Zusters -) II 577
Tertiarissenklooster te Huissen II 393
Tertiarissen te Groningen I 581
Tertiarissen te 's-Hertogenbosch I 596
Tertiarissen te Oisterwijk II 588
Tertiarissen van Sint Franciscus I 67
Terwispel II 475
Tessel I 67, 222, 291, 294, 502, 508, 509, 511; II 142, 356, 357, 360, 362, 364,
366, 375
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Tesselschade (Maria -) I 460; II 96, 694, 697, 729
‘Test-Act’-praktijk I 480-482; II 727
Teteringen I 616, 617; II 612, 615, 620
Teunisbloem (Sint -) II 786
Texel zie Tessel
Teylingen (Augustinus van -) II 176, 256, 258, 750, 751, 775
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Teylingen (Dirk van -) I 286
Teylingen (Familie van -) I 483
Teylingen S.J. (Pater van -) I 300; II 96
Theatijnen (Orde der -) I 209
Theresia (Sint -) II 759, 778
Theresiakerk te Nordstrand (Sint -) II 505, 508
Theresianen II 592
Thesinge I 575
Thetford I 170
Thiara (Andreas -) II 473, 475
Thielt van Antwerpen (Thomas van -) I 254, 300
Tholen I 90, 495, 512, 513; II 426, 427, 615
Thomae (Antonius -) I 577
Thomaskoord (Sint -) II 777
Thomas van Aquine II 229, 231
Thomas van Kempen I 84, 115; II 710
Thoren (Lambertus -) I 139
Thorn II 646, 661
Thoulouse (Jan van -) I 160, 181
Thuine II 436, 439
Thulden (Theodoor van -) II 678
Thuringen I 68
Thijm (Alberdingk -) I 179; II 680 691, 706, 707, 712, 713, 716
Thijssen (François -) II 787
Tiel I 67, 69, 539; II 133, 134, 191, 385, 386, 389, 393, 396, 415
Tiel (Proost van -) I 360
Tiel-Arnhem (Proost te -) I 263
Tielerwaard I 263
Tielt (Land van -) II 622
Tiende penning I 494, 516; II 49
Tienhoven II 414
‘Tienmannen’ (College van -) II 464
Til (Albert van -) II 7
Tilburg I 605-607, 609; II 568, 569, 579, 591, 595, 596, 761
Tillemans (Theodorus -) I 391
Tilman Vosmeer I 306, 635, 704, 761; II 12, 14, 18, 35, 52, 67, 82
Timmermans (Andr. -) II 580
Tinallinge I 579
Tiötten II 459
Tirns I 69; II 474
Titelmans (Pieter -) I 188
Titus’ (‘Aran en -) II 699
Tjalhuizum II 474
Tjalleberd II 475
Tjebbe Claeszoon I 566
Tjerkwert II 473, 475, 476, 478
Tjum I 53, 150
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Tjummarum II 474
Tober (Sint -) II 783
Toe Boecop (Familie -) II 55
Toledo (Frederik van -) I 188, 298, 299, 324
Tongelre II 591
Tongeren (B) II 183
Tongeren (Ov.) II 453
Tongerlo I 227, 253, 352, 355; II 557, 558, 591, 595, 616, 620
Tongerlo (Abdij van -) I 352-354, 356, 357, 360, 369, 389, 396; II 532, 533,
535, 539, 540, 544, 561, 575, 588
Tönisberg I 228
Tonis Harmenszoon van Wervershoef I 92
Torck (Mathias -) II 779, 781
‘Torenvliet’ aan de Haagse Schouw II 216, 236
Torre (Familie de la -) II 409
Torre (Jacobus de la -) I 483, 510, 511; II 35-37, 74-76, 91, 93, 101, 106, 109,
110, 114, 116, 141, 144, 146, 147, 165-182, 184-195, 198, 199, 201, 202, 210,
224, 233, 234, 245, 246, 257, 338, 352, 361, 362, 391, 392, 395, 424, 428, 429,
435, 471, 472, 489, 497, 580, 581, 591, 766, 769, 777
Torre (Philippus de la -) II 409, 428
Torrentius (Jacobus -) II 434
Torrentius (Laevinus -) I 370, 395-398, 400; II 9, 37, 526, 548
Tour (P. de la -) II 227
Toutenburg (Schenck van -) zie Schenck van Toutenburg
‘Tractatus de lectione scripturarum’ II 252
‘Tractatus de missionibus’ II 121
‘Tractatus de sanctorum et praecipue B.V. Mariae cultu’ II 252
‘Traité de l'amour de Dieu’ II 778
Tralle (Bisschop van -) II 190
Transsubstantiatie I 93, 129, 135, 140, 154
Trente (Concilie van -) I 35, 37, 38, 40, 78, 86, 87, 106, 112, 116, 118, 119,
127, 128, 207, 233, 243, 247, 254, 255, 260-262, 264, 267-270, 272, 273,
275-279, 284, 287, 289, 290, 293, 295, 309, 310, 321, 323, 329, 330, 336,
338-340, 349-351, 360, 361, 363-365, 375-377, 381-383, 389, 401, 402, 409,
412, 426, 427, 440-443, 516, 558, 604, 606; II 26, 49, 68, 98, 230, 238, 245,
370, 527, 528, 532, 538, 541, 542, 545, 548, 552, 598, 635, 639, 647, 656,
664-666, 742
Trèves (Verdrag van de -) I 614
Trier I 368, 425
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Trier (Bisdom -) I 213
Triest (Antoine -) I 402; II 284, 551, 608, 610, 621, 622, 625, 642
Trigland (Jac -) II 97, 752, 753
Trinidad II 786
Triple Alliantie II 203
Tripmaker (Jan Volkerts -) I 143
Trognesius II 23, 70, 360
Trogney (Carolus Alexander de -) II 70
Tromp (Maarten -) II 691
Tromper I 499
Truchsess van Augsburg (Otto -) I 33
Trutius (Joannes -) II 105, 423
Tserclaes (Joffer -) II 550
Tubbergen I 434; II 434, 452
Tucker (Gerard -) II 299
Tudor (Mary -) I 171
Tudors (de -) I 12
Tuitjehorn II 366
Tukkers I 434
Tul en 't Waal I 530; II 410
Turnhout I 64; II 743
Turnhout (Kapittel van -) I 390
Turijn II 273
Twaalfjarig Bestand II 416, 453, 476, 614; II 63, 154, 535, 536, 598, 600
‘Tweespraak van de Nederduitse letterkunst’ II 698
Twente I 39, 80, 146, 152, 224, 264, 318, 322, 327, 332, 434, 435, 443, 475,
549, 551-555, 558, 581; II 7, 20, 24, 30, 69, 71, 83, 105, 125, 126, 157, 201,
203, 220, 263, 349, 352-354, 356, 430-437, 447, 452-455, 553, 791
Twente (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 438, 439
Twisk I 170; II 373
Twisteden I 228; II 659
Twijzel I 202
Twijzelen I 566
Tyrannenmoord II 34
Tyras (Jacobus -) II 129, 369
Tzum II 474

U.
Ubhergen I 229
Ubius (Gerardus -) II 475
Uden I 63, 608; II 559, 577, 744
Udenhout I 609
Uitgeest II 234, 361, 363, 365, 757

L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw

Uitgeest-Heemskerk II 362
Uithoorn II 378
Uithuizen I 579; II 486, 487, 490-493
Uitverkiezing I 161
Uitwellingerga I 62
Uitwierda I 579
Uitwijk I 27
Ulestraten II 644
Ulft II 438, 442
Ulicoten II 613, 620
Ulrum I 579; II 493
Ulsen I 224
Ultramontanen I 459
Ulvenhout II 620
‘Una sola carta della S. Congregatio’ II 143
Unia (Familie -) II 472
Unie van Brussel I 446, 532
Unie van Bursfeld I 50, 51
Unie van Utrecht I 392, 414, 459, 475, 523, 532, 548, 562, 563, 575, 576, 582,
601
‘Unigenitus’ (Bulle -) II 227
Urbanum (Collegium -) II 245, 246, 250, 301
Urbanus VII (Paus -) II 15
Urbanus VIII (Paus -) I 455; II 127, 131, 184, 224, 237, 245, 284, 551, 633
Urk I 224, 435, 511
Urmond II 661
Ursem II 373
Ursinus (Zacharias -) I 172
Ursula (Sint -) II 704, 763, 784
Ursula te Kessel (Proostdij van Sint -) I 230
Ursulinen II 653
Uskwerd II 486, 493
Utenham (Familie van -) II 392
Utenhoven (Jan -) I 159, 165, 169, 171
Uthusius (Arnoldus Martini -) I 577
Utingeradeel I 153; II 480
‘Utopia’ van Thomas More I 108; II 710
Utrecht I 16, 24, 27, 29, 47, 49, 52, 53, 60, 61-63, 65-67, 69, 72, 129, 131, 132,
145, 160, 178, 202, 220, 221, 224, 234, 236, 237, 246, 269, 273, 277, 280, 283,
295, 428, 438, 442, 443, 468, 477, 515-520, 522, 524-527, 529, 531, 601, 602;
II 22, 27, 30, 36, 39, 48, 50, 71-73, 75, 83, 105, 107, 121, 125, 128, 132, 133,
136, 141, 154, 155, 171, 186, 187, 193 198, 204-207, 209, 268, 269, 271, 277,
305, 308, 324, 325, 327, 328, 339, 355, 374, 384-389, 392, 395, 412, 434, 374,
384, 772, 779, 784, 798
Utrecht (Aartspriesterschap -) II 106, 395, 396
Utrecht (Bisdom -) I 6, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 38, 42, 66, 145, 147, 152,
156, 188, 192, 201-205, 208, 210, 213, 219-221 223, 226, 232, 247, 248, 255,
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260-263, 278, 279, 287; II 9, 12-14, 18-22, 24, 39, 52, 54, 72, 73, 84, 98, 103,
105, 107, 131, 179, 249, 268, 277, 335, 338, 377, 380, 398, 401, 415, 417, 440,
635, 765
Utrecht (Hof van -) I 516
Utrecht (Kapittel van -) I 73, 207, 235, 247, 248, 263-266, 269, 272-274, 288,
531; II 13, 82, 93, 120, 328, 385
Utrecht (Kerkprovincie -) II 47, 54, 58, 78, 82, 95, 141, 148, 350, 352, 356
Utrecht (Proost van Oud-Munster te -) I 360
Utrecht (Provinciaal concilie van -) I 273, 274, 276, 338
Utrecht (Provincie -) I 220, 263, 278, 460, 471, 480, 481, 486, 489, 514, 521-524,
528, 530, 564, 581; II 24, 25, 41, 54, 153, 206, 214, 349, 351-356, 380, 385,
387, 391, 392, 395, 399, 409, 410, 415, 422, 460
Utrecht (Staten van -) I 274, 288, 460, 518, 521-524, 528, 530; II 203, 204, 323,
384
Utrecht (Staties te -) II 396
Utrecht (Synode van -) I 53, 529
Utrecht (Universiteit van -) II 72, 712, 718, 719, 751
Utrecht (Vicariaat van -) II 82, 104, 106-110, 166, 170-172, 176, 177, 179, 184,
193, 198, 199, 201, 204, 209, 277, 278, 317, 320, 322, 323, 325-327, 329, 395,
499 504-507
Utrechtse Religievrede I 520
Utrechtse Schilderschool II 678, 684
Utrechtse Schisma I 466; II 500, 507
Uytwisspons’ (‘Catholycke -) II 752

V.
Vaals I 629; II 662
Vaart (De -) I 525
Vaartse Rijn II 410, 411
Vaassen II 438, 440
Vaderlandse Heiligen II 100, 111
Vaenius (Otto -) II 678
Vagevuur I 139
Vairlenius (Hieronymus -) I 296, 298, 303, 305; II 85, 86
Valburg II 416
Valenciennes I 158, 165, 166, 172,
Valkenburg I 53, 63, 229, 230, 497, 629; II 377, 637, 644, 646, 653, 660
Valkenburg (Land van -) I 376, 378, 380, 627, 629; II 633, 643, 644, 646, 652
Valkenburg (Oud -) II 660
Valkenstein (Familie Grijp van -) II 394
Valkenswaard I 610; II 579, 590
Valkestein te Roon (Kasteel -) II 404
Vallick (Jacob -) I 36
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Vallick (Jelle -) I 36
Vallick (Nicolaas -) I 36
‘Valse roem des pausdoms’ II 97
Varik II 396, 415
Varseveld I 202; II 449, 450
Vastenavond II 785
Vastenmeditaties II 771
Vaticaanse archieven II 265
Vaucel (Louis Paul du -) II 218, 254, 268, 269, 271, 300, 302, 309, 310, 312,
317, 319, 329
Vecchii (Girolamo di -) II 177, 178, 180, 580-582
Vechel I 606, 610; II 577, 591
Vechel (Leonardus -) I 495
Vecht (de Utrechtse -) II 410
Vechten II 393
Veelvuldige heilige communie II 157, 333
Veen I 624
't Veen II 472
Veen (Aachten van -) II 716, 717
Veen (Apollonia van -) II 717
Veen (Cornelia van -) II 717
Veen (Familie van -) II 731
Veen (Geertruid van -) II 716, 717
Veen (Mr. Simon van -) I 480; II 717
Veen (Otto van -) II 678, 717
Veen (Pieter van -) II 717
Veen (van -) I 487
Veendam II 494, 495
Veenhuizen II 498
Veenklooster te Kollumeroog I 53
Veenkoloniën II 494
Veenwoude I 566
Veert I 228; II 659
Veertigurengebed II 771
Veken (Hans van der -) I 475; II 32
Vekiti (Turano -) II 757
't Veld II 366, 369
Velde (Adriaan van de -) II 677, 683
Velde (Joannes Matthias van de -) II 483, 485, 496
Velde (Willem van de -) II 683
Velden I 228; II 659
Veldhoven I 610; II 575, 595
Veldhuizen I 224; II 441
Velen II 576
Vellenius (Petrus -) II 464
Velp I 69, 220, 608; II 577, 588, 638
Velp bij Ravestein II 189
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Veltacker (Jacob -) I 354, 356, 357
Velthoen (Henricus -) II 46
Velthoen (Jacobus -) II 476
Veltman (Reinier -) I 122
Veluanus (Anastasius -) I 134-136, 534
Veluwe (De -) I 146, 220, 224, 263, 318-320, 322, 325, 436, 438, 443, 532,
534-536, 541; II 39, 54, 126, 129, 134, 135, 393, 432-434, 436, 440, 441
Veluwezoom II 415
Velzen II 362-364, 377, 783
Velzen (Bartholomeus Pesser van -) II 216, 377, 438
Velzen (H. Pesser van -) II 246
Vendeville (Jean -) II 539
Venedael (Karel Adriaansen -) II 641
Venendaal I 526; II 414
Venetië II 133, 145, 388, 390
Venhuizen II 364
Venhuizen (Hem -) II 362
Venlo I 61, 228, 229, 378, 384, 532, 626, 627; II 129, 633, 636, 637, 640, 642,
653, 659, 744
Venlo (Tractaat van -) I 314 347, 373
Venlo (Verdrag van -) I 533
Venne (Martinus van der -) II 141-144
Venne (Van der -) II 270
Venraet (Caspar -) I 566
Venray I 228; II 129, 640, 654, 659, 744
Venray (Jan van -) I 535, 540, 599
Verbeeck (Martinus -) II 750
Verbiest (Pater -) II 291
Verbond der edelen I 175, 176
Verburch (Franciscus -) II 394
Verburcht (Georgius -) II 53, 54, 57
Vercampen (Aartspriester -) II 364
Verdonck (Gerardus -) II 590
Verdrag van Dordrecht I 204-206, 208
Verdrag van Venlo I 533
Verdugo I 333, 334, 576
Verdun I 313
Verdusan (Ignatius -) II 191
Vere I 72, 77, 89, 222, 513; II 425, 426
Vere (Akkoord van -) I 299
Verepaeus (Simon -) I 393
‘Verhandeling van 't lezen der heilige Schrifture’ II 710
Verhulst (Rombout -) II 690
Verjus (J.B. -) II 470
Verjuys (J.B. -) II 191
‘Verlichting’ in de 18e eeuw I 422
Vermaet (Franciscus -) II 474
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Vermeulen (Chr. -) II 234, 753, 757
Vermolanus (Henricus -) I 534
Verneuil (Henri de -) II 663
Véron (François -) II 750, 752, 753
Véroniaanse School II 212
Verschoor (Adriaan -) II 737
Verschuren (Thomas -) II 616, 617
Verslag van Codde 1701 (Missie -) II 364, 366, 372, 373, 395, 438, 476, 497
Verslag van Cousebant 1688 (Missie -) II 475
Verslag de la Torre 1638 (Missie -) II 361, 339
Verslag van de la Torre 1656 (Missie -) II 362, 392, 477
Verslag van Frangipani 1591 (Missie -) II 421
Verslag van Lagonissa 1629 (Missie -) II 388, 434
Verslag van Neercassel 1662 (Missie -) II 437
Verslag van Neercassel 1663 Missie -) II 472
Verslag van Neercassel 1675 en 1676 (Missie -) II 437
Verslag van Rovenius 1614 (Missie -) II 433
Verslag van Rovenius 1616 (Missie -) II 495
Verslag van Rovenius 1622 (Missie -) II 360, 386
Verslag van Rovenius 1631 (Missie -) II 360
Verslag van Rovenius 1635 (Missie -) II 469
Verslag van Sasbout 1602 (Missie -) II 360
Verslag van Vercampen 1661 (Missie -) II 364
Verslag van Vigilius 1614 (Missie -) II 467, 488, 495
Verstege (Jan Gerritszoon -) I 135
Vervoort (Frans -) I 93
Verwey (Albert -) II 707
Verwey (Antonius -) II 186
Vessem I 610; II 590
Vetweis (Bernardus -) II 185, 186
Veur II 394
Veurne II 231
Via (Giovanni Antonio da -) II 269, 270, 273-275, 295, 299
Vianen I 176, 181, 526; II 125, 139, 140, 305, 307, 387-389, 393, 403
Vianen (Franciscus -) II 249, 253, 285
Vianen (Staties te -) II 396
Vicariaat van Utrecht II 74, 82, 99, 104, 106-110, 166, 170-172, 176, 177, 179,
184, 193, 198, 199, 201, 204, 209, 210, 215, 244, 249
Vicarissen I 16
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Victor (Heer -) I 526
Vie (Ludovicus de la -) II 85
Viering (Joannes -) II 383, 465
Vierlingsbeek I 228, 609; II 660
Vierpolders II 407
Vierssen I 228; II 653, 659
Vigerius II 358, 704
Vigerius (Nicolaas -) II 12, 25, 40, 45, 51, 120, 358
Vigilius II 24, 25, 467, 488, 495
Viglius I 212, 219, 234, 269, 270, 318-323, 330, 338, 339, 360, 374, 401, 411,
517; II 48
Viglius-college te Leuven II 87
Villers (Familie de -) II 592
Villiers I 538
Vilvoorde I 396
Vincentius a Paulo II 227, 228
Vinck (Servatius -) I 448
Vingboons (Justus -) II 689
Vingboons (Philip -) II 689
Vinkenroy (Martinus -) II 136
Vinkeveen I 526; II 391, 393, 396, 412, 761
Visitatie-verslagen I 18, 21, 24
Visscher (Joannes Mundanus -) II 773
Visscher (Roemer -) II 783
Visscher (Th. de -) II 366
Vitus (Sint -) II 783
Vituskerk te Leeuwarden (Sint -) I 262
Vivarius (Jacobus -) II 141-144
Vives (Ludovicus -) I 124; II 710
Vlaamse immigranten II 144
Vlaanderen I 153, 165, 166, 173, 188, 202, 351, 404-406, 410, 412, 414, 597,
598; II 247, 500, 626, 789
Vlaardingen I 220; II 307, 394, 397, 400
Vlaardingerambacht II 400
Vlachtwedde II 494
Vledder I 586, 587; II 497, 498
Vleeshal te Haarlem (De -) II 689
Vleuten I 530; II 393, 396, 412
Vlieger (Simon de -) II 684
Vlieland I 222, 511; II 375
Vliet (Govert van -) II 383, 387
Vlissingen I 61, 77, 181, 183, 222, 403, 413, 415, 494, 513; II 141, 147, 423,
425, 426
Vlist II 402
Vlodrop I 229; II 659
Vlodrop (Willem van -) I 154
Vloers (Petrus -) II 782
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Vlooswijck (Burgemeester van -) II 190
Vlooswijck (Mevrouw van -) II 190
Vluchtelingenkerken I 165
Vlijmen II 570, 595
Voerendaal I 229; II 660
Voes (Hendrik -) I 139
Voet (Nicolaas -) I 624
Voetius (Gijsbertus -) II 97, 209, 694, 712, 719, 720, 734, 751-753
Voets (Ludovicus -) I 503
Vogel (Gerhard de -) II 103, 104, 433, 434
Vogelenzang II 363, 364
Vogels (Peregrinus -) II 641, 642
Volder (Willem de -) I 123, 126, 131
Volendam I 436, 488; II 376, 790
Volkstelling 1839 I 436, 609, 617, 620, 621, 623-625, 629, 631; II 372, 376-379,
399, 427, 444
Volkstelling 1899 II 408
Volkstelling 1930 II 373, 408
Volkstelling (Eerste -) I 436
Volkstelling (Tweede -) I 436
Volkstelling (Derde -) I 437
Vollenhove I 67, 148, 322, 439, 549; II 125, 126, 263, 432, 436, 439
Vollenhove (Ambt -) I 550, 555; II 454
Vollenhove (Stad -) II 454
Volpardus (Nicolai -) I 29
Volquenius (Alardus -) II 489
Voltaire II 711
Vondel (Joost van den -) I 245, 478; II 96, 144, 176, 215, 258, 691-694, 697,
700-710, 721-724, 727-729, 736, 737, 750, 762, 780, 782, 787
Voorbeschikking II 281, 304
Voorburg I 501; II 299, 394, 397
‘Voor Eer en Deugd’ II 777
Voorhout II 377
Voorne I 22, 25, 26, 363, 494
Voorne en Putten II 406
Voornse Kanaal II 407
Voorschoten II 299, 391, 394, 397, 401
Voorst II 440
Voorst (Familie van -) II 436, 440, 453
Voorst (Heren van -) II 416
Voorst bij Brussel (Abdij -) II 70, 124
Voorthuizen II 134
Vorden II 440, 452
Vorden (Hendrik van -) II 40, 66, 67, 123, 433, 434
Vorsterman (Lucas -) II 678
Vos’ (Huize ‘De -) II 432
Vos (Jan -) II 697, 699-701, 707
Vos (Joh. de -) II 471
Vos (Kan. Hendrik -) II 580, 581, 588, 591
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Vosch (Joannes -) II 234, 250, 251
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Vosmeer (Heer van -) II 427
Vosmeer (Michaël -) II 10
Vosmeer (Michiel -) II 28
Vosmeer (Sasbout -) zie Sasbout Vosmeer
Vosmeer (Tilman -) zie Tilman Vosmeer
Vossius (Gerard -) II 724, 729
Vos van Antwerpen (Hendrik -) I 139
Vos van Steenwijk (Coenraadt de -) I 586
Vrancx (C.C. -) II 782
Vrancx (Jacobus -) II 607
Vrede (Henricus de -) II 486
Vrede (Pater de -) II 496
Vrede van Cateau-Cambresis I 209
Vrede van Kamerijk I 207
Vrede van Munster zie Munster (Vrede van -)
Vreede II 508
Vreeland I 526; II 412
Vreeswijk I 525; II 411
Vrencken (Clara -) I 155
Vries I 587
Vries (Simon de -) II 779
Vriese (Familie de -) II 453
Vrieze (Theodorus de -) II 423
Vriezenveen I 552; II 439, 452
Vroedius (Ghislain -) I 317
Vroenhoven (Oud -) II 662
Vroom (Henricus de -) II 59
Vrouwenabdij te Elten II 393
Vrouwendag II 786
Vrouwenpolder II 425
't Vrije van Brugge I 414
Vuesels (Deken -) I 517
Vught I 60, 147, 359, 597, 605, 606, 609; II 534, 568, 569, 595
Vuren II 416
Vijfherenlanden II 351
Vijgh (Dirk -) I 539
Vijlen II 662

W.
Waag te Haarlem (De -) II 689
Waalre I 610; II 590
Waalse Kerk II 145
Waalse Nederlanden I 164, 166, 170, 173
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Waal van Vronesteyn (Adriaan de -) I 515
Waal van Vronestein (Familie de -) II 392
Waalwijk I 606, 609; II 544, 565, 568, 588, 592, 593, 595, 726, 730
Waarde (Z.) II 429
Waardenburg II 416
Waard- en Groetpolder II 375
Waarder (Z.H.) I 62; II 402
Waas (Land van -) I 407; II 622, 623
Wachtebeke II 624
Wachtelaer I 468; II 151, 166, 198
Wachtelaer (Joannes -) II 25, 36, 37, 40, 67, 73, 74, 107, 385, 389, 422
Wachtendonk I 228, 378, 379; II 633, 653, 659
Wadden-eilanden I 591; II 356
Wadden-eilanden (Noordfriese -) II 500
Waddenooien II 415
Waddinxveen II 391, 398, 402
Wael (Michiel de -) I 298
Wael van Vronesteyn (Willem de -) II 770
Waelwijck (Paulus van -) I 379
‘Waermont ende Rechthart’ II 300
Waeye (Aartspriester -) II 448
Waeyer (Arnold -) II 186, 221
Wagenberg II 612
Wageningen I 220, 541; II 385, 387, 388, 415
Wagenvoorde (Huize -) II 453
Walbeck I 228; II 659
Walburgkerk te Arnhem (Sint -) I 34, 538
Walburgkerk te Groningen (Sint -) I 576
Walburgkerk te Zutfen (Sint -) I 225
Walcheren I 436, 494, 513, 625; II 423-425, 627
Waldeck II 742
Waldeck (Frans graaf van -) I 139, 571-573
Waldeck (Graven van -) II 411
Waldenzen II 264
Walen II 145
Walenburch (Adriaan van -) II 151, 178, 732, 759
Walenburch (Cornelis van -) II 151
Walenburch (Gebroeders van -) II 752, 753, 757
Walenburch (Pieter van -) II 151, 152, 169-171, 212, 732, 759
Walenburch (Pieter Adriaansz van -) I 499
Wales II 37
Wallisers I 424
Walloni II 218, 309
Walraven (Cornelis -) I 598
Walravens (Balthasar -) II 555
Walricus te Overasselt (Cisterciensersprioraat Sint -) I 230
Waltha-state II 503
Walvis (Ignatius -) II 305, 307
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Wamel I 67, 72, 229; II 595, 660
Wandelman S.J. (Godfried -) II 113, 733, 757
Wandelman (Joannes -) II 209, 215
Wandelman (Johan -) II 733
Wankum I 228, 659
Wanneperveen II 454
Wanrooy I 228, 609; II 660
Wanssum I 228; II 659
Warder II 376
Warfhuizen II 488
Warfum I 62, 575; II 494
Warga I 473, 477, 478
Warmenhuizen II 364, 366
Warmond I 52, 54; II 328, 377, 762, 772
Warmond I 52, 54; II 328, 377, 762, 772
Warmond (Heer van -) I 19, 20
Warmond (Heren van -) I 484; II 377;
Warmond (Seminarie te -) II 244
Warns II 473
Warnsveld I 71; II 128, 452
Warstiens (II 473
Wartena II 473
Wasa (Graaf -) I 425
Waspik I 27, 623
Wassenaar I 465, 501; II 394, 397, 401
Wassenaar Duvenvoirde (Familie van -) I 482
Wassenaar van Warmond (Familie -) I 482
Wassenberg I 154; II 661
Water (Te -) II 424
Watergeuzen I 171, 414, 441, 493
Wateringen I 52, 54, 501; II 299, 391, 394, 397
Waterland I 291, 504; II 358, 375, 376, 626
Waterland (Aartspriesterschap -) II 106, 365
Waterland (Eilard Dirksz. van -) I 503
Waterlandkerkje II 630
Watervliet II 627
Waveren I 526
Wedde I 580; II 494
Wederdopers I 140, 141, 144, 291
Weel I 220; II 393, 399, 417, 421, 451
Weel (Willem van -) II 741
Weele I 232
Weenix (Jan Baptist -) II 683, 684
Weerd bij Mora (Klooster -) I 53
Weerselo II 452
Weert I 71, 229, 230, 378, 626; II 128, 129, 571, 579, 591, 597, 633, 637, 640,
642, 646, 654, 659, 744
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Weert (Antonius van -) I 495
Weert (Hieronymus van -) I 495
Weesgegroet (Jansenisten en het -) II 306, 307
Weesp I 13, 67; II 125, 126, 388, 389, 394, 396, 415
Weesperkarspel II 414
Wegwijzer’ (‘Der leken -) I 135
Weidum II 474
Weldadigheid (Maatschappij van -) II 498
Well I 228; II 659
Welle I 155
Wellekens II 711
Wellen-Bergen I 626
Wemeldinge I 62; II 429
Wemmers (Jacobus -) II 142
Wendelmoet Claesdochter I 132
Wenen II 267, 643
Wener Congres II 421
Wengelo II 453
Wercken (Abraham van der -) II 500
Werden (Dl.) I 221
Werden (Bisdom -) I 68
Werenfridus (Sint -) II 767
Werken (De -) I 624
Werkendam I 624
Werkhoven I 28, 525; II 410
Werkinck (Albertus -) I 588
Wernerus II 482
Wernerus (Joachim -) I 577, 586
Werninck (Gerardus -) I 328
Werve (Jonkheer van -) I 556
Wervershoef I 92, 506; II 362, 363, 366, 373
Wesembeke I 323
Wesenberg (De -) II 453
Weshemius (Gerardus -) I 160
Wessel Gansfort zie Gansfort (Wessel -)
Wessem II 660
Wessum I 229
Westbroek I 28; II 414
Westdorpe II 624
West-Duitsland I 142, 144, 152, 170, 302, 426, 483; II 9, 43, 400
Westend II 362, 363, 366
Westerblokker I 65, 69, 502; II 363, 366
Westerbork I 589; II 498
Westeremden I 574
Westergo I 263, 340-342
Westerhoven I 610
Westerkerk te Amsterdam II 683, 686
Westerkwartier I 580
Westerlo I 227; II 589
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Westeroyen I 69
Westervoort I 224; II 417, 451
Westerwold (Arnout -) I 160
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Westerwolde I 202, 572, 573, 580; II 494
Westerwijtwerd II 486
Westfaalse Vrede zie Munster (Vrede van -)
Westfalen I 150, 424, 428, 430; II 400, 502, 789
West-Friesland I 29, 273, 287, 296, 297, 328, 489, 504, 506-508; II 357, 358,
363, 369, 373, 376, 761
West-Friesland (Aartspriesterschap -) II 363
West-Friesland (Proost van -) I 263, 288
Westfriezen I 433
Westhem II 473
Westhoven (Z.) I 310
Westkapelle II 425
Westland II 391, 394, 400, 699
Westland (Druivencultuur in 't -) II 394
Westmeer II 474
Westphalen (Adriana -) II 237, 311, 331, 781
Weststellingwerf II 478, 498
West-Vlaanderen I 515
West-Voorne II 403, 408
Westzaan I 145
Wetten I 228; II 659
Wevelinckhoven (Balthasar van -) II 213, 259, 295, 307
Wevelinckhoven (Familie van -) II 254
Wevelinckhoven (Mecheltje van -) II 197
Wever (Erasmus de -) I 618
Wezep I 38, 152, 166, 170, 551
Wichen II 660
Widenfeldt (Adam -) II 211, 212, 796
Wied (Frederik III van -) I 571
Wied (Herman van -) I 207, 571
Wiele (Johan Stalpart van der -) zie Stalpart van der Wiele (Johan -)
Wiele (Vincent Stalpart van der -) zie Stalpart van der Wiele (Vincent -)
Wierden II 452
Wieringen I 222, 511; II 360, 362, 364, 366, 375
Wieringerwaard I 506; II 375
Wieuwerd II 474, 503
Wigbertus (Sint -) II 767
Wildervank II 494, 495
Wilfridus (Sint -) II 767
Wilhelmi (Joannes -) I 24
Wilhelmieten I 63, 64; II 542, 545, 602, 603, 606, 618, 620
Wilhelmietenklooster te Heybergen II 109, 165, 175
Wilhelmieten te 's-Hertogenbosch I 596, 597
Wilhelmina (Koningin -) II 611
Wilhelms (Jan -) I 152
Willem I (Koning -) II 775
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Willem I (Prins -) I 136, 165, 170, 180-182, 240, 253, 269-271, 280, 292, 293,
299-301, 303, 304, 323, 352, 354, 379, 381, 392, 399, 404-407, 440, 446-448,
457, 481, 495-498, 503, 504, 513, 516-520, 536-538, 557, 562, 564, 612, 613,
619, 621, 626; II 8, 32-34, 37, 55, 442, 443, 460, 461, 466, 600, 690, 706, 718,
747
Willem II (Prins -) I 457, 558, 611, 616; II 457
Willem III (Prins -) 557-559, 611; II 220, 267, 288, 332, 404, 457-459, 611,
612, 615, 648
Willem de Rijke van Nassau I 426
Willem Kardinaal van Enckevoort I 205, 206
Willem Lodewijk I 451, 452, 576-578, 580, 582, 585; II 461, 465
Willem IV van den Berg II 442
Willem van Gulik I 533
Willem van Kleef I 426; II 418
Willems (Jan -) II 531, 532
Willems (Josina -) II 716
Willems (Lijsbet -) II 716
Willemstad I 621; II 598, 600, 606, 617, 618
Willeskop II 402, 411
Willibaldus (Sint -) II 767
Willibrordus (Sint -) I 49, 213, 220, 289; II 335, 338, 763-767, 773
Willigelangerak II 411
Wilnis I 24, 28, 526, 528, 529; II 393, 412
Wilre II 662
Wils (Jan -) II 683, 684
Wilsum II 454
Wilsveen I 391, 774
Wiltens-Scheltus I 459
Wimmenum II 567
Wimmenum (Heer van -) I 464, 469, 470
Windesheim I 50, 61, 65-69, 73, 103, 114, 222, 286; II 86
Windesheim (Congregatie van -) I 230, 543
Winkel I 145, 502; II 364
Winoxbergen II 183
Winoxbergen (Juvenalis van -) II 137, 138, 140
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Winschoten II 494, 783
Winssen I 229
Winsum I 69, 574; II 132, 474, 493
Wintelre II 590
Winterswijk I 202, 225, 434; II 449-451
Wirdum II 474
Wirdum (Petrus -) I 566
Wiro (Sint -) II 767
Wisch II 451
Wissekerke II 425
Wissekerke (Ernestus van -) II 476
Wit (Catharina de -) II 275
Witheren I 52; II 595, 596, 620, 653, 659, 660
Witmarsum I 149
Witte (Aegidius de -) II 305
Witte (Cornelius de -) II 600, 604
Witte (Gerardus die -) I 56
Witte (Johan -) II 192
Witte Donderdag II 786
Wittekind I 434
Wittem (Graven van -) II 610
Wittem (Jan van -) I 619
Wittenberg I 132, 138
Wittevrouwenklooster te Utrecht I 53, 531
Wittewierum I 52, 226, 330
Woensdrecht I 615; II 598, 601, 605 617
Woensel I 363; II 534, 590, 595
Woensel (Godefridus van -) I 599
Woerden I 131, 140, 220; II 389, 390 394, 396, 402
Woerdt (Alewijn van der -) II 500
‘Woestijne des Heren’ I 93
Wognum I 507; II 361-363, 373
Wolf (Augustinus de -) II 361
Wolfaartsdijk II 429
Wolff (A. -) II 105
Wolsum II 471, 473
Wolters (Johannes -) II 482, 483
Wolterus I 570
Wolvega II 472, 474, 476-478, 498
Wonderdoener’ (Conincx ‘de -) II 24
Wons II 473
Wonseradeel II 473, 478
Workum I 569; II 130, 133, 185, 468-472 474-476, 478
Wormer I 145, 508; II 362, 363, 365 376
Wormer (De -) II 375, 376
Wormerveer II 376
Woubrugge II 378
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't Woud bij Delft II 13
Woudenberg I 527, 530; II 414
Woudrichem I 61, 360, 601, 624; II 533
Woudrichem (Dirk van -) I 543
Woudsend I 61; II 126, 141, 263, 474-476 478
Wouters (Andreas -) I 495
Wouters (Dirck -) I 501
Wouters (Katrijn -) II 716
Wouter van Utrecht (Predikbroeder -) I 129
Wouw I 615, 620; II 598, 601, 605, 620
Wouw (Palus van -) II 485, 486, 733 739
Wouwerman (Paulus -) II 682
Wouwerman (Philips -) II 682
Wtenbogaert I 135, 161; II 73, 724, 726
Wtenham (Jonker -) I 530
Wulfranus (Sint -) II 766
Wulven (Adriaan Renesse van -) I 235
Wuytiers (Barchman -) II 331
Wuytiers (Joan Banningh -) II 733
Wij (Jacob -) II 87
Wychen I 229, 631; II 757
Wijck (Adriaan van -) II 271, 273 275, 290, 291, 295-299, 301, 303, 305 308,
313, 316, 757, 782
Wijckerslooth (Familie de -) I 489; II 410
Wijckerslooth (Mr de -) II 204
Wijckraed (Jan -) II 383
Wijdenes II 373
Wijde Wormer II 376
Wijhe II 125, 432, 435, 436, 439, 453
Wijk II 662
Wijk (De -) I 589; II 498
Wijk-Aalburg I 624
Wijk bij Duurstede I 69, 121, 267, 269 278, 280, 525, 531; II 125, 132, 393
396, 410, 416
Wijk bij Duurstede (Cornelis van -) I 495
Wijk-Maastricht I 627
Wymbritseradeel II 473, 478
Wijnandsrade I 229; II 660
Wynants (Jan -) II 684
Wijngaarden II 403
Wijnhoven (Wolterken van -) II 68
Wijnhovius II 68
Wijns II 474
Wijnvoorden II 453
Wytgaard II 125, 474, 476, 477
Wijtwerd I 62, 575
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X.
Xanten I 116; II 167
Xanten (Verdrag van -) II 418, 419, 559
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Y.
Y (Het -) II 374, 376
Yarmouth I 170
Yesse te Essen (Gr.) (Abdij -) I 52, 54
Yhorst I 224, 226
Ylst I 61, 338, 569; II 141, 471, 473, 475, 478
Ypekolsga II 474
Ypelaer II 126, 613, 616, 620
Yperen I 13, 165, 166, 178, 208, 349, 370, 394, 405, 407, 409, 411, 602; II 183,
195, 305, 535, 610
Yperen (Bisdom -) I 208, 213, 237, 347; II 283, 586, 608, 768
Ypey I 602; II 424, 428
Ysbrechtum I 62; II 474
Ysel (Gelderse -) I 148
Ysel (Hollandse -) II 351
Yselmonde II 403, 405
Yselmonde (Eil. -) II 405
Yselmuiden I 315, 549; II 454
Yselstein I 52, 54, 145, 152; II 388, 389, 393, 396, 411, 412
Ysheiligen II 786
Yzendijke I 415; II 626, 629

Z.
Zaaier’ te Amsterdam (Statie ‘De -) II 687
Zaamslag II 624
Zaan (De -) II 374
Zaandam II 363, 365, 376
Zaffius (Jacobus -) I 296, 297; II 85, 86, 88, 89, 96, 98, 595, 596, 681
Zalige Dood (Broederschap van de -) II 775
Zalk (O.) II 454
Zaltbommel I 28, 65, 360, 363-365, 370, 535, 536, 598, 601, 624; II 526, 532,
533, 543, 589, 592, 593
Zamet (Sebastiaan -) II 228
Zammel I 227
t Zand II 493
't Zand (O.L. Vrouw in -) II 657
't Zandt I 146
Zandvoort II 377
Zeddam I 224; II 417, 438, 443
Zeeland I 158, 165, 171, 202, 220, 223, 263, 312, 313, 404, 435, 436, 438, 439,
445, 447, 460, 470, 480, 481, 493, 494, 497, 500, 512, 514, 591, 625; II 21, 60,
201, 356, 374, 421-424, 472, 487, 704
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Zeeland (N.B.) I 608; II 577
Zeeland (Staten van -) I 310, 470
Zeelst II 590
Zeerijp I 579
Zeeuwse eilanden I 442, 445; II 153, 351, 355, 428
Zeeuwse koortsen II 423
Zeeuws-Vlaanderen I 226, 231, 232, 263, 314, 349, 401, 403, 409, 413-415,
436, 611; II 350, 621, 770
Zeeuws-Vlaanderen (Westelijk -) II 625, 627
Zeevang I 287
Zegers (Nicolaas -) II 128
Zegveld I 527; II 412
Zegwaard II 391, 401
Zeist I 525; II 393, 414
Zelhem I 202; II 449, 450, 452
Zelhorst (Matthias -) II 733
Zeller (Familie van -) II 275
Zending (Hollandse -) I 225, 250, 256, 306, 467, 591; II 5, 11, 12, 16, 17, 23,
27, 36, 37, 42-46, 53, 58, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 74, 75, 77, 80, 83-85, 90-95,
97-103, 105-108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 123-125, 128-133, 135,
137, 139-143, 145, 147-149, 151, 152, 154, 155, 157, 165-167, 169, 173 174,
176-186, 188-190, 192-195, 198-201, 206, 210, 211, 215, 216, 220, 226, 231,
233, 235, 240, 243-246, 248-251, 253, 257, 259-262, 272, 275, 277, 278,
280-282, 285, 287, 290, 293, 294, 296, 297, 300, 301, 303, 304, 308, 312, 313,
316-318, 321, 322, 327, 330-332, 334, 335, 337, 349-352, 355, 356, 361, 362,
364, 366-368, 382, 385, 386, 392, 395, 399, 416, 419, 431, 449-451, 465, 469,
481, 482, 490, 499, 505, 506, 529, 530, 546, 547, 562, 580, 581, 587, 589, 594,
596, 597, 611, 635, 641, 643, 646, 662, 679, 688, 704, 725, 743, 745, 762, 764,
765, 767, 770, 771, 773, 775-777, 796, 798
Zennewijnen (Klooster te -) I 53
Zevenaar I 220; II 218, 389, 393, 399, 417, 421, 443, 451
Zevenbergen I 27, 360, 489, 622, 623; II 533, 593, 595
Zevenhoven I 24; II 307, 391, 394, 397, 401
Zevenhuizen II 391, 402
Zeven Provinciën (De -) I 431, 432, 437, 438
Zevenwouden I 340, 565; II 468, 469, 495
Zielen’ (‘Van den Tempel onzer -) I 75
Zieren (Broer -) II 132
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Zierikzee I 52, 54, 60, 61, 64, 69, 72, 77, 89, 222, 311, 477, 495, 513; II 125,
128, 132, 136, 137, 423-425
Zilk II 363
Zoelen II 416
Zoelen (Familie Van -) I 499
Zoerendonk (Ph. van -) II 580
Zoes (Nicolaas van -) I 39, 76, 371; II 67, 528, 539-541, 544, 546-548, 552,
553, 662, 665, 726
Zoete Naam Jezus (Devotie tot de -) II 776
Zoeterbeek II 576, 588, 592, 593
Zoetermeer I 65; II 397, 400, 401
Zoeterwoude I 62, 467; II 391, 397, 401
Zoete van Lake (de -) I 482
Zondagsrust II 799
Zondagsviering II 792
Zonnebloem’ te Amsterdam (Huis ‘De -) II 124
Zonnemaire II 425
Zonzeele I 394
Zoudenbalch I 556
Zoutelande I 513; II 425
Zuid-Beveland I 436, 512; II 409, 423, 424, 428
Zuidbevelandse enclave I 436; II 165
Zuidbroek II 495
Zuiddorpe II 624
Zuiderkerk te Amsterdam II 683, 686
Zuidermeer II 233, 363, 743
Zuidermeer (Spanbroek -) II 362
Zuiderzee II 376, 464, 480, 491, 790
Zuidgeest II 615
Zuid-Holland I 145, 149, 220, 436, 591; II 24, 54, 105, 153, 349, 351, 354-356,
399, 402, 403
Zuid-Holland (Aartspriesterschap -) II 395
Zuid-Holland (Synode van -) I 616
Zuidhollandse eilanden I 442, 445; II 153, 351, 356, 391, 403, 428
Zuidhorn II 493
Zuidland I 25, 63; II 407
Zuidlaren I 583, 590; II 499
Zuid-Nederland zie Nederlanden (Zuidelijke -)
Zuidplaspolder II 351
Zuidscharwoude II 373
Zuidwolde I 587, 589; II 499
Zuidzande II 625, 629, 630
Zuilen II 393, 412
Zuilichem I 28, 624
Zundert I 615-617; II 616
Zundert (Groot -) II 598, 604, 614, 615, 620
Zundert (Klein -) II 598, 604, 614-616, 620
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Zurich I 130, 141, 421
Zurig II 473, 477
Zuster Bertken I 92
Zuster van Gansoirde I 92
Zusters van het gemene leven I 65; II 370
Zutfen I 47, 61, 67, 69, 225, 323-325, 532-536, 539-542, 546; II 125, 132, 206,
432, 433, 435, 436, 438, 443, 446, 451, 452
Zutfen (Graafschap -) I 202, 204; II 437
Zutfen (Hendrik van -) I 138, 139
Zuylen (Adriaan van -) I 517
Zuylen van Nyevelt (Familie van -) I 482; II 392
Zuylen van Nyevelt (van -) I 178, 462
Zuylen van Nyevelt (Willem van -) I 94
Zwaag I 502; II 366, 373
Zwaan (Theodorus de -) II 74
Zwaanridder I 142
Zwaben I 142
Zwaluwe I 27, 623
Zwammerdam II 402
Zwartewaal II 407
Zwartewater I 148
Zwartewater bij Staphorst (Klooster -) I 49
Zwartsluis I 549; II 454
Zwartzusters II 603, 604, 640
Zwartzusters van St. Augustinus I 64
Zweden I 190, 425; II 62
Zweelo II 499
Zweins II 474
Zwichum II 474
Zwilbroek II 437, 450
Zwin (het -) I 13
Zwingli I 103, 130, 134, 141, 144, 421, 422
Zwitserland I 141, 425
Zwolle I 41, 61, 65, 67, 69, 93, 146, 148, 225, 315, 316, 324-326, 439, 543,
544, 548-550, 552, 556; II 105, 125, 132, 133, 202, 206, 207, 220, 288, 432,
433, 435-439, 448, 449, 454, 482
Zwolle (Staties te -) II 438
Zwollekerspel II 454
Zwijndrecht II 405
Zijderveld I 23
Zijdewind I 510, 511; II 167, 364
Zymmerman (Johan van Nijcken gnant) I 545
Zijpe (N.H.) I 506; II 134, 364, 366, 375
Zyrik (Jan van -) I 33
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Kaarten
Kaart Kerkelijke indeling vóór 1559.
1.
Kaart Kerkelijke indeling van 1559.
2.
Kaart Confessionele verhoudingen in 1839 en van de missiestaties in 1700.
3.
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*3

Lijst van staties in de Hollandse Zending omstreeks 1700. (De cursief gedrukte zijn pas kort na 1700
opgericht).
1. Appingedam
2. Uithuizen
3. Op den Hoorn
4. Aduard (Legeland)
5. Groningen
6. Sappemeer
7. Ameland
8. Dokkum
9. Harlingen
10. Franeker
11. Dronrijp
12. Leeuwarden
13. Oosterwierum (Wytgaard)
14. Warga
15. Makkum
16. Bolsward
17. Oosterend (Roodhuis)
18. Irnsum
19. Workum
20. Sensmeer
21. Sneek
22. Heeg
23. Woudsend
24. Bakhuizen
25. Sloten
26. Sint-Nicolaasga (De Heide)
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27. Joure
28. Follega
29. Heerenveen
30. Wolvega
31. Steggerda
32. Kuinre
33. Steenwijkerwold
34. Vollenhove
35. Kampen
36. Zwolle
37. Dalfsen
38. Vilsteren
39. Emmelroord
40. Wijhe
41. Raalte
42. Haarle
43. Olst
44. Deventer
45. Kolmschate
46. Rijssen
47. Geesteren
48. Tubbergen
49. Ootmarsum
50. Denekamp
51. Goor
52. Delden
53. Borne
54. Saasveld
55. Weerselo
56. Oldenzaal
57. Losser
58. Enschede
59. Haaksbergen
60. Neede
61. Harderwijk
62. Nijkerk
62a. Putten
63. Epe
64. Vaassen (Cannenburgh)
65. Duistervoorde
66. Wageningen
67. Arnhem
68. Eerbeek
69. Heteren
70. Elst
71. Huissen
72. Bemmel
73. Gent
74. Hulhuizen
75. 't Loo
76. Duiven
77. Groessen
78. Zevenaar
79. Oud-Zevenaar
80. Aerdt
81. Lathum
82. Doesburg
83. Olburgen (Drempt)
84. Baak
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85. Zutfen
86. Vorden
87. Hengelo
88. Doetinchem
89. Harreveld
90. Terborg
91. Weel
92. Didam
93. Beek
94. Zeddam
95. Etten
96. 's-Heerenberg
97. Netterden
98. Emmerik
99. Ulft
100. Griethuizen
101. Kellen
102. Kleef (behoort niet tot de Holl. Zend.)
103. Burg (Tessel)
104. Hippolytushoef (Wieringen)
105. Helder
106. Zijpe
107. Schagen
108. Tuitjehorn
109. Warmenhuizen
110. 't Veld
111. Schoorl
112. Bergen
112a. Langendijk
113. Hoogwoud
114. Lambertschagen
115. Medemblik
116. Wervershoef
117. Spanbroek
118. Obdam
119. Wognum
120. Zwaag
121. Nibbixwoude
122. Westwoud
122a. Hoogkarspel
123. Blokker
124. Lutjebroek
125. Grootebroek
126. Bovenkarspel
127. Enkhuizen
128. Egmond
129. Heilo
130. Alkmaar
131. Oudorp
132. Spierdijk
133. Hoorn
134. Goorn
135. Hem en Venhuizen
136. Limmen
137. Akersloot
138. Graft
139. Beemster
140. Castricum
141. Uitgeest
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142. Heemskerk
143. Krommenie
144. Krommeniedijk
145. Wormer
146. Jisp
147. Purmerend
148. Edam
149. Wijk-aan-Zee
150. Beverwijk
151. Assendelft
152. 't Kalf
153. Ilpendam
154. Monnikendam
155. Driehuizen (Velzen)
156. Zaandam
157. Spaarnwoude
158. Overveen
159. Haarlem
160. Osdorp
161. Amstgerdam
162. Nieuwendam
163. Buitenveldert
164. Overdiemen
165. Duivendrecht
166. Vogelenzang
167. Bennebroek
168. Amstelveen (Ouwerkerk)
169. Nes en Zwaluwenbuurt
170. Abkoude
171. Aalsmeer
172. Kudelstaart
173. De Kwakel
174. Uithoorn
175. Noordwijkerhout
176. Lisse
177. Noordwijk
178. Sassenheim
179. Oegstgeest
180. Oud-Ade
180a. Roelofarendsveen
181. Hoogmade
182. Rijnsaterwoude
183. Langeraar
184. Zevenhoven
185. Noorden
186. Nieuwkoop
187. Aarlanderveen
187a. Leiden
188. Voorschoten
189. Zoeterwoude
190. Hazerswoude
191. Wassenaar
192. Stompwijk
193. Raamburg
194. Den Haag
195. Voorburg
196. Leidschendam
197. Zoetermeer
198. Waddinxveen
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199. Eikenduinen
200. Rijswijk
201. Nootdorp
202. Poeldijk
203. Wateringen
204. Delft
205. Pijnacker
206. Berkel
207. Bergschenhoek
208. Gouda
209. Moordrecht
210. Schipluiden
211. Maasland
212. Kethel
213. Vlaardingen
214. Schiedam
215. Delfshaven
216. Rotterdam
217. Kralingen
218. Muiden
219. Weesp
220. Naarden
221. Ankeveen
222. Laren
223. Blarieum
224. Hilversum
225. Vinkeveen
226. Mijdrecht
227. Loenersloot
227a. Eemnes
228. Baarn
229. Teckop
230. Vleuten
231. Maarsum
232. Woerden
233. Bodegraven
234. Utrecht
234a. Oudenrijn
235. Montfoort
236. Oudewater
237. IJsselstein
238. Jutfaas
239. Bunnik
240. Soest
241. Hoogland
242. Amersfoort
243. Hamersveld
243a. Achterveld
244. Renswoude
245. Haastrecht
246. Polsbroek
247. Cabauw
248. Schoonhoven
249. Vianen
250. Schalkwijk
251. Cothen
252. Wijk bij Duurstede
253. Brielle
254. Roon
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255. Dordrecht
256. Gorkum
257. Renoy
258. Kuilenburg
259. Beesd
260. tiel
261. Varik
262. Oude Tonge
263. Zierikzee
264. Middelburg
265. Ges
266. Bawinkel
267. Lengerich
268. Lingen
269. Backum
270. Thuine
271. Freren
272. Bramsche
273. Plantlünne
274. Beesten
275. Schapen
276. Halverde
277. Recke
278. Ibbenbüren
279. Mettingen
280. Brochterbeck
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