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6ih, :WOV.'e1 den pastoor van de S�:ler. 

i m in .Roderda.1: 

. - Pan.�1J�dkns kapelaan, w .. �lk e dl::iu den Oppert al� 
_k(·;nrte be,�regen om te preLi· '.k�c:rk bediend�, er toe 'oYist 

Tansonms�. 't --,,,v·-.-.1 �-o ,r:;ui K" r_.,.,,1.--.. ren >vo gens 1 .en te Cs"itecb.lse-e . -· 

erg01.1stand v,m 
Aan,�ton� stuitten ûj da-.ixbij op tE:r, · .. .

tr""t en een Roomsc.b.-Kat.ho-

va.n he.t op-_perste leerg-e.za� �nr·liek zal den verded.ige1·s 
en lttachtl�rsnelrzijne Kerk dankbaar ziju voor hun _ . 

1..0 -�t hiJ" daa.roro n1et blind te.- wezenr-
· elke hun optreden van weleerr

de na ee en, w a 1 · 
d 

voor 
tn'J"d heeft be.t:okk�md<. �ezen " ·aan 

-W.rL. S. KNUIF. .MP, A . DENlilC.
.rR. G. R. SMEETS

UTR:E:CHT. 

;. 

' 

BlJDRAGENr 

! · 
d TOT DE GESCHIEDENIS DER KATHOLIEKE.K•: 

-

. 
:"• 

TE GORCUM SEDERT. 1572. - .JeziJ}eten i_n de Leeuwsns "'"', 

-
_l N LE r DING--

� '='.I.'I'och b~verweer. Keonismaking met werken over Gorcum's verleden, 
de1::d bij den sc.hrij ver de.-z er } Bij drag-en � den wen sch 
ont�taan eenig mat;:iriaal t� ver,�r-aren over de geschie
de.nis de., K,rtl:ioliekeo te Gtircum sedert. r57 �. 

De beoctodig-ck gegevens fagen m:::hte.r- niet voor de 
hand; met ijverig .zoeken hvam eve11wel nog menige 

_ wetenswaardige bijzonderheid a..:i.n het licht. 
Sommige bijzondexb�:d�n zij11 ontleend aan een >Wa

peoh?sk1, vroeger in het bez.lt dor familie Phijffer 
Nisse.n te Gorcum, thans eigendom der gemeente Gor
cum en berustend io het museum der· veree�iginp;r
Oud-Gorc,:.un a.1daar, Dit handschrift is sameJJgesteld 
eo van genealogische aan teekeningen voorzieo door 

.... 

Heer Jan van K1üjl geb. 24 Ap.ril r698 en t I t Febr. 
r 742, gè!iproten uit e-en aanrienlijk G,:ircumsch g-eslàcht. 

Ten aanûen 'la.rt de ge.icli.iedkundige betrouwbaar
heid v·a.n dit }Wapenbo0kt past eçhter eeoig. voorbe-
boud;. w-aar mogdijk, zijn bij a..nd_ere bronnen verschil
lende zienawijzt3n ve-rgè.lekE:n; hL3t gaarne aan foee-r 
bevoegden overlatend de juiste toedracht der feiten 
va.st te stellen, In de voetnaten .wordt verder verwezen 
naar de garaad.picegde litteratum, 

..,{,[ at aldus verk..egeD werdj kan zeker allermin5t aan
.spraak maken op voiledigheid, ma.ar is een bescheiden 
ARCHlE!F XLU:L JJ 
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tot eenige compilatie van hetB"e,ne over het.

orringP �-
i.s der Katho-

·1· 
' tij dp erk na l 5 7 J. betreffen de e ges 1� en chcl a 

. GorGum werd tE.� boek gestald. .eken te. lt ie. · dal1 aan 
.. an, Een wclmeenend woord van da.n 

. h ·•vè.r- dezes roet inlichtingen en opmerkrngen van. 1se n., •i '.'·. d h t 17zon er c co.1 . d ' b'" , in · p1aa.bs·e dienst ,va:ren, vm • s1. , . 1er t,e.i.1. r 
F M t \, eert tkn.· 

e · ' z.Eerw. Pater Gij.sb. He.sse 0. · 
eer W, Emck te Gorcum en den W.-,lEd,.:iIWelEd. '· .!• ""''ltenb.m, die z.Jer bereid-,,.., .. • Heer H. A. lfil..Cl (Toe te h ·· · . .· h t verzamelen tl� be-e l} bd vaa.rdig hulp verleen en 

n�odigde. stof..

ROERMOND, 0. L. Vrouw Lic:htmis A..D. 1 9• 7·.

J. HUIJSMANS..

11.

w,,1.Jroik. 
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De innemwg <let stad op .:! 6 Juni 1157 2 door de. :q;

1Vlatergeu:ze,n onde.r MarinLJ.S Brand is voor het Katho
fü�ke Gorcum.1) een keerpunt geweest in zijne ge.schie

-

'denüi,, W èI had ook in l 5 66 daar de Beeldenstorm�).
.�e,voed, vdJ hadde.n de nien,�Tga.zinden in de volg-enqe_ 

· ja.ren drie.5!t,r het hoofd opgestoken, maar nog altiJd..
.zag de twoo eeuwen oude St, Maartenskerk tot· kort.
vóór dien gewkhtigen datum het vie.ren der H. Ge..

' 

heirhen binnen hare gewijd� muren. Wij leien o.a.bij.
Estius en andere. schrijvers 3) d.at de Gardiaan der Min
d0.rl:,roeclers. Nicola�.s Pieck ,:-1p Zondag onder b.et octaaf.
Yoi.n Sacrament:idag 157.2. in Gorc::um's pa:rochîe.kerk.
predikte o,,,..er het H. Sacrament das Altaars en even
eens van het serm,;,L)U van Gorcum'-5 otwersc.hrokken.
pa.stoor Leanardu.s vat:1 Vechel ter rnlfder plaatse op.
Woensdag .:i Jll.li 1572, liet fae3t van Maria.bei:oaking,.

\V elk. een ommfikeer echb� na dt1 o\•ergave der stad,.
rJe. ioname van het .ka.steel, de B"evan g-exmamiug der.

} 
1. 
I'!.
t·.-:.

t 
priesters en kloosterlingen en den daarop vol g-enden.
moord te Brielle in den nacht van 8 op 9 Juli..

l) l)� ,:,U(cieele �cbrij.twij.,;e i.s Goriucb.em; bov�u5t=de- scbrijf
wij.te h <=dLter weer ic:i averee.tisL�mmmg 1t1et h!!!t pl ..... atselijk sprae..k-

.�) Zie Ma.çn-s, Sen tt=□ tiëu onder Aha. N ll. I 5 67 w�ldeu t.ne�r.
c1án 76 r,et�Ö11c11 uit Gort.Ulll .ll\��rl b{j ?crelclr. - d,oor vlucht.
uaar 1!-d bu.ltenland. - "exoo.de:eld >;,,e�,;ia k�tterij., bedwLorrnrnj. ·j

' eu k etkto 9f. 
�) G, &tiu�. Hfotorhe: Martyrnm GoreomiEl:l�Î1Ü11. etc... , ....

Dus.ci J. 6oi, H. Pl.( s;L!!/cls. Us, M8.rt>elareu 1,'Qll Corc.un1. J. W..\'B.11 

.t-ei=:a.=, .Leidcl1,.i. j..

f 
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De St. Maartenskerk door de hervormden in bezit 
.g

c ccgenoroe.n, , l·"' kk,oster9 ontvolkt en de geestelijkt'.n, ·g
voorwover .z:ij nîet naar Brielle waren g-evo-.,rd, ver
.spreid of zich biJ vrome KathQlieken schuilho��e.n�.g

Aangenomen wordt, d.at WHl d�, oi:igeveer v1JfdU1-
iend inwonenl van Gorcum, 1/ 3 van deze c:le nieuwe 
leer ha.dd,�n omheh1,d_ .En wat de trn11w geblevenen 
betreft, kon het s-een verwondering baren, dat vooral 
de zv,rakkete broeders onder h€.,n hoe langer hoe meer 
tot de nieuwe leer overhelden. 

0,J1{ de ·vroedschap v.rcrd ge,vijzlgd en telde în het 
. vervolg- onder zijne leden ook aanhangers van de 
nieu,..re teer 1). Van Zonwrnn ve.rhaalt m1s 2.,:1 cla.t op l 5 
October 15 7 ;2 de geb.ee1e vroed1;cl1ci. p van den eed 
werd ontslas-en en. den r 9en dien:elfde ma.and de nieus;Ne 
vrocd$chap wede.r wer,i bee;edig·d. Op J Augustus r 573 

·gwerd het .zilverwerk der kerken, op order van Zijneg
Prince:lijke Exçe1Jentie aan Adrîaa.n Mannemaker o,,cer
gegeven en op .den 30� Augustus., >wie:rde de Burgers 
door den Hopman Vij�r weLiflr den �Eed van g-etrou
wig-heid afgenomeo, en - aldus van Zomeren - �zo 
begos.t zich alles ,,vat tot rust te geven:'I:. · 

Toch vandt men and.er de !.eden der vroedschap Il) 
nog Katholiek.en ea zelfs namen die toen en later 
met t¾1re i,verden g-enoe.md. In de doop-, trou,._,. en 
sterlreisislers op Gorcums stadbu.is vindt men de namen 

.. 
,,a.n Czuil. Pi�tk. van H·"tveü-nc oi•'r.'.n" van Dfo�.,_,.�-

:; .. - .. 
h 

·: . 

lij3t aang-elegd 1) van adellijke famnîën wclke, z-ich- ten 
opzichte V8.tl dé ge1::stelijkheid zeer verdien.!lte-lijk bad� 
den gemaakt. Ook in deze opg-avo vindt men o.a. de 
na.men i··an Cujl, .• ,wn W è'.?.1ehnchc:-ve.n en van der HaM 
. Door hun invloed en hunne bet:rekkîngen mat de 

aanzienlijken de.s fanàs valt b.et nü:ssi;::fo.en te verklaren,. 
dat zij om hwn voorvaderlijk. g-eloof niet verder werden 

lastig- gevallen; verscheidene leden dezer geslacht�n .zijn 
_echter later tN dan He:rvorrnden KO!hdienst overgegaan. 

Va.n meerdere aanzienlijke Katholieken te Gorcum 
·gi..s bekend, dat .zij kort na d.e overgave der stad of mis

schlen reeds vóór dat tijdstip· Gorcum hebbeu verlate?J.. 
Onder hfm behoorde QOk mr�è5ter Wdtem Cal//, Proost 
en Dske.n der kerke van St. Ma.arteu en Vincent bîn
n�n Gorinchem en aü zoodanîg d.oor Filips II op i 
Februari 1560 te Toledo ;"schriftelijk aange.ste-?d l Hij 
Wa!l volgeus bîjgaande gesracht:Jijsten een neef van 
Nicolaàs Pieck .. Hem was htrt g·elukt met eeojge mede· 
gevangenen op het kasteel tijdens_ de overga.�·e cle 
n.Îjh.eid te n1rkrijgen El).. Hij vluchtte naar Utrecht, 
:alwaar hij later pogingen aan weodde de burgerij van 
Gorcum ta he,.vegeo tot gehoorzaamheid aan den w.et
Ugen Landsheer, z:ulks ook op aandringen van eenige. 
Gorcumsche KarhoUelen, dj_t} naaI 's J3osch wareu uit
geweken, mft name Jan Caijf pdw.n,, Matsdis Wil
lemz., .lan_ Claase 1,,an d!1n .i()s eu .S,ólinfe,-r ria-n Voorn.r.(�l'(I, �.g

·hu#"s-en, vangNtte1'cd,J'sd e.. a. ;' en ten jare r 656 werd 
· 

Een uittreksel van he.t schxijv,,m v-an Deken Willem 

door Ja.cobu� de la Tone, .A .. p. Vicaris (tö+:5-16.56) 11i1,:n Ca(ff aan Gorcums burg-erij berust iu afschrift in het 
reeds geno�'.mdev,rapenhoe,k in het museum te Gorcum 
en luidt als volgt: .1-) Corndia vRn Zom�n�n. _ B.�·tlirîjviugt de=r .Sl.,1dt God.o.chem. 

• l'. Horntcr Gorh1d1e1n I-J.5,5. 
½ Bl- 367, l) A.i::hLet A.a..dsbi.!;d, van Vtr�chL Dcd J:O, B.l. 179 v.v. 

2) Zied� c:□pie de.zi!:r aa:n�L.el.lingtu he� r=3,J t�,uoemdc\V.2..penbo�k. �) Corn. \'.:J:Jl -��o.t,.1.e.ren .JJ,).. 550 v. v_ 
!!) M euffd.!! .Bl. I l $. 

https://t�+:5-16.56
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jNaar �e s-oede Recommandaatie. 
j· 
tlde Eerzaarw=� voorzienge wysfl eni,
fi!Jweerde Heer Burg-enm. 

Ik en kan [logh 11iet naa.r.Iaaten om mits de goede ï

·11affecti"e, Liefde en toestreek.ken dien ik UE. en ;t..iede 
mitsgaaders mijn vaderland toed_ta.gende beo, om de 
2eJ,,..e.U•,Yen (R)aad te adverseeren dat .het z:eer heer

j•lijk en wijselijk W;èl.S Uwe en U Luyde met de gau.sche, · 
.
[:
r1 

·i irge.meynte en borgerije ·tat pardon en ve:rgevinge vao i1•i 
alle voorga;�nde w,,keu hosdanîg.h die geschied zoude t t 
mcioge weesen "' .... , .. , . , die ook zoude mooge ZlJn 

, . rzonder uytneminge van enige Dilîcten van persoonen 
;

('11 

·,r . . : , r 
zoo verre gij luyden mE:t die stadt wederom wild · 
koorue onder de gehoorzaamhyd van .zijn konincklyke 
majesti.jt Uwe natuurlijk.en Heer en Prî[l(:::e dat wille ;; 

U lr1yde, ... , zonder vrees lichtelijk om doen zijo , .., . 
g-emerckt gtJ luyden nu g-enoegb. mee.ster T.ijd van 
Uliden Stadt aangezien ü Iuyden Ca ..... en den Heer 
vc1n Carmes €.m dat meeste deel der so1daate uyter stad 
.kwijt zijr, aizc:io nu overmits haar foyder a.bseritie, nu 
ds alderbeste occasie hebbende zijt, die gy lu.yde 
er1ighllin!ll ter wet'.reld krijge,n zourl meugen, al.zoude 

l 
g-y Iuyde den Lpyte.nant ofte vicüs by U luyde weEJ
scnde met een g.roote zr.-mme van peunînge corrum l 
peare, dat men geraade vh:idan za.1, of di.e zaake met 

' 
,rndeJ"e practîjke a.an&laage en Joo�heede zoo U luyden ' 

wijsh.i:fd goeden ..... dat zelven wel bevinden zijt te 
moogE.� �:resçhlt,:,den Uv,'er en U L magtè den zelven 

1Luytenaut of vîc. .... met die soldaato nogh by Ulide 
wee-5end,J., .... en neerne •în., .... dienst ..... en des 
hèrtoghs gou Vi:rnement en .ioude mitsdien ook zonder 

1 

https://natuurlijk.en
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vant geen voors; j5 ma.gh doen habben alzoo Va5t ah 
gy luyden zelfs begeei-e t .zul hiermede God al agt:ighl

· 
rn 

hevoolen in Cr1stum. 

Met haast töt Uytregt den_., , , , 

ik ven11agh. 

Willem Calff petsz, 
Dek 0n on waarcli gh. 

Daa.r ln bov,:;,rigenuemd afschrHt de- datu:m ontbreektl
is h�t moeilijk het tîjcht-ip van verzending vast te ste11en.l
De vermeldfog van :ctc inneming van Haarlem geeltl
échter eenige aa.1.1wijzin �-. - Bovendien bevat hst boven�l
vermelde Wapenboek nog een schrijven van Oud-Bur
ge meo.ster .f'ran.r :vizn Broek/2..1 • _i,'.;-m, die mede gedu.l
re.ndB de troebel.en in 1572 ziîn vaderstad Gorcum 
metterwoon had verlaten e.n zkh te Ceu ten had ge
Vû.5tigd. Het schrijvc-n ·is. gerkht. aan Heer Wt'fl-e-ml
Caf_t1-- bînuen Utrecat �n handek over een attestatie 
van goede catholiciteit. 

Het a.fächrift luidt als volgt: 
· Copye van den Brief '-"an den Burgem1·. Fran_çoisl

Ee,v,aardigè wyse. !.m zeer v-oorzieoige Heer, 
· Wij gebiedeo ons zeer d.Ienstehjk te U wor Eer.l

;vaarde �jn dient dese omme des zelve te verwittigen,l
alzoL) ik met mijn huxsvrouw met onse moeder 

mit:s den. tribulanten eu bedroefden tijt, ons getran
, ovor

sporteerd hebben uyt de stee.de van go:rnichem tot 
b.inue. Ceu.le.n om ons aldaar vciot· {"J:.Uge tijd uyt de 

. ...l . 

200 20! 

fout gepardonneerd werde[l, en îndlen gij luijde nQgh 
meer vokk van wapenen daartoe behoorende zijt. 

Laat ons in goed.r:i correspondeotie wee.sen, w.� zulh.:u 
U Liden vierdhalve dagh vokk. genoegh bestellen. Ik 
ver.staan dat men den Hertogh niet veel toe e(l ba.

(was getykent) 
.Bij mij U Vrind eo. Dienaar 

trout, om :iijn bolofteni:sse t,z voldoen UE. en Lide z:ü 
zoo :z:ekf.•r daar van wee-sen d�tter geen fout aan vallen 

t U waarts b srij t In alles watzal gy luyden daµ. zult gee� :imeerd werden ia na.à.me 
eo fa.ama e-n groot0 Prevofag-J.en verwerven, e..lzoo dat 
men van geen zaak.en, of tni11sla.age. mee.r ve.rmaanc of 
gedenkeu en .zal dit zelve zal men Laate confirmcere 
bij dan.·.;, , .. , . en 'zcgg� U 1uyde nogl;i tot ineeJder 
zeekerh.ijt enigè groote personagie tenzij gij z:ulx ... -. 
te par.de om U alle geloftenisse te voldoen en uwen 
wille volkoome te eHectuee.i-e. 

Ende ik :zwi�e indien gij luyden nu dit niet zijt 
doende hebbende,.. , .. , ... l)l dat U .namaals kwalijk. 
;t.J�t)nome z;i.1 werd€.m en tiiet en zuld meuge Ye,J::'ant
w;orde ofte tot Uwer ondsc;huld meuge koorne. N e0mt 
togh ter herten en doet die ooge van U ver.stand 
o_pen, gy zult mett(,r waarh,:yd bevind•J dat in U luy• 
den maght niet- is om zijn majest.ijt te dwinge en zoo 
zijn vaderlijke pasreroonie te houden. Aldm zoo bi_d 
UE. en Lis.den de€.s�e presemaatie \V;,:ar te neeme in_ 
tijts. t�rwijl 1t U gebeure magh, want naar dien Haarleml_ 'llan Broe.khuifsen.ingenome wee�e zal en des Ko.niodtlijke a.rmée in ·l
Holland gekoome weese zal en rolt U luyde,, .. : 

·ldee�e gTaatie niet mooge gebeure, wild daat:orn mijl
hlern.:n se�retelijk antwoord beschlckken ontvouwende 
Uwen en UE. hl€.�r van gemijnt 1.i.jt te. doe.n ten cynde 
dat ik U Luyclen alle beschyt scbri.ft�ij k. en va.stjghijt 

1)l .Bij dez� 'l!n a□dere apat-i.� i:;i he:t ge-��brift 1md11iddijk,l

https://Prevofag-J.en


_________ _ 
· weedernm teo dienst· .van· UEw. ofte ·va[l Uwen ge�e

do_en kan zul t mij in .aJ.Je� U die[laa.r vinden. . Dat kennee
God, die UEw. spa.are jn een iaHghe Lang-dutîghee

Metten haast tlijt Ce.ule.n den r Decemh. 157 3, i:e·

I: 
wat ik vem,agh. 

Fxaoçois vao Dn:iec:khuysen. 
(Het opschrift). 

Eer.55ame, vqsen :Zeer 
V <:Jorzinige Heer en Mr. 

1:
wm em CaHf DEKken 
der kerke van S Maarten· . 

Lhn1e Gornîchem nu 
wei;!sende binnen U ytrec;ht. :1, :

i: 

Mr. Willem Calff overleed te Utrecht en heeft dus 
zij Il vaderstad niet weergezien 1 ). ... ! ,

G1::dL1rende zijn verb.lijf te GorC"Um voor 1572 woonde 
"•! 

bij hem aan huis Pontus de H uyter, die in de martèl
g�chiedenls een zoo treurige vermaardheid verwierf. .
Met bidden en smeeken redde hij zijn leven; Jan van 
Omal de beruchte handla.ug-er van Lumey ,scho_nk het 
hem, mits hij in .ziJn dienst trad. Als geheimschrij ve:r · .-1 

van dien booswicl:it hee:ft hij eenige maa.iideo geleefd, 
tot hij geleg·enheid ,rond om t:e. vluchten en tot de · 

kerk te,ru g- te keer en. Hij hervatte .ûj n geschied- en 
_!

letterkundigen arbeld en he:z�rg-ds ons een b�ijrod 

202 

H � t. g�slad-it I!-ro.sc;;Jg, �fr,,_ voert tot wa p �JJ een g,:, ud ,·dd _met eene
kn1b gekarülleerd tmt rood = z.i.[,�r. 

DllllÎcl ; .. 8.1.l Jl,to,;ckh1.df1.� �laél.s.rn.e:d. Doc.lór gerJoot voor jaa"rL 
a',(!Cterue.ut 56 gulde,il.-!l v_c:ilgena thea, r-ekeniug x567. 

____________,...__, gezondh:ijt.e
.Fr,,.t:tçoi� ,an Br,:,d:.ht1ij�e1:1., scl.t,�petJ di;>r s[j,(1 Gori.uchcm T561, '6.}, 
'(n �n '69, t"hcs8.ude.r r 559, JJ qr-g= �e,;i �r � 5 6 8 �n J S 7�, ttouwt 
J�D�tta di=: [:reef docht& 1.ra.t:1. de,u th'2.!laarkr J.a:1.1 de Gte�f- Hij (was getykent)-.-luc.htle fo. I5n oru. ,Je, ;,ei:-fulgLng dtr Gerdon.l.1.ee:td.éo m�t '.l:ijile .. 

vrot1w en m.oede:r naar x:.�ul-=:a, ,·olgens 7JjtJ brie!, g�c.brc-.-en aane Met alle Uwen Dienaar ,; 

:,Mr. Wltlern Call!, ,.c:lf gi=:vluuht n.i.8-r uti·,::,c.ht. IJij -9tie:rf 5 J1.1.Jl P375 
el!! bsUing te Utreo::M eu hedl g�•had zc:·s"�n kindern)J.. 

• 
!:: •. 
•:.· 

"f:rl.
I • � 

l '.ie
-handen der Rebellen ta ontb.oud.en er11ie gEm1erckte
U -wer Eerwaa.rde wel weet, dat wij ons, zoa in voo.r

i:e
.,1 

-'.igaa.nde troel1el1:'.n als ook tot het inn.w.me nn d .. �e-
vootg. steede alnjt catolijkelljk. gehouden en g-edraa•e
g�n hebben. Dat g ..... ÜJt incoome van de kwaad
willige, als tc,t den daage m.rjnder vertre.ckken nomiat'.e ·f

.. 
.::.. 
1! 
:, 

officy gedaan hebben 't zelve genQeghzaam doo:r Be
d.1,vang·h. en Vrees van m;rn L,:even gedaan h6bb�n,e 1n eygen hande. 
waar daarom on:!o vrindelijk. versoeck, biddende en be
geerende dat U :Ewaarde door bege .. �rte van on.5<-�e
móedcr en mijn, :z:ooveel doen wild en ons onder lTe

j! _e

"handen zeegel. èu attestatirj ge..�ven van de kenm�-�;:ie
' ert Catolyckhyt die UEw. van or1s weetendo is, omniee

o-ns in toekomende tydens tot bescherrningh van on.55e j• 

en onse goedereo daar rneede te moog-e behelpen, ooke
mcr.de dat ik. nomina officy n1yn Devoor aan do Cap
pityne al-, á:iet scb;rijven aan den gr�ave van Lnn,mée .., 

gedaan hebben om de geestelijke gevangene _persoone.e
te verlossen en ha.ar Lt,'.eve te solveere ha.d het .nwoge
lijk geweest. Dogh dat UEw. 't zelve 't ondereEede. 
zoud willen doe11. dit geh. den ,uJve atte.�tatîe mete
deesefl Booden of Imand andeu va.[l kenne-.se tegelewe
g-ener tijt • ·'t 1;m5en -kosten . oversend.en wild, ;vat :ik.e

l 

https://oversend.en
https://kenne-.se
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Zij voc,r.a.1 - de predikanten - 1:ileYen aandringen-
op het afbrekeu dei· kloo.stars binnen Garcu.m. Wel-
mag worden aangenomen. dat dE:,ze reeds spoedîg in-
vervallen toestand verkeerden, immer.s in �574 ver
maa.1,t ee-n zekere juffrouw Helena Lalaîng, weduwe-
van Mekhio:r van Kuile.nbnrg·, in leven stadho11der. ,-
een te.gaat dat de bepaling b6va.tte om aan het 'kb::i.star-
der minderbroeders te Gorcum zes carolw!igu.lden.s uit-
te keei-en ingeval dit klooster mocht worden hersteld-
opd,i.t de'. kloosterlingen IJa haar doç,d .,�oor haar .ziele�_ 
rust zouden bidden l). 

Het duurde echt:e.r nog tot 1579 eor het aaRh.oudend 
hed1o1.ald ver.zoek. ·,verd ingew.i.Uigd e� zoo·- · ging dit-
convent vóór I454 gesticht, ten gronde.-

Volgens de vrnedscbapsresolutie van _2 Juni 1 580 
"l;';'eJ:d besloten de beestenmarkt te hou-den vaD alle 
paarden . ossen k 1Jeien. varkens, scha.pan en andere , , 
beesten op de plaatse w?-ar 1t miorebroedersklooster 
ge5t •. an heeft ,:n hij n.:-�o1utîe van z8 Mei r58r werd 
die marktplaats u1té�breîd van de kapel tot de Le-ech 
(a.rkel) poort toe. 

()ver de plo.a.ts van het rniuderbroederldoo.ster be�-· hoeft men nauwelijks meer te twijfelen; vooral aau. de-
hanrl van de pl�t!:1::grond de, stad van Mr. Jacob van 
Deventer (i550) ka.D men zicb. een duideli.jk beeJd 
vo-nnen v,rn de ligging. Duidelijk is op de kaart 2) de 
toren der kapeJ te zl,'.tL De plaat.s wa.ar eenmaal deze i 

kapel stond komt overeen met de tegenwoordige Var. 
1 · bl. 41 v.v.-De Kii.t.l.Nhelr. 1866) kei.1.smai:kt, ,:n als inen bedenkt dat1 aldaar meermalen-

)- Atdii�f voor Kerkg�'3cbie:Wcl.Ji9J Ri:rya�-, J.t--1, C. k�t en H . .
} 't Rf;ika!lr•::hid; e:.�u1�I.� jd �ledeti ,:,,:,"k ll.] det.J. hendcl i ti"Rdtsm�. ei1 .,,.,,.JJ - . Ikcl IIZuM-HoUand.Syllodc: •) A(:1.8. l?i('" -· 
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;,1erhaal v,<,n de Geschiefümls der Gorcumsch(t rnart.e-
. faxe11l'1. Uit zijn v�:rde-r lev�11 is belrnnd, da.t de Huyter 
in April J .596 of kqrt te voren de proostdij van Sint 
Vla.lburg te Arnhem heaft aanvaard, Hij overleed te 
St. Truye.n i.n i 60.2 Z). 

Wij vinden verder m;,g g��noe.md als ka.numlik te 
Gorcuin Cornelis Buijs, door 3om�nige schrijvers An
tonius ge-n()emd, Th€.�odoru.s Ro . .Heler, Antonins d.e Jong 

·- en Jo<lnnes Sirnon5z. Cock. De laatste kon in i574 onder-
eede vm-Uai-eri, -dat de portretten c.ler Gorcum5che maitf:'.
larcn .in l ,57 J verva.axdigd doo., den Gorcurnschen schil
der Jan Trubaut Diercks-z. volmaakt geleken 3). ·-

Na 1572 kragen d� predikanteri ,k�r Hervormden t�� 
Gorcum �poedig grooten invloed. In de Ada der Pro
-vîo.cia1c Synode[l v.;in Z11id-Holl.and Deel II vindi::. men 
berichten om t:.c:ent precl.ikaaten en die1)aar.s te Gorcum· 
die daarvan gE'.tulgen. Z-:11J bijv. in d8 Act.a. der pa:rtÎGu
Here ,sy�ode va.n Schoonhoven q Sept. 1579 )l.!l de 
cla..sse van Gon::um opgelsydt dat se sorge dra.gen .sal 
om die rua.gfatra.et van G,�,rcum te verma.nen, da.t se 
willen door haren Bedeputeerde den liee-ren Staten 
bidden, dJ.t tot N ordelos i;1 ean stip,�ndium verordineert 
wo:rde orn bij den ·cla5-Se van Gorcum eeu dienaer te 
tllOi{E:-n �tellen, opdàt m�n dorn· die g-revim1e van Aren
_borch riyet gepreve.neert eo._ worde met eenon Papist, 
daardoor naema.els groote onwil ende rooyten soude 
c-pstaen.� 6). 

') M€•1.1.ffols, 1:,L :i.10. 
�) Zie l co□oga_phle de8 mart�r.s de Gorr= pu Mgr. de :Ram 

Lç,uvain. Ch, Peete!'.� [867. 
') Een dorp twee, ur= g'.eB.!J.S >"aLl G0Ic11m, lh�,:is :thrnrddooo. 9� d1, :01. �•.5-

�b.t:acht.Y �en. W ol�e.x.!l G-rollihgen, 18,:i3. Bl�. nB v. v. . . 

https://rua.gfatra.et
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beenderen zijn opgedolven. is dit wel-· aannemelijk. 
Na het minderbroederskk,011ter zou 0 1:;k het St. Ag:• 

nîetenklooster aan de Markt en Zusterstraat gelege[l 
verdw-ijne.11. Dit C(;,nvent ,va.s wdlicht reeds ln r572· 
gedeeltelijk ,foor dt) . Zusters verlaten l). Haar laatste 
rector, Heer Jan vao Oo.sterwijk bèhoorde tot het negeL.
tiental Gorcumsche.martelarnn. V,:;lge-n� een h::mdschi:l.ft 
in het Provinóaal archief. der E.E. P.P. Franciscanen. 
v,t�rd het ldoos ter n-i:moedelijk koH na 158 J g esl.001--Tt. 
Dat het echter ge.heel ·afgebroken werd fä niet aan te 
.nemen, daar nog h;�de11 gevels in gotb.ieken .'!tijl en 
andere resten herinneren aan dit uitgestrekte noo(len
convent. 

Van het minderbroedenikloo�ter bleef ècbter �een 
steen ,:;p den at1d0re. De vernnderstelling van den Heer 
Emck in zijn iOude riamBn van lltraten en huizen te 
Gorinchem« 2) dat Rutger van Est of Esti us, zo on van 
Hessel van E,�t en n�ef van Nicolaas Pieck, cfo gevel
steen �üt het klooster der ,mio.de:rbroeders en bekend 
al.1 het klooster van ·,(lnser Lir�ve vrouwer1 te BetbJehem �
uit den afbraak wu hebben gered eo. deze heeft laten 
in.metselen in zijns vadeJs huis (!::hans · museum Vatl 
Oud-Gorcum} is ru.echts onder voorbehoud te aanvaarden 

Vrij züker ü, het (zi1r hieracht,Jr� dat R11tger van E�t 
met zijn vader en broeders, spoedig na (i'orcums over
gang de sta.cl hebben verlaten en Utrecht tot woonT 
plaats hebbe1) gekozen, ·t Blijft echter aann,:moI�ik dat 
o_p de een of andere wijze de gevelsteen, die mat de 
wowden 1Dit is in Bethlehem« rrrnschien eenmaal 

1) Zie hleroYer ook Y,J.n G,),:.h. Vs.D P,rkcl.s 01.1.'1.e·Vegt"'. l'. Hort1.ea-,· 
Goc:-c111n 189,5, ..

l:;ioven de poort van het minderbroederik.looster prijkte, 
la.ter naa.r zijn tege.11woordige ·plaats is overgebracht
Opmerkelijk is het wcl, dat de gevelsteeo geenerlei 
verband heeft met den ·rrn,am- waaroud.er het huis· in 
dien tijd bekend. stond. Volgens den Heer W. Emc::k 
in zijc reeds aangehaald werkje 1) heette het :i-de Prins 
van ()rol.llien {. In r584, ·eeruge iare"n na. den ·afbraak 
van het" klooster wa.<J· eigermar van dit huis, eertijds 
toebehoorend aan Hessel van .&t, Jacob Vervoorn 
Reyer.sz. 

ÜYe.r Rutger Estius met den ·.Hollandschen naam_ 
ook van Est of van Esàt geheeten, sch.Tijft Pater Gij.sb. 
Hesse 0. F. M. in � 1ie Katholieb �) een belangr ijk 
artfäel. Daarin wordt R. v, E. aangeduid als- de auteur 
van. een lied ter ef:1'0 van de Martelaren van Gorcuin.. 
Wij Je.zen over h,:m ook bij Estim;: .1) �Hij ·vierde Jaer
lijcks .o:rnt sijn partîcuhcre de,1otîe den dagh van de 
nieuw,� martela.eren, da"e.r van eenen heyllghen dagh 
maeckeode enda verderende hen lieder beldekens, die· 
hîj bij hem lrndde naer 't Ieven ghesèhildert ende daar 
veur soete.lijck ..singhande sommige Duyi:.'!che lieclekeos 
ter eere de.r Martda.eren van he,m gedichte __ , _; .. En 
op een andere plaats: lEnde vem wae:r om van sijn 
ueerstlgh0y,it (in .het V(.'lrz;amelen van bijzonderheden 
uit de gesc:hiedenis der Martelaren) wat meer -te seg
ghen, dmm hy binnen Utrecht (waarheen .hy kort na 
zi.fn bevrijding met zijn ouden va.der HeMel van E11t 
schepen van Gorcum was gevlucht) ln baJHng%ha.p 
was by naer twe€.� gheheele-ja:ren langh na.er- den M�rte. 
laeren dood (dus var.i I 57 2 tot t 5 7 4} ili de kennisse 

J_J Zie Emck, Oude: .l.larne.l"l v.an -5tre.kn = huizen te Gorinchem. 
.::i) ·W. F; "R:m.ck. Qude ��arne:u van htih� e.t:I .st�e.t1!:n in Goth::i T.- H,;,rnee.r-:GOt(::um, ·l)h. 5ij. 

https://Reyer.sz
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"' de saeck.e noch ghehe�1 versch ·was ... , . . . , l). ,d El 

""' 

van jJ

,u J::J .... 

� 
> 

� _ei ...r.-.
'" .:jJI 1 1 

Volgens G. Es.tiu.s had dus het vertrek uit Gorcum � 
<Il 

plaa� in 157 1 en hield R11 tger v. E. ti.ch nadîen !li 

$ o:I r-- J:"-,.,'3 ,D
--o:'.!�t;:��»ne-erstig( bezig met h�'.t veu:a.meler:1 va11 bijzonder

heden omtrent d� martelgeschiedeni.s, En het is veel va.rir
'il

QJ 

deze bom•i.stof, welke G. E:.tius benutte voor zijn stan
> 

.,l:!
..i:idaardwerk > Hi6Lorium Martyruro Gorcomiensium etc._r t.i&[lf::

. .  ror
"d

Rutger v . . E., de jo11 g.!ltt:t van vijf .:i:onen,, stierf op 
,;::ra.-0::iJ ..0 '°m� g9 Juli 159 .2, volgens son111�ige schrij yers, .te Utrecht .,t:JdJ

<\> 

Zijn vader He.<Jsal, na. zich eenrt te Utrecht te hebben 
gevestigd, begaf zich fa.ter metterWO(Jn naar Leuven, 
alwaar hij i3 Odober r583 1 in den ouderdom va.n 79 
ja.ren in 't bijzijn van twee .tijner wnen Vilillem en ·.A.ert 
(Aruo1dus) h�t tijdelijke met het eeuwige verwisselde. 

"\Villern, ·de _ou 1i� t.e -�� ,;ion, beroemd geschi��d-,cbdj irei 
der Martelaren, ging- in 1582, n2 eer!it te Leuveu de · 
wijsbegee.:rte gedoceerd te hc:bbt�n over naar de pas· 
gestichte hoogeschool van DouaJ en werd hoogleer�ar 
in de Schriftuur, Hij 5tied daar 20 September 16J3 
io. deo ou.derdom .va11 7 r jaar, 

De tweede zoon Adriaan·w� geprofe.st in de No:r
be:rtijnerabdi_i van Ma.r.ienw,:aerd ten z. van Culemborg 
in de Betuwe gelegen. Ten tijde der beroerteu vluchtte' 
hîj na.at" de abdij dierzelfde orde (Parel,) bij Ltwve.i:i, waar 
hij novicenmeester en supprior werd, Hij overked 4-1.

0aldaar :z. December r 587. 
AfjJ)der bekend is de derde zoon van He�sel van E. 

en Jan ge-heet.en; hij heeft in Spanje gewoond bij 
Kardinaal Granvcll.:, en was fa.ter fourier hij Albert11s 
on lsab ella. 

L) .Esti.u�. Histori.mn rtü.rt;,•·r= Gor,:oiniensi.um, V�rtalli:tig d.oar 
5podbergb. Antw�pen 1604, .Bh., J44 v.v. 

AR.CHtl!l- .XL:UI. 
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De vierde zoon heette Aerl of Arnoldus, wa.s min
derbroeder e.o in 160:J p:n.vinciaal; hij overleed rn 
October 1603 en werd te Leuven begraven. 

Kei:.1Ten wij na deze uitweiding oveJ: de familie r,ran 
füt weer tsrug- tot de Gan:::umsche katholieken, dan 
kao het rmttîg i:i.jn, ons den .Jg-cmeenen toestand. ondr:a:r 
de katholieken hier te laude eenigszios voor oogen 
te stellen. Twee gebe,-lrtenissen trekken dan ,fo aa.n.t

dacht. Het eerst de Unie ,,an Utrecht in Januari r57 9, 
die de provinciën, die haar aannamen, ten opiichte der 
yerdedîging teg-en den aangenomen vijo1..üd vvi.lde l:a,:

·schouwd ;den als ééo gewest ep aan ieder vergundet
zich óf te houden ao.n den beraamdt,�n godsdienstvredet
of eigen kerkorde te kieien naar goeddU.tlken en diet
zelfs bij nadere "erklarinl!_r wilde toestaan den katho
lieken godsdienst toe te laten, mits maar geen inqui
sitie plaats vonal}t

Het liep echter anden. Eerst· op het platteland vant
Utrecht, later in de kleinere steden en in de hoofdstadt
van· he� Sticht ,verd de kathoHeke god�dienstüt,foningt
verboden . bij plakkaat_ van :26 Augu.stus 158 r. Int
Gelderla11d (onder be+o.i::::he:rming v;_,n den sbdhou1iert
Jan ·van· Nassau was de hervormde leer de. katholieket
·ti oven het hoofd gewassen en volgde in r 5 8 :2 -�ent
plakkaat va.n dezelfde strekking al� het UIJ"echtsche.t
Ook de Staten van B olla.nd bev-� tîgden 2 1 Decemher,.t
niet .:onder. 1;,erze!: va.n enkl'll.e· .55teden, den reed.� b,,;
staauden ·toestand en de schorsing van den Roornschent
ei�.redfonst. :Een en ander hing natuurlijk samen mett
het tweede· feit, waa.rv-,rn hierboven werd gewaagd nJ.t

. l) Zie l.•'xn_{n, Y�raprcid.-=: gcsr:hrift:et1.. De iNedernpluiklng v�.l1. 

l:J.et l(ath{llLctsme în de N�derl. op het cinde: der XVI� eec;1:«. 

.'.,

Z I [ 

de afzwer1ng van Filips als landheer over deze gc
w��.sten in Juli 1 5 rJ 1 • 

·Ih 1t laat5t genoemde p1a.kkaa.t leest men o. a.: �Ent
a.lsoo oock 11.iE:,ttegen:9taende versdJ.eyderi voorgaande 
verboden en înterdictiên, soo wel bînneo de steden al..5 
ten platten lande, in eenige k.ercken of andere parti� 
culîere huysen, eenige toeloop of "t samenkomste van 
mans en vrouwen ·,vordt bevonden ornme te gebruijcken 
eenige Pauselijke exercitiën als missen. Prediken en 
Doope□ en anden1ints; woardQo:r JJg-hteiijck eenîge 011-

rust en c;,pro�w sonden moget1 rij.sE:n., Elllde e.e.nige hei�· 
melijcke ve.rstant met den vijandt gehouden ende listige 
aenslagen souden moa-en te ·wege gebra.ght worden...... 

Soo ist, dat wij omme alle swarigheden, die da.aruyt 
insgelijcks souden mogen r..ijse.o, te voorkomen, alle 
suicke vergaderingen eo 't sameokornsten wederomme 
wel ernstelijck verboden hebben, en verbieden bij de.sen, 
hetzij heimelijck of openbaa,r-, op de poene van hon
ders guldens 't elcl:en reyse te verbeuren, bij d.e.ogene.n 
itl wiens· huy�en bevonden 53J worden sulcks ge.daen 
te wesen�. 

fosgehjks verbood m,�,n J J Juni l ,5 87 be,d,evaa.rten 
en bijeenkomsten )Op po0ne·· voor elk.en riersoon van 
vi1::r en t,,/Înng çarolusgulden�, terwijl mim het houden 
van godsdieustig-,J Vfil'ff,,deringen op 9 Maart 15 83, 
! Juli l 5 94 en 2 r September 1600 op straffen bij 
voril!_rc, pl.il.kkaten hepa.aJd, ten .'ltreng�te ·verbood. 

Was de toe.5tand dus om�reeb t5clo voor de katho
lieken vene -v�n grnMtig, door al d��,e verbodsbepa
lingen zou diB toesta.ad er nog 6.lechter op wordllil. 
()mstn�eks r6o•::> echter zien \Vij een omkeering, een 
veranderîng ten goede, door Mr. R. Fruin Qns · ge
schel9t als ;1 De Wede.ropluikîng van het Karholi ci.srn c 

https://toesta.ad
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hier te lande vood. 

... ,_ .. =,-,,-,-�,,...- �____ =,-,--,-
..,... ..... . 

op het einde der X.Vl"' eeuw�. Een man. dis daartoe 
den sto,::,t gaJ en on teg1::nzes1felijk in di1::, teg�nformatie 
het rneest op den voorgrond treedt fa de Apo�oliscbe 
Vicaris Saosb,:;,ut V,)S:meer, dir� op Palmzondag v,.� het 
ja.ar 158 J io. .zijn vader.stad Delft dle gewichtige taak 
aanvaard,de. 1). 

Enkele aanhaJingen uit zijn Insinuatio �}, te Rome 
·in r 602 · voo:r dan Pa..us· �schreven geven ons een 

d.ènkbeeld hoe hi.j de tG•estanden <:ioder de Katho�ieken 

Van de 2000 priesters tn:d hij er nauwelijks 2,5 aan 
Deb.al ve Utrecht, Ha.adem, Delft en Amsterdam was 
e:. geen dorp of stad, waa.r er zich een -E)nk.ele, zelfs 
ter gluîks bevond. Vele. kleinere �teden (en hiertoe be
hoorde ook G•:)rcum) konden u.it gE:brek: aan prie.rtt.�rs n:îr:;t 
worden g-eholpet, en met vele dor_psu ging het even-zoo. 

Zoo leest men in de Acta P.wv. Synode van Zuid
Holian1i :I) <lat zich in het5aar 1.5):!,J te Leksmond ·en 
Hagestein, eenige uren ten noorden van GcrGUffi ge
legen een priester ophield .. ,�Jdus: :t De classe van Gor
cum heoit aengegever:i crp de synode pa:rriculier te 
Rotterdam X.XV April 151:: 1 vin E�euen prie:�tei-, staendé 
i�1 LRxn1ont onder Vianen in heure.n da.s3e, over den� 
weldcen d'Excellent-ie sijne apocStill.e heeft gege-vE:,n, dat 
hij in f>ijnen dienst nyet blijven en sm.1.de dan met _
vorigaande ex.amen ende verordineert van den classe, 
dat hij dien 11.ochtaus nye.tlr:;geos.taend,:, blijft, om dies 

1). ,9a.shc\jt V,::,8Jl\e!rr &poot. Vic- 1�91-I6I4,.
1> An::bid A:ub,biad.- Uttecht J)E:d XVU. Jfü., 150 v.v. Een bio

g.n1:tie ve.n s�bout Vostu.ee.r iu An::h. A art:sbi-!la. Utrecht.. Deel XLI. 
l!fa.- J4-8 '1, ,.._ vatl W- J,.. K:lJ u.Lf = l?. G, ll- Sn·:i.eels. 

�) ·Reibsim.a �Il van Ve�n- Atta de:i: �drici.Je e:,1 part:i.culfore.
Sy.uoden g�houil.etJ hl dE: Sourdelijke :tf�n�r'l11.nrl�.n. vs.u r572 ·· .r620,.
Grcm.h.1.ge::n rS9�, J. Wolt�s. 
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,.,rille- geen 1.1itrichting en volcli.t. · Is Christiano Sinapio 
last gegeven van de.r vergaderiughe wegen hieraff te 
:schrijven aan D. Arnoldum Rooz:enborch, �0$Sótert 
va.n \lianen, na de infonua.tie, die de das.se van Gorcum 
hem gheven sal�. 

Zou. het vermoeden �rewcttigd s�hîjnen cloz:en priester 
te houden. voor Mr. Adriaan, naar zijn geboorteplaats 

·in Drabatlt, meestal V8ll Olnchot g·eheeren, ook wel 
Mr. Adriaa.n AntonLsse genoemd.? Deze wa.s .sinds 157 9 
pastoor te EHTdioge.-n, in rie onmid.d.ellijke nabijheid 
v,;u bovengenoemde dorpen, en na .zijn verbanning 
vandaar· door den deo graaf van Kuilenbnrg, pa�oor 
te Utrecht in St. Goor(ruydsk.erk. ln de p:rocegstukken 
voor de Beatilicade der Martelaren van Gorcum wordt 
hi.J senoernd een i,pa.rel. onder cle- prie�ters� en als eeo. ·,
heilig- man geroemd. Om zijn getuigenis in dit proce,9 
is het aannemdifk., dat hij in de j,,,.:ren voor r 600 te 
Gorcum ool� mhsiearbeid heeft verr.lcht. Hij overleed 
II ·october J 6 2.2 te Utrecht 1), Sasbout V 03!Ueer roemt 

.hem �J� e@ ûjtrnr ijverigste medewerkers, 
In het boven. a.a.ngehaalde uittniksel 1tlt het plak� 

kaat van 2.:3 Juni 15!:\7 zien wij ook bedevaaxten ge• 
noernd_ Hiermede zuTisn wel bedevaarten zijn bedaeld 
naar vadt.irlandsche heiligdommen. Een opmerkelijk 
tee.ken van. katholiek- leveo in die troebele tijden is 
echter wel het folt, dat er onder de katholieken des-
tijds nos· waren clie. een pelgrimstocht <:mde:rnamen 
naar het Heilige land. 

Uît een rechtsgeding voor den Hoogen Raad der 
Nederlanden, gevoerd in r 57 g tu5-9cheri Gerrit van 
Un,ekh1.üsen, chlnrrgijn in dienst der stad Gorinchem 
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der HaE�r, ev,mecn� al.-5 el.se.her erl Govert Pieter�z Y<!rl 

aldaar all! gedaagde over de betaling van 2400 carolus

guldens. dool" den geda.agde. aan den eischer ".'erschulT 
,ruia1ems cheidigd. voor de ko�en eri bel.qG,nîng van een J 1::

reize, �vaa.rtoe van Droekhuisen zich ln onbedacht.:zaam
.(;r verheid ten baJe en ten g-eriE.we van Van der H,i_

(Hij wasi. bonden en ook metterdaad had volbracht
1 m.is 1594} Dlljks Au@;L.aaugekomen te Jeruzalem •)p x,

baar bestond dm het w:ibruik, dat men zelf in dei

onmogelijkheid. verkeerende een bedevaart bij bolof te 
.arvoorite doe.n, dit overi3.roeg a,.1,.0 een ander en deze d.a.

een :i;ek:er bedrag ab vergoeding- ontving 1).i
1 of welTi)r Sasbold Vosm.eer, werd. oin.stresks 16,Do 1 1�

licht wat la.ter de Eerw: Beer Herman Sl:rick aange
. 
om,a.ls missionari.!l pa.stoor de Gorcuu1sche ka.t.ho,51:eid

bezoek en eri wauneer het hem mogelijk bleek,i· ie'ken teJ.
de H. Mi� te lezen en de H. Sacra111€.1ntL:m toe tei

diene11. Volgens de reeds aan geb.aaJde B.-f.sdu:Hten uiti

acten voor de Beatificatie der Martelaren van Gorcum 'JJ 

628, JO April, te Utrecht een getuigenver- .i.Jwerd ia .
In het verhoor gehouden in zake de Zalii;i;vèrklMing. 

.h voor ons ver�chenon de Z,:e.r Eer-g leesot men: ..5.1..a
wa;;1.rde He.er Hennanus Strick Andreas;.,;., p:riester eui

pa5toor te Goretuu en aldaar reeds n ja.ren d.e katho-

1i0ket1 b€:diener1de, rnaa.r dat hij dit oin d,:, ven'olgiüg�n ·i
. onde do�n��ech-5 in het geheim k.

,j1i� Hij getnigt uit katholieke ouders gebor�,n te zijn_ 
rneèr dan vijf jaren te Leuven iu het koninklijke se:rni

narie {Seminaria Rag.i.o) zijne studien gedao.n te hebben 

Op de tot hem gerichte vragen heeft hij geantwoordi

e,deèio:= �,ug�J.J. vau deü Ffoe-r G<Jnnet iJJ �:Sijd.r. vo1Jr deil)i ZLe m.
ll\., 308 v,v, 1;;,,sch, ,;•Ml hd Bîsd., Has.rlcm,, De�1 r _ 1, 

M.inderbro,r;:Q�r5 te Weert, . ól) A.:tchief a, r.?, E

a1e; volgL:i ci.,lt h�f een Utrechtem,é,r wc1.s an n1im 69i_
jaar oud, waan·an hij reeds 3 2 ja.ar het priesterlijk 
ambi; bd::le,:dde. Dat hîj deels va� zijn eigen erfdeel, 
df�•_Js- van_ de inkç,msten van het bsneficie · Ieefde, .dat 
hîj in de St, Pieter�lrnrk bezat. Dat hij dagelijks de 
H.i Mi.s opdroeg_, nu �,wns te G-orcum,· dan ee.ns t�i
Utrecht in de huizen der kathoHsken, die. hem dit ver
zochten, dit wegm:1s de ve:rvolgingL � En verderi
leest· men nog ln genoemde acten; �dat hlj, Be.roiani
Süick, gednrend,.: 30 jB.l·en 1;n .oog meer, ten tijde deri
t:Toebcle.n te Gori:um, meer.malen. in het jaar de pasto·i
reek: bediening heeft uitgeoefend, omda.t geen enkelei
p.r.iester zich alda.a.r voor va.st dunde vestigent.i

De Eerw. Heer Strick wa.s dus vermoedelijk de 
- eerste prie1;lt1�r, dJe ûch na 1572, op bepaalde tijden,i

het lot van Go1·cum'.s kathoJjeken aanLrok.i
Op andere pl�atsen lezE\tl wij over dezen ijverig-eni

priester: l) Mr. Herman Stdck, baccalaureus în de H,i
Godgeleerdheid deed in l 5 9f afo vii:::ari.s :i.a St. Pieteri
tE) Ulre.cht zijn� intrede in de broed0l"Scbap van dei
vijf hoofdkerken te .Utrecht, was van 1600-1604 ka
meraar, werd om.stred.cs 1608 door het Domkapitteli
a.a.nge,steld tot ;;:e· pastoor der Buurkerk en door den .i
Vîcarb A p,:i.gt: beve5tigd. in 1 6 u rj ep d,,e kel.ls zijneri
medebroeders hem tot den deken5toe]. Later werd hiji
geroepen om de .zi�Jzorg over de verlaten katholiekeni
te Gorèmn op óch tB nenrnn." Hij O\<éjTleed z9 Juli 16.36�.i

Uit dez:e laatste aanhaling .zou kunnen afge1eüi wor
de11, dat Past;;,or Strick zich eerst na I 6 I 2 te G�rc::urni
ophield. Het ,strijdt echter niet uitdrukkelijk tegen iijni

1) Atchlef A.àrt::'lbi�èimn Utt:ec:ht, DEd V-Li
2) Hecr, Dioc, HcQ,\etn: in ,dl= Ka.�h•)ltek«, Deel 60, lil. 75.i

Ov�;- .?a�too:t' Su-ick ook fo Arcb. Aurl:'lblsa. TJtrèché. Dee1 I. 131. ::i.n, 
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eigene ve-rkla.rit1 g, dat bjj (in 1628) reeds sedert 30 jaren Van een der a.udere rechters Judocu!.l of Joa5t Cats. 
de pastüreele bediening bJ Gon:um heeft uitg.)oefend. fa aan h) nemen dat hij familiebetrnkkiilgen te Gorcum 

Gedllrende zijn tijdelijk. herder-schap te Gore-urn had had, In de levens der maechden van den Hoek te 
op 3 DecectLbe.r 16 J 9 te G,:;,_rcum een getuigernlerho or T-L.=i.arlern 1 :1 le-ten ,ve: .. De ouders van dan Eerw. ·ove.rste.
p1aats te:r voorbereîding van d.e, zaligverlclaring de, Jc,qst Ccüs (geboren 29 Nov. 1.581) Boudewijn Cl<1Sen.
Martelaren. De kerkelijke rechtbank be.stond uit drie_ Cats waren van een goede Ca.tolike treffelicke a.f
hoogstaande ge.esteliJkeu, Nicola.c1.s N,-:irnius, Judocus cornste. De- va1for van Schoonhoven, wiens ouders en.
Cats en Jacobus B ool, daartoe do or den V ic. A post. vrienden al veel in de wet war-en_ (in de ri:,geeringe.
Philippus Roveniu.,; (welke in I ö 14" s�.-sbold Vosme1:'.r ove.r de ghe.nwente. .Ende de va.der wa.s re.nttne�r.er_ 
als .zoodadig was opgevolgd) aangesteld als )judices vaa weghen de Coninklijk.e Majestl'lit van Spanien 
deputati et -�ubdelegati«. wekke offîtie hîj gh1::trouwelijk bediende., De trobbele 

Op 3 Dece.m b er, denzelfden <lag van de aan komst tijt stond op, soodat de Cathohke veel hadden te Jijen. 
der gevolrnaçhtigd,m, ven,,�heen voor hen .,�_rnoldu:i, dien c_onstwt bl.even in 't Catholike geloof, Dese-'god� 
Kern p, ge bo.ren te Gorcum -2 5 Septem her 1:55 7 1) en vruchtîge man niet willende toevaÜen me.t de .ketters, 
àus destijds 6 2; jaren óud. Hij toonde a�j[J �echters eert maar Godt en ûjn ConinGk geLro1.1 zijn, werden uit_.
.handsdirift me.t h�it berijmde ve.rha<l.1 der martel.in? la.nciich, trock na,?, Grnningan (daE.'It toen tertijt Catho
door Pontu$ de Ruyter en eveneens_, - zoo wordt Iijk was, m�t sijn huis vrouwe [Neeltgen Boudewijn._.
door Pater G·:ijsb. Hesse in een artikel van ,de Katho CJ;=..se i werde genaemt nae haer man, 1i.:[daer .soq Jt 
liek'f aangetoond, - een gedrukt Hed van ·3J verzen gebruik sijnde�]. Hebbende samen in haer houwelick 
op de :î:l·fartelaren va.n Gorcum door Rutgèr van EsP)- v.i.cr .!loonen, Ifoten de twe bij hae.r vrie.nden, namen 

Over Jacob Bool lezen we dat hij in l 6 u door Sas de twe mede, Een bilijaer daer ghewooot hebbsnde 
hold Vosmeer w_erd aange.steld tot algemeen Vicaris w-::,:rden van_ Godt be-K11�ht rn,21t de pestilenL.i;:tle siekte, 
de:r metropolitaankerk van Utrecht met Wllger van waeraen hij stierf, D aer vont ha.er die Godtvruchtige 
Moerendaal en Joannes \Vacht,j]Q.ar. Tot raadsl,Jd"�n· moeder all.een in 1rremck landen, ultt vrienden en maegen. 
werden hem toegevoegd Adrianus van Oor!chot e1i" Sij na.m ha.er toevlucht tet haer vaderlike .stadt Gore. 
Herman Strick. De laabite was ,medepa�or v�n Jacob kum, Daer comende vont haer goederen gheconvisceert;. 
Boul in de Buurkerk te OtrechtS:1. 't wa;s geen .deyne dro€.�fheyt weduwe te tyn zooder 

troo.st ende hulpe van haer man; yier weeskeu.s ende 

')' Hef trc,uwregfate:r �.l'l. sts.dh,.ü:i=: tic= Gore.nm ,·ermel-H.� Aerdt geen �Joedt. Sij eerlick sijnde van herteu,. sctten haer.
}a.cobsz. Kemp X ::SE.I"tg�n Habcrt IInobbottts dr. :n Febr. 1éo5. ter neringhe om met Godt ende eere voort te comeJJ, 
l),:,1.1e11�<J�.1.nde Jl.(1J.,:ild? 

2) Zie:, hi�rvo1Jr, 
�) ov�.r hem ook b1j ,;,, li. '-'· Rtjn, B�rie van h Cl Ut�t.h t.9che L} In Bijdr. Btsd. Hs.ar!�ID. D�el ! '/. I3L û:15 v.v. l'li�dcg,=:d. çl(·,,,1-.Bê�do1n. - r:icl!:e1i ]. ], l'.,)';:1.af. 
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vercocht linde laken en .speldewerk; q uam daar eedick. 
mede. voort•L 

fo. e.en �abel betreffende het g.eslacht va.n Cuyl te 
Gorcunil) ·,.vordt vermel.<l: i-Neelken Kuyl. trouv,ct Jan 
van Cat.5. Zij overlijdt als weduwe r ö Decembe:r r öa6, 
nalatende 6 kinderen. 
. I-]ç

,ewe1 deze "antee\..ening ove.riè0.11komst vt.�rtoont 
met het eerstbe.<;chr:evene, wijli:t zij in andere op-zichten 
er weer belangrijk af. 

Dat he-1:: gemelde onderzoek. te. Gon::um mogclij"k: 
bleek, _zou ons haast kunnen dQen besluiten dat de 
plakkaten iniuder fel werden gehandba�d.Van Zomeren 
verhaalt onsn2) dat sedert 1606 uitdrllkkelijk de. voor
waarde w-as gesteld, dat gsen raad5lid of schepen mocht 
of kon worden gekozen dan die toe de g-erefor.nu:,:rrde 
religie behooren1ie, of die haar a.lthans zeer genf:,gen 
was. Ju de vroeruicha1-1slîisten van denzelfden schrijver 
vindt men échte,· ook i:ia. 1606 1 d"� Nee:rka.ssi,�1s, de 
va.n \Vevelinckhovens, ges.lac:ht,m, waal"van het bekend 
is,, dat meerdere leden, na vol.tooiing L.unrwr studt�n te 
Leuven en St. Agatha bij Cuijk het -H. I'riest�scbap 
hebben ontvanJ{'2'n. ·De tweeslo.cbtighcid is alleen ver
klaarbaar als men aanneemt dat men, terwille van het 
a.rnbt, niE.\t opeolijk voor zijne bdijdenis durfde uitkomcu. 

Gelijk met Pastoor Strick, · kort na het De.stand, 
b.ebbe.JJ te Gorcmn ook P,1,tei-s Cap11c1jnen gearbeid; 
zij het dan ook s.lechts op missiereizen. \Vij vinder1 
daarover iets opgeteeke11d. in een arcikd in het Zon
dagsblad '1/oor het Kathol.ieke Huisg-szin ond.er d,:n 

l)nzi� W�pe.c::,.l.i0�lc- Qver Jud<'Jc.1J� C:al!l. Bijdr, l:H.sd. Ra.a.xle.m..n
ned �o e11. ::i.::i.. 

2)n V;;...1:1. Zo.UJ.s:-!"en, Bl. S39·n

21g 

füel : ) De Ca.pucij nen in de H ollan dsche Zending� l )
Pate.r Ssra:ftnwi, van Brus�.d zBgt in zijne beëedigde ver� 
k1arlng- ter geleg-enheid van de Beatificatie der Mart�
laren vc1.n G·m:cum: �- ... lk heb gereisd en verkeerdn
iu de prnvmciên Holland, Friesland en Gelderland en 
met name bleef ik te GMcum, Sneek, Dordrecht Rotter
dam ... :. »Dit geschiedde voor 1630. In een rijrier ver
sla.gen- aan Rome schrijft Pater Da5ilîu,:; van Br-ugge: 
•Vel,:, stedan veJbl.ij den ons om de geestelijke vruchten,n
die wij er oogsten. Vooral dE: stad Gore-um, die nietn
weio.i:!S voq:rde0.l hedt gedaan en. zal doen met mijnen
predicaties; ik liet er vele hek.eerlingen ac'.hl.ter, vurign
geno1::g,.om door .hun voorbeeld. de twijfelacbügen ten
vc.rsterken t.n

De bekè,-JrJl11gen, waarvan Pa.ter Ballsilius gewaagt, 
had hij wellicht reeds ge'nounen toen hij va.n het Capu� 
cijnenkloaster te Velp bij Gra,;e, waarvan hij de stichter 
wa:s, uittrnk naar da streken tot over de Maa,;. Hij 
bezat veel invloed bij den Thins van Oranje en giog 
hem meermale-n bezoeken; op zijne reizen daarheen 
heeft hij ouge-twijfeld uiet oàgclateu Gorc·um te be• 
zoeken en de katholieken ju het ge-loof be bev&itigen. 

_ Pater Ba.silillii_ wasnm r 629 gardiaan te 's Bosch tosn· 
in dat j-aai- vermo,�ctelijk het convent i,verd ontbonden; 
wanneer hij tot overste� werd aangesteld iii niet be� 
ke.nd evenwin waar h1j zich tot 16.31 of 1632 verder 
ophield. Hij stichtte na.li:in. het · kl.ooster Emmaus te 
Ve1p bij G-rave en vo11d in deo commandant dier :'Stad 
en later in Prîn..� Fr-ededk Hendrik groote be.s-chermers. 
Hij stierf na een profeMie van 45 jaar als miss. apost. 

1)nZondag�hlad voor htl Kall.wti�b=- Huiilgeûn r�ç JB.;;,t:J:"gl'LJ:W
N,J. ,p.v. Moor.sd �1 y;,-,1_\ d.e.u. Boogaart., Hdmona.n
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afdus we:i:d genoemd�..

2.2 0 22I 

ten h uiz:e van Elîzabe\:h van Eeu. wiek in den Ollder• Pater van Roy heef_t te G-orcum met zeer vele moeie• 
dom '.ra-n n _i.a.a:r op l7 Sept. 1ö64.1). lijk.heden te kampen gehad en dit des te, meer, omdat 

·.Pater Ser.i.Jinus van Bru5.5el, kon, ondervraagd tot. de ·Katholieken zeli hem tegenwerkten. Zij (de Katho• . . 

inleiding van de za1l�;·vsrk.lar�ng der Gon�um�.d1e Martt> lieken) wa!en erg bevreesd, dat zijn ve.rblijf ·voor hen 
laren, getuigen, dat hij met volmacht van Paus Urbanus gevaarlijk zou worden eo de hervormden tegen de 
VIII (r 623-t 744) al.':I roi�siouaris te Gorcu-m had g�arbeid. katholieken zou verbittere:n. Onvermoeid heeft hij te 

Pa.ter Benedictus van Haarl.i:::,m., e•?cneen-s i:apudjn, G·o:tçurri .20 jaren fang gearbeid; hij heeft echter zeer 
verklaarde dat toen hij in t 6z8 Bolland inging, hem veel mo:Sten lijden en is me-errna:len tot boeten veroor
door zeven .twtabele katholieken van (;N•c.u·m, vol liefde - deeld. _.Eens zelis werd hij door toedoen der predi
voor zijne orde, werd trev-raagd aan_ de.IJ Vic. Apo.st. k.anten de st �d uitgebannen maar door den Magistraat 
te Utrecht, dat i;ich een capucijn in hunn.� stad zou weeJ te.nig- geroepen, uîthoofde der vele verdiensteoj 

vestigen. Xulk.s gebeurde echter [ltet. die hij zich verwonen had gedu_rende een pestûekte:, 
Na. 1628 zijn dr, Pat.:rs Capucijnen, naar men nwg 1.velke (iorcurn teist.:trda 1). 

aannemen, niet meer te Gorcum warkzaahl ge.we.est, Hij stierf in r 648, waar�h.ijnlijk tengevolge. van e.en 
In da.t ja.ar wer:;l d.oor deo Ä.po;t. ·vicariH Pbihppus rniahaudding, die hij bij de uitoefening- van zijn be
Rovenius {r614-r6j r) naar• Gorcurn 8"ezondE:.n Pater diening moest oploopeu, Een afbeelding van P<'-ter 
Jc:iaJJnes van Roy, minderbroeder. Joaune� van Roy o_p zijo sterfbed viodt men in de 

Hij kwam. uit F.r.ies).and, alwaar hij óch eenigen tijd J( C. Pastor] 8 te Gorcum �), 
·b.ad opgehouden en hler en daar in h{rt geheim de ·. Waar Pater- van Roy zijt:1 schuilkerkje had i5 nog.

Katholieken had bijge.sta-,.n. Vol.gen.s bet vonjlag aau niet stellig uit te ma.ken a.l pleit er veel voor dit a.a.n.
g·aande de werkz:aamheden van Pater van Roy, in te nero.en op de plaats waar de heer ·W. Emck in zijn ..
1653 naar Rome gezonde.n, wa:!- te Gc-rcum sind� ,55 werkje :;Oude huiz:eu enz.· in Gorcum1 het perceel,.
ja.ar (du5 van 15 7 3-l 6 2 8) geen vaste pa5mor geweest, tha.n.s ong_eveer overeenkomende mèt het gebouw der.
want I'astoor Strick. kvn..m m;,,,i.r drh-J tot vier ma..lt:n R . C Nhlitaire Vereèniging, noem.t .als �het cloosteu.
in het jaar en dan verschEmeî\ nog- zeer weinig katho en dat volgens zîjT)e onder.:oeking-en reéds_ vanaf l 660.
lieken, z:ood·a.t_ hel: ontvangen der H- Saaçramenteu en 
het bij\-vonen 1ier H, Mis, t:E.�er iiJdzaa.m geschiedds. Volgens mededeeling van den Heer Emck geeft een 
Sommigen b.adcleu zelf5 -in .tien, twaalf Jaar niet ge andere lez.iog: :»het Cloppenclooster waar Pater ·van 
biecht, vandaar dat vel.en sleGhi:5 met den naam katho• 
liek waren, 1) Ve1;silag�a i:n het l'mvi.ncil!al Ard.Lid tl� E,E. J>.P. Mi-ude.t

bro e,1er� l-c! \V�ert . .1). Aldu.s bij Pastoor .$çhu.lj�: Gi=-acbii:=:del.lis :ifüdom. 'a Iloo�h. :i> Voor] oopig,=: lija t d ET Neded. l\".[OL1 =�ntcn. v.an G�sch. €11-

Deel 3. .l:11. "789. Ov� Pa� BEtailLus ook îe� ui: -Limburgs. Jaar7 �--D.JJS t.. Utrecht A, Oosthoek, lil 66. 
boek. VJ:. lf98- i899. Rom-=:11 Ro=ond. 3) El- :i:o. 



Koey inwoonh,_ echter zonder nadere plaat.saanduidmg-
Volgens een te Gorcum bestàande overlevering moete.e

ook op de Hoogst:raat. in het peteceel, vroeger genaamd 
de Roosel) een zoogenaamde hidplaat:i ûjn g-ewe�t
De schullplaat.9 van Pater van Roy moet echter in de 
Oude Lombard.straat worden gezocht of had daar althans 
een uitgang-,edaar een kerk onmiddellijk aan da straat _ 
belendend,· v-erboden was. 

Voor een en ander pleit ook het volgende: 
ln de Bouwstoffen voor de kerkelijke g-eschicdanis 

van verschillende parochîëD, veriameld doo,:- Pater van 
Lommel S.J. wordt bekend gemaakt door den schout 
van Gorcu.m aan 1 t Hof (den Staten van Holland} een 
bevinding- van het verblijf eens -priesters A11. 1634. 
�..__ .. Achtervolghende de missive bij UEd. aan mij 
ge.sou.den, hebhe ick alle debvoir mij mog-elijck sijnde 
gedaan. om de conventîculeo van de papisteo·te moghan 
achterhalen, in voughe dat "ick în ee.n achtvhouck vao. 
dese sta.d.t, een plae[Se hebbe g-hevonden, alwaer een 
goed· getal pap:isteo bij den anderen waeren vers-aedert, 
be5t.l.ande in mans, vrouw.en, kinderen, oock. eenîg-he 
solda.eten van bnrgemeesteren en schepenen, die ick 
tot dien ey.nde aldaar dede ontbieden bevonden; dat io 
't selfde huys nyerua.nt en wooodcn �s senighe doppen 
roet een pa.ep, ende dat het huis hoven met twee sol
ders. op ten a.nderè.n rt.�spo 11 d,:,rnndt�., teenem a.el ,,•a.s 
g-hepre-pa:re.ert_, om meer ·ah drye hond.ert pers om:n 
baquamslljck. te com1en 0itterJ: si.jnde tot i::Uen einde 
de solden; m E�t sit hln'ck"�.n voróen, het cl.-a.c k m 1:: t plan c-
k e,n a:ffgeachoote[1 en aent bovt.�nst.1:: ,�ynde, alv,aer d.c 

l)e 'i'i' _ P. Em ck, 0 si de tl i.tu en ,•,HJ. J:.1.1.t.Ü:,:;,1_\ �..i.,. t� G,Jr(:li.üJ.. J.ll.e
2ç, Nr. 359, 

223_ 

timmera.gie hooger. was, opgetrocken een aJtae-r, 01 1 

't welcke beyde de solde:rs waeren responderende, ende 
voorls teenemael als eene kercke ende phetse toe sukke 
vergaderinghe die11stich toe-gemaekt; waerva.n ick nyet 
hebbe wîlleo na.erJaeteo. UEd_ te verwittigen. Ende met 
eenen de.rselver· advys ende ordre te ver.soucken, hoe� 
danich ick te.n imiien van 't -voorschreven huys ende 
de doppen aldaer bij den anderen wonende, :'!.al hebben 
te procedeeren;. alsoci de placca.ten van de Hoog-m. 
l:LH. Staeten Generael hyervan nyet en vermelden. 

Edel-Mog-ende Heeren zijt Godes almachtighe pro
textîe bev,:;,len. 

In Gorcom, :q Juny 1634. 
Uwer Ed. bereidw. dienaer, 

Jai::::ob van Pa:ffemode. 

Waarop het volgende antwoord: 
·Het Hof aan den drost van, Gorcom io antwoorde

op sîjn brief van .24 Jun. 1634. 
_Frederik Bendrick ....- . . . Edele, erntfes.te, wijse, 

voqrs:i 81118'8, discrete, 1î eve, beso.n"dere . . ...__ 
Wij. hebb�n uyt uwer missive van 24 Juny 16.34 

au voorleden verstaen; alsdat gij in een áchterhouck 
der stede van Gorcum gevondeo heht in seeker huys 
een plaet9, da.er een groot _deel papisten bij den ande"ren 
waren ve:i:-gadert, (H::st.a.ande :i.n mans, vrouwen en kin• 
dE'.retl fülde oock eenîge ,9,;,.ldatel1 va.o.. 't ga.rnisoen 
aJdaer, ende dat ghij, ten ovi�staen va,n buriremeM� 
te.r,�-n ende schep,:nen 1forsdve.r ste,de tot· dien eynde 
a.1daièr · ontbo1fon, be.vonden hebt_; dat aldae:c- in 't �elve 
hnys nyema.nt en w-,::ionde als eenige cl.,Jppen met een 
paep, end� ,�rjjde.rs, dat 't se,lve huys. wa.s geprepa� 
rnL::rt aJ.s r�1::n k,�rck. fü1de plaet.,;c tot sulcken vergae-

https://�rjjde.rs
https://nyema.nt
https://erntfes.te
https://G,Jr(:li.�J
https://nyerua.nt
https://vrouw.en


Dit wijdloopig 8-chrijven in zijn omslachtigen stijl,

noemt dils eBn. ,achterhouck� a"�r ,st�c:l. en nu ka.[l o. L,
oeg�()eg,de tegenwoordige Oude Lombar&traa.t ook Pl

,vorden, a\.9 mt.m b,:-gena.amd, wel a.l1iu..s g·cnocmd 
· dien tijd het Heerenlaa.otje ongeveer de den1rt, dat in .,

grens va.n het b,nvoonde gedeelte der stad aan,gaf.,
Pater van Roy was echter te Gorcum niet alleen 

werluaa.m, Vermoedelijk zee.r spoedig na dien8 komst 
¾ te (;.orcum d"1 .saeculie:i:e priester -vestig·de zkh .in 163

e zoon uit het Joannes Hort.ensiu.s van Wevelinchoyen ) VQn Zt}rneren. BL r5. �2 

huwelijk. van Antony vat1 Ww"elincho•?en en Cttm'.ra 

van de W eter1ngh en wa.a.r5chijnlijk ook te Gore urn 
Hij stndeerde B.B.(J dE.� Hooge5chqol geboren in 1601. 

te Leuven en behaalde daar den graad van bacca.la.u:reus 
. t;ie H. Godgeleerdheid. in

.. 
1 

dminghen dienstich, als bn�e-de.r in de voors. missive. 
Waerop wij UEd. -voor aotwoord vougeu: dat -wat 

belangt het :huys, .da.er spreecken de placca.ten van, 
dat t!leygeaaer.s V,ln de plael'ie, ·aaer de verboden ver- · 
gaederiughen werdeo gehouden, vervallen in een boete _,
·van ao�1 gh. Ende hoewel nyem8.nt in voors. huys en,
woont als ee.nighe cloppen eu een paep, ais voore.n,
gP�-:.eyt js,. 't selva. moet nochta.l'.ls een eygenaer hebben;,
.sulx dat denselven iu de�elve boeten vervallen sijnde,,
daervoor convenibel. i-s. Ende 5u)t ae(1gaende dE,:, �e
maeckte prepara·tfon rm:t k,:inais.se end!l ten over,itaen,
van de magistraet deselve dernolieeren ende wech doerl,,
sand.er· vooral:inoch beroerend,j de cloppen, dewijl�j de,
placcaten daerw..n niet en s_preec"k:en yetwes te doen;,
totdat üadèr ende generale ordre bi.j de: ov0rid1heyt,
deser landen djenae11ga0nde· sal we:se:µ gestelt Hier�,
mede etc.,

Gescr. in det:1 Haghs, deseo. 27 J uny I 634,,

Ove.r ,:k Wf;�rkzaB.mhed,.m van- Pa..�toor van Weve-;. 
linchove.n, soms ook Hortensius ·van W. genoemd le�eo 
we,1) da.t hij heeft her-opgericht de hn:iederschap van 

·, St. Da:.bara, welke te Gorcum Wil�<; opg-_e-richt na een mira•,
kel, ten ja-re 1448 g�cro.ed o_p de aanroeping van de.:�,
l�lefüge. Van Zomereü .schrijft van deze· broeder;c::hap,,
dat et: een regfater van de leden bestond, hetwe:tk zeer,
uitgr::b_reîd was en vele namen beva.tte2). Volgens een,
handscilriit van den WclEerw. Heer J- van Rooijen �l,
was djt re.gister op 1.2 J11ni 1891 oog op de R. C.,_ 
Pastorie te Gorfoc::hem aanwezig; tb,4-ns Î3 de verblijf� 
plaats van dit stuk onbekend. 

De plaat�, waax I-'astoor van Wev·elincb.oveo kerk 
hield, Wfill gelegen op den Langendijk en genaamd �In 
.A.bmhams schç,qb; tegenwoordig de 'kerk der Lu
�ersche Gemeente. Hij heclt hBt Herderschap gedu· 
rende vee:i:tig jaren uitgeoefend e11 b te Go.rcurn ov-er. 
leden .25 Feb�uari, !67 2 <lf Gedurende zijn Pastoorschap,. 

door ·een of twee kapela�ns ö);werd hij" bijge.sta·an 
:;lechrs van een dier k.opelaans wordt iets vermeld. -Het 
is da Ee:rw. Heer 'Coro èJ.i us a Benschop S, T. B. V <J{� 
�rerns Rowmius•' Destriptio A0. 1638 6") was hij seculier 
priester en coadjutw -van den Gorcum�chen pastoor 
Jo� a W,�nlinchove,n S. T. B., en . La Torr0 schrijft 
in- zijo. Relatio 7) óver dezen? Gom, a Benschop: �IN. 

1) Hii;tm-.i.e ofte B�-:.hrijvin,=,' van 't Utr�d1.tscb.e Bradorn.. -;.füu{l.�en,
.en v8.-ll 11.ijo. CJir-, V€.l".m.cij I7t9- Lci.d�n n� d-!1:eL· m. 6:23 V.1(, ·,· · 

�) J:n het .!\:t"c./.1fof de(· E.E. P.l' .. Mind�rbro�d.er� t� We�c· 
�) Neer. DioEc. Rarkm: fo. •d� K8-tl-lo]ii=c.lc.. Ded óL lil. .;"147, 
_;:1 Arclli.ef A3.i:t.i-bisd, U�,:ht X.I.I, lll. no.,. 6) A.Ychlei Aertsb¼d, Utrecht XIr El, �39. Ov�r bem. ook IlijJ.r-�,

Ge,,,:'h. lI�::,t Hae.rlem. '•'TI �-l. r8o.· 
.. _ ·  1} J3at. Sacr.II DL 4J4,,

ARCHH!F :KLHL I5 
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�------------------------- .... 

11.et ja.ar ,.656 was ia Sçherm�:r (Noord-Holland} ·als ite.rn Joha.n vaD Cuijl 1�n Jufvr. Maria v. Beoschop.
geassisteerd door hr. Wouter van Nî eu po ort haren m ari.ge-este.liJke in. bedienin.s- Cor:uelius a. Benschop c Toen.
e1.J.55 fidei commissa.ire t:<rigemunen va.n wijle[l Machte1d.. was bij dus uiet meer te Gorcw:n

ov�;r de jE'.1.igd en de studîe_Jareu vai::t C. ,,. Bern5chop 
Item Joha.n Dîerout en Maria van _der A, ha.arlieder.mist )1len gegevens. Alleen het volgende doet vermoe

t,3.nta_., grootvader ende mo�;der r�p. 1n die q.q. voor.den cl.at h:ij ook va.o Gorcu:m aikomsLig i.s. Irumm·,s.
hnn zelven imz.-., ... ve,r:scheidena Jeden van dit ge�cht ook wel Benscr:,p 

Het onder�clJJ:îft van het in Oudorp berustende ex.em�.of Beînscüp geschreven, wooni:l.en te Gorcum qf \o de.
plaar drnc;i.gt met iiah,m omstreken en Pastoor van Wevelinchoven telde leden·. r8 J1:llî het onderschrlit van.

Mar.i.a nn Benschop (Heyrnenhe-rg-h}. dief familie onder :z.ijne ve.rwa.nten. 
ö 3 2 ter kopittel v erg,tdering Yan het Op 2 6 0 c:tG,b€.�r I Ontvangbewijs Ya.n de hen en aJfo fidei-commissalre 

voormalige Bisdom HaaI"lem zou de kapittel�Deken. erfgenamen toekomende eu ter hand gestelde rente
ook scbdjveu ovc'r de kom.:it ·van D. Berucop, Go.rco �r:dev-en, qbligatién eo contan te peou�ngen, oudertee�.
miet1.<;J.s, :rtudjosi in collegia Ac.lriani Sexti LovanH l).. kend,�n op dien r B J u1i I 67 3. 

Nog een ander lid der familie van Bemicop en zeer -

waa.nichijnlijk aan de Gorcum.55che familie: ve_rw:,.nt, was.

in de x7 t eeuw in de Hollandsche Missie werkzaam- ·.

Het was Heer Henricus van Ben.'ólcop of Benschop, na.

37-ja.:dgen µrîeste,rJ\ikeu ,i.rbeid tE.� Oudorp in Noord

Ho11and op 1.2 Maart 1677 ove:rleden en aldaolr in de.
maakte te.sta.ment.Protesta'.tl tsèha keJ"k b egra vet::1. . ffif 

April.166+; een codicil. er aan toege-voegd is van . At) 2. 

1672. Over zijne nalatenschap werd door :ûj.oe erfge

namen onderling €en accoord aangeg-aan te Gorinchem.

67 8. E@ exemplaar van het a.fächrlft beI -op 14 Juli 

rust in het parochiaal archief te Oudorp In den aan
l 67 8 zijn.4 J ulî _ r eest ro en als volgt: � Op heden -hsf l

vrouwe Maria ""Van Benschop Wed: van den ·Heer·.

... .!\Jfard van Rijn, al.s €emige 1c:n universele erfgename 

bij testament van Mr- Hendr, van Benschop, haar over

leden ne.cl ter eenre,.

. 

Dierout 

�ühan van.Kuijl..
WoutèI1.ls van Nypoorc. 

Deze bijzonderheden tljn ontleend aan eea. utikel·.
va.11 deo ?-eerEer1vaarden Heer Nabbev01d in de �Bij� 
dragen van het Bisdom Haarlern:o, Deel 2.1, Bl. 22q v.v. 
Na.ar aanleidfog -van de na.men, in het bovenstaande 
i•A..ccoordtr voorlcomende, stelt Z.Ew. op Bl 225 eenige 

·.vragen._ Misschien 'lamoen de hiernevens gaande ge�.
slac..h �lij sten daarop eeuige ioli chtingen ge.ven, hoewel · 
de ve.rw<1ntschap tw;schen de famfüén van Cu.ijl . en 
Benscop :niet gehsel v.i.st.�taat. · 

Volgens deze tafels. is IIe.e.r He.ndrjk van Bensc::ha_p, 
pa5toor te Ouddo.rp bij Alkmaar. geboren uit het hnwe�. 
lijk van Jacobus van Beu.scop, n�,.ljuw va[] Gies.s0 en 
Maria Dierhout. Een zuster van deze Ma.ria D. heette 
Mechel en was, na met Heym.an Blommerd gehuwd 
te zij[l ge-vf:è-�t Z-(md1::r lcind.eren in-Dec, 1647 g�torvsn . 
Een a..udere zruter Cla.sina D. had. tot echtgenoot Maarten.

. 
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van Kuijl, Dljkgi:aaf van Dalem (bij Gorinchem). Diens 
.won t,.fr. Jan Kuij1J advocaat voor den Hove van Hol
land, president, schepen en Hoogdijkheemraad der vrije 
Heerlijkheid Tu.lem, gehuwd met A11tonia. van Neer
ca.ss�l en ov-er leden r 6 Sept. 6097 was misschien de 
Heer v;in Cutîl, in het � Accootdt( genoemd. 

Ke:nren wj.j na d.,�rn. uitweiding over de familie van 
Benscop en andere kailiolieke fa.mihên te. Gorinchem 

/CT-\!\'eer n,;ar de Goreumschf Mis.s.iestalie. terug.. 
lo. de Missiever�lagen door Rovenius in 16.15-r ó45 

tfJ Rome iugt.�dîend l} wordt Q\o;.�· Gon:.um vermeld dat 
aldaar de zielzorg werd ui_rgeoefend door twee wereld· 
�che prle11ten;; en e�n pater minderbroeder en op een 
�ndere plaats 2:) wordt medegedeeld dat deze priesters 
bunne ]:-Jemoeiingen ook ,üt.sl:rekten tot de uaburige 
plaat.sen. Het �etal der katholieken beliep toen r 300 3}. 
Asperen, Heukelom en Leerdam eo. verder gelegene 
pla.�t�;ciJ als Rhenoy en Bl:lesd we:rden vermoedelijk 
door hen beiocbt. Van Rhenoy a1thami wordt ver• 
meld 4): •Te Rhenoy werd in diE� jaren somtijru op het 
huis Acquoy de H. Mis gelezen. Niet onwaai:sc::hijnlljk 
geschie.dde clü door Joannes Hortensh1s van Weveling
hoveo, getlu.rende 42 jaren pa.stoor van Gorcum.Want 
het is niet onwaarnchij[llijk, dat op gemelden tijd de 
vader of broeder van genoemden pa.stoa:r heleend was 
met de heerlijkheid Acquoy. Tenminste volgens een 

. ofüdeel stulc berusteod in het kerkelijk Archief van 
Rhenoy b op 17 Sept, t756 op la,,,t van den toenrna
lig�n beziruJr J. B. van Vlevelinchov-en, raadsheer bînuen 

j). Arc:h. ,\.artsb. (rlre:cht De:� XU. lll. 2ro..
� Aren. Aa.xtsb. mm::b.t JJ ed XJII, DL 7..
�) Arnll. Aar41.b. Utrcc:b.t Deel xn. EL .no..
l). A:i:ch. Aertsb. mre=ch., J:Jee.l XIl. lll. J ,,.v. en IJl. 55-



. doen verkoopen
Gedmende he:t pa.st,Jraa:t van '.Pastoor Joë.s. van Weve-

ven fo�bbèn ûch te Gore.urn oo:k de eerste paters.linchc i

Jerneten gev-e.stigd. Volgens m�dedeelingen van pater 

van Lomi:nel3) vinden wij daannr er het vo)gende: 

},Corn�ius van der Mee:r-gcb., geboren to Gorinchem.

A\lgustus 160.5, gi�wijd B November 1623 en op 2 

priester gewijd op 7 April r 63 5 kwam te Gorinchem 
. Hi.j.aJs de, stichter der Jezu1et@5t.:1tîe tim jare 1639

1,�ok het buis zijner mqeder, dat E·elegen wa5 op den 

bekend stond onder den naam �de vier.Laugendijk en. 
.g 11-Een pand, belend a.a.o het vorîgE.� en �het lee-µ.,ve:u, .. 1

den Crnpken� bijgenaamd, werd tot vergadetplaa� en 

bedehuis gebezigd. Bu3.ten de sta.d bezocht en bediende 

hij (Pater van der Meersch) vele. plaatsen als Acquoy, 
RbL';noy, R,umpt, Heukelom, Leerdam.. , Deest, Gellicorn,

etc;, Evener:ms hebben zij.ne opvolgers gedaan met d:lsn.. 
dat andere nabw:ige mis.sionarîs.sen ook der-verstande, 

waarts uitliepen b, v. _b. sedert l672 de Norbe-J"lijneu, 

oen ûcli -vestlgden te Beest en te Rhenoy..·die alst
Pa.ter ,·an d1::r Meer,wh overleed te (iorinchem op ö 

Het geslacht van far Meergch of van der Me:rschE.� . 1
2e helft der 17 e eeuw nog 4 zonen van.b.l:left in de· 

..l) 1n Wi:i:pwba�k reeds '-'XO�g.,;:r vermeld
.,1i2JL.!l. Bl. . .�) LimbuTl?Elcb. J8.�tbod[. l)ea?:l XX .1 �' 

. . :27 r..:Si3). � cch- Autsb. Utrecht O 12.�� III

2.30 

Roermond, het huî:s gena.a.:md Acquoy, met d.e g-oe
de.ren verkocht,1, 

V olgemi geslach.tslij st 1) was M.. Jan Bal tru vat1 vV ev s
Hnchciven! Raaclsheer te Roermond, 1707- 17 19., ov€.�r
ledet1 aldaar 2 2. Nov_ r 7 1 g 2:), Hij liet echter kind<'ren 
na en deze zullen wE:llicht het goed Acq�uoy hebbt.m 

2.:,Sl 

St. Ig11atiu.s opgeleverd: I '? de stichter der Gorcumsche 
statie, Cora.eliu.s van der Meersch; 20 Franciscus van 
der Meersdl. pa.5-toor te Delft en ()verste der paters 
S.J. die toen a� missionads in de N ederiancle.n v·er
bleven; 3° ... - , ... van der Meetsch, pa.stoor te BoG
V.'ara. en ,�c, Judocus ook wsl Joost van der Meersch, 
vnn 166o:... 1664 :pastoor tB Wijtgaard in Friesland. Deze 
L=1atsti,: vennoedelijk stammend ult ean aanzienlijke Zut• 
fensche familie. fo hQeverre er tllS!lcl:ten de Goriochem
sche en Zutfonsche familie. van der Meersch verwant. 
,schap be.staat viel niet te ontdekkBn. 

Pater AJlard S.J. vermeldt in zijn �Geschiede.nis van 
de Krijtbr�rg· te Am$terdan{�, dat pater Franciscus van 
der Meersch ab O.verste der geheele Jei:uïeten-Muisie 
van 2 September 16"52 tot 13 Augustus r6:56 te Amster

. dam woonde in � de Zonoebloem� 1). 
De mei,ming, dat Pater Cornelius van der Meersch 

ook andere plaatsen als Rhenoy en Acqnoy bediende, 
. �.vordt niet ;ûg-erneen gedeeld. daar reeds in 1650 zich 

aldaa:r Petn1.s Strijbosch, oon i•forbortijn, voor goed ge
vestigd had .2-). 

Volgens het reeds meer genoemde wérkje van den 
Heer Emck 3) werd het perceel. 9.29, La.ngendijk W e�t�.
zijde, genaamd ;,het gulden cru.ys of -0ok we1 het kruisje», 
aldus van r 5 ti2-r 7�2. Ook schrijft mij geuoem.deef Heer 
dat hij in de kohforen der gemeentelijke verp;oding 
vond 1 de pater in 't kruysje als belastingplichtige�. 

Eigenaardig is het wel, dat de naa$tgeleg:en steei
Augustus l 053 f. 

Ke.rkst,:1::g wordt gt,�heeten. V Ql. n5 den He.ar Emckg-e 

·l) Pater Aflard S.J. G escl.i ·7"� de �ljtb�·g te: IUtl.Eltiac:d=. BL '.2 9,..
-. 2) C. van de L�1n[rnU:; ia A:rdi.. A.��b. mrccht . .Oe0 xtll. BL 9. 

•) W. F FAncl;:. Ouiie hufrw f:.t'.17.., in Gorrnm. .El, 46. No. 9::19 
en No. 930, 
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echter reeds m 1569 zoo genoemd, zoodat de na.am 
da_:s niet ontleend is aan het hed.ehllis, waar Pater_ 
v_.d.Meer-sch zijne bediening uitoefende. _ 

Nà 1639 vinden wij dus ta Gorc_um drie staties_ of 
missie-po.steo; de Ie en de oudste van de .P.aters minder

-r66o.
go.naa.md >het klooster-i en ·gelegen in de Haarstraat; de 
!e op den La.ngendijk op de plaats genaam? dn Abra
hams schoote: en tha.os in gebruik bij de Luthersche.
Kerkgemeente, destijds bediend door PastoÓ;r Jo� vàn.
Wevelinc.b.oven; de 3e op den La.ngendijk, �p de- plaats.
iugenomeo. door de perce:'len genaamd thet guJden.
cruys\!: en �de vier lee.uwent en thans·.met winkel
huizen bebouwd..

Het boveListaande.�to.tid .:n:sds geschreven, toen �k.

bt�ede_r-s, .zeér waarschijnlijk: op de plaa!:�:reèds in.

_ 

NAAMLIJST 

DER P.P_ _JEZUÏETEN, DIE D.E STATIE TE 
CULEMBORG HEBBEN BEDIEND, 

I fü B-I 917 1), 

Ove.rslen -- JJ,fe.dd-e!pers : 
Van l624-28 vei:leende P.Theodm-1.1s 
van We(e)ze, g-et.tationeerd te Utrecht, 
dikwijls g-e66telijke hulp te Culemborg. 
Een vaste atatîe echter vestig-de er eerst· 
P..GuJielmw;. {.van) WaJ.y... ló.28-64..

P..Henrî�us van der Linden J 655-5 6..
aaugeha�d) P..Nîcolaus Crabbe. . ..in het_ 1 Wapenboek( (reeds eeriige malen 

P.Joanne.s Bulte.el . . .m een ges.l.�chtstafel · 'Van- de familie Vervooren vond: 
·.»Jan Claasse Cammi_steers gehuwd met Digna V� P. Franci'scus Vermaat.. . _-·1664 tn_ 

P.Wioa.ndm1 Schordey, . . . l 67 3-7 5.yooren. Hi.j overleed ,27 October 16401 zij in l 649. Zij _.
S.J.. P..Benrîcus van der Gracht r675-84.-hadden een· zoon Cornelis Cammiste.exs priesLer _.

P, Franciscus Brekevelt 1684 t l708.t 1653, werd_ uan du Meer ge:naamdq,.

17 07..

Zooals reeds werd opgemerlct, verdient het 1, Wapen P.Franciscus Wullîus . . 
boe_ko; geen onvoorwaardelîj,k: _vertrouwen.Merkwaardig P. Joachim J3orseo. - .... 1708t 25. 
is het. echter wel, dat het jaartal ·van overlijden over P. Ferdîna.udus S,çhatten . 
eenkomt met datgene, wat door Pater van Lommel SJ. P..Fraocif;cus fAoné.e.. 1722_ 
wordt opg-egeven, tervi'ijl .de naam Yan.der :r,,.feerscb. P..Gode!ridu5 Cromrn'(Jflt. : 1725-J-:54,,.. 

ge.�l.ac:hteü P. Joatmes \Vijna.nt.s ,.
P..Judç,cus Gardioael..

in· het gehee1e .,V/apc-nboek� dat ti\l van 
1;:ievat, niet voorkomt. 

1737. 

1 7 46-47 P.Jacol,us Te:rrier ...
..F'_. L,,_.fJtla.rcl..ll ,,." N"",'�n ' . ..•· '··· ..• •  • ' 

P, Joannc,5 Saven , .. 17.-56-.57_.·.
P..Joann ,.:a B. J�.nssen. • 1 759·' 
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