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B.

B E S P R O K E N OF A A N G E H A A L D E
VAN

WILHELMUS

WERKEN

LINDANUS

N.B. Voor de volledige titelbeschrijving wordt verwezen naar M. A. H. Willemsen: De werken van Wilhelmus Lindanus, Limburgs Jaarboek n, 204V.
Apologeticum ad Germanos, pro religionis Catholicae pace, atque solida ecclesiarum in vero Christi Jesu Evangelio concordia... Antverpiae, Ex officina
Christophori Plantini, M.D.LXVIII.
Cathechismus Scholasticus sive Cathechismi Tridentini Institutiones Scholasticae..
Ex Cathechismo a SS. Concili! Tridentini patribus confecto per Rev. D. Wilh.
Lindanum Episcopum Ruremunden. suae dioceseos iuventuti delibatus, omnibusque scholis praescriptus. Coloniae, ApudMaternum Cholinum, Anno M.D.LXXI.
Christomachia Calvinistica, et Sacramentariorum omnium vere Sathanica: qua
invidus diabolus nunc Antichristo suo indies adventurienti certuni praeparat iter.
Hic est insertus Antisadelius, sive Viginti Sophismatum Ant. Sadelii contra
propitiatorium Christi Dom. in Ecclesia Catholica Sacrificium, Refutatio Christi
a n a . . . Coloniae, Apud Maternum Cholinum M.D.LXXXIIII.
De cleyne Catechismus: dat is, Het Chrîstelijck onderwijs der Kinderen, wat sy
ghelooven moeten: om Christen te wesen, ende Godt den Heere te behaghen.
Item wat sy voorts doen oft laten moeten, om by Godt den Heere int eeuwighe
leven sekerlyck hiernamaels te gheraken. Allen Catholisschen Christen, sonderlinck die van Thesselt, ter liefden gheschreven deur Wilhelmum Damasi Lindanum,
Bischop der H. Kercke Godts te Remunde. Tandtwerpen, by Willem Silvius,
M.D.LXVI.

XI

Een cort bereytsel, ende lichte maniere om Christelijcke te Biechten. Allen
Godtvruchtighen Catholisschen Christen ter liefden ghedaen, door den Eerwaerdighen H. Wilh. Damasi Lindanum, Bisschop der H. Gods Kercke tot
Ruremonde. Gheprent tot Delft in Hollandt, by mi Harman Schinckel, Int jaer
ons Heeren M.D. ende LXV.
Cort onderwys teghen de confessie der ministers (soo sy hen berommen) Jesu
Christi in de Kercke van Andtwerpen: die haer onwaerachtelijk seyt met de
Confessie van Ausborch t'accorderen. Nu herdrukt tot Loven Bij Jan Boogaerts,
Anno ι £67.
Corte ende clare andtwoorde op die bescherminghe der Andtwerpscher Confessijmakcrs, die hem onwaerachtelijck beromden met d'Ausborsche Confessi]
t'accorderen ende ghanschelijck eens te wesen. Ghedruckt tot Antwerpen, bij mij
Peeter van Keerbergen, An. 1 $68.
Dubitantius, de vera certaque per Christi Jesu Evangelium, Salutis aeternae via,
Libris πι instruetus: quibus Populariter docetur, veram certamque Salutis aeternae
viam, nisi apud Catholicos, non inveniendam... Coloniae, Apud Maternum
Cholinum M.D.LXV.
Exhortatio ad reditum in Catholicam Ecclesiam, oviculis Christi, Geusiaca tem
pestate per Hollandiam et vicinum Belgium misere dispersis... Coloniae, Apud
Ludovicum Alectorium Anno M.D.LXXVII.
Fasciculus poenitentiae, paraphrasticam videlicet Septem Poenitentialium, ut
vocant, Psalmorum interpretarionem ; neenon et Eusebium de fugienda Impoenitentia Dialogum complectens. Coloniae, Sumptibus Bernardi Gualtheri. Anno
M.DC.C.

De fugiendis nostri seculi idolis, novisque ad unum omnibus istorum Evangelicorum dogmatibus, nefariisque irreligiosorum quorundam moribus, religiosa, piaque
ad omnes ubique Christianos, piosque imprimis Concionatores admonitio...
Coloniae Apud Matemum Cholinum M.D.LXXX.
Glaphyra in Christi Domini apocalypticas ad Episcopos Epístolas. Quibus Epilogi
loco accessit Ecclesiae prosopaea ad eosdem. Lovanii, Apud Johannem Masium,
Anno M.D.см.
Meditationes in aureum illum Psalmum сх ш . Beati immaculati in via... Hisce
accessit ejusdem Authoris Responsio, pro vera praesentia Corporis Christi in
Eucharistia, adversus execrandas Joannis Campani Haesiarchae blasphemias. Colo
niae Apud Maternum Cholinum M.D.LXXV.
De óptimo Scripturas ¡nterpretandi genere libri in. Sive, Undenam solida Scripturarum sacrarum Veritas, sensusque germanus ac verus nunc temporis sit petendus : an ex Hebraica, quam dicunt, veritate : num fontibus Graecis hauriendus : an
vulgata potius editione Latina quaerendus, uti in Concilio Tridentino dudum
definiebatur? Coloniae, Apud Maternum Cholinum. Anno i ^ j S .
XII

Oratio Synodica, de instaurando Domo Dei, si sacerdotes suam induantur Justitiam. Habita ad clerum, in Synodo altera Ruraemundensi, Anno LXX die vi
Septembris, per Reverendiss. D. Wilhelmum Damasi Lindanum Episcopum
Ruraemundensem. Coloniae, Apud Maternum Cholinum. Anno M.DLXXI.
Panoplia Evangelica, sive de Verbo Dei Evangelico libri quinqué: quibus ex
Scriptura Proplietica et Apostolica illius eruitur, et declaratur indoles atque
n a t u r a . . . Coloniae Agripp. Excudebat Matemus Cholinus, Anno a Christo nato
M.D.LX.

Paraphraseon in Psalmos Davidicos juxta veterem Catholicae Dei Ecclesiae de
antiquiss. Graecis atque castigatissimis priscorum Hebraeorum codicibus Versionen! Tomus primus: Qui habet Decadas Psalmorum Tres. Antverpiae, Ex officina
Chistophori Plantini, M.D.LXXII.
Paraphrases in Psalmos qui ad Laudes antelucanas quotidie ex Apostolico maiorum
instituto in aurora Deo Opt. Max. et Christo Jesu eius Eilio decantantur. Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini M.D.LXXIII.
Pro variis sacrosancti Concilii Tridentini Decretis, ас potissimum de suscipiendis
una cum divina Scriptura etiam Apostolicis traditionibus... Stromatum lib. πι
R. D. Wilhelmi Damasi Lindani Episcopi Ruraemunden. Pro cuius Evangelicae
Panopliae quoque, ас ejusdem Apologetici adversus Mart. Chemnitium et alios
Momos defensione usui erunt piis Catholicae atque Apostolicae Christi Jesu
doctrinae amatoribus. Col. apud Mat. Cholinum M.D.LXXV.
Psalterium Davidicum vetus a sexcentis amplius scribarum mendis castigatum,
argumentis Christum Jesum loquentibus, nova subinde ex Graeca versione, ora
torio artificio, scholiisque geminis ornatum, et Paraphrasi passim intexta illustratum, Incomparabili aliquot Olympiadum diligentia studioque indefesso R. D.
Wilhelmi Damasi Lindani Episcopi S.D.E. Ruraemondensis. Antv. Ex officina
Gulielmi Silvii, M.D.LXVIH.
R. D. Ruewardi Tapperi, Decani et Cancellarli Lovaniensis, orationes theologic a e . . . Omnia nunc primum ex autographis, a R. D. Wilh. Lindano Ruraemunden
si Episcopo in lucem edita, et Rad-hulpho li C.A. dedicata. Coloniae, Apud
Ludovicum Alectorium Anno M.D.LXXVII.
Ruewardus, sive de animi tranquillitate, illorum in primis, qui ab Ecclesia
Christi Jesu discessere catholica, aut aliquo ab cade m dissentiunt fide i Christiae
capite. Coloniae, typis Nicolai Graphaei M.D.LXVII.
De Sapientia c o d e s t i ; quidnam in piorum pectoribus operetur: Ad Sophiam
Lindanam Jesu sponsam Wilhel. Damasi Lindani commentariolus. Antverpiae,
Apud Antonium Tilenum M.D.LXV.
Speculum sacerdotalium orationum et meditationum coelestium... Coloniae,
Apud Ludovicum Alectoriu, Anno M.D.IXXVII.
ХШ

Van d ' e e n i c h e y t des Christen gheloofs. Dat zy ter e e u w i g h e r salicheyt allen
Christenen van n o o d e is, ende dat g e e n quader peste oft grooter Z i e l m o o r d e r i e
onder de Sonne e n is te vinden, dan de Vrijheyt des geloofs, oft Vrij-Religie den
g e m e e n e n man t o e te laten: soe nu ter tijt s o m m i g h e Zielmoorders onsinnelijck
sijn crijsschende. Sendt-brieff T o t de borghers der Stede van W e e r d t vrundtlijck
gheschreven deur W i l h e l m u s vander Lindt, der selver plaetse Bisschop hen van
G o d t ghestelt. T o t Loven, by Jan Maes, M.D.LXXXI.
Vanden o p r e c h t e n Godts dienst der heyligher Misse, waerdelijck ende bequamelijck te h o o r e n . M e t e e n schone voorrede, waerin betoent wert, wat de Misse int
latijn beduyt. Item dat de Misse, oft d'Offerhande des H. Lichaems ons H e r e n
Christi altijt alle de w e r e l t door, over ι j o o jaren, o o c van d ' A p o s t e l e n selver in
de Christelijcke Kercke geoffert is g h e w e e s t na luyt der Prophctien, e n d e na
d'insettinghe Christi Jesu. N o c h van de nootsakelijcheyt e n d e onsprckelijcke
vruchten van de Misse daghelicx te horen. Hier is by g h e v o e c h t e e n t o e m a e t van
de vruchten der Gheestelijcker munninghe, e n d e h o e hem de Christen siele sal
bereiden ter tafelen Gods. Een cort bereysel, e n d e lichte maniere, o m Christelijcken, e n d e salichlijcke te Biechten. Gheprent t o t Delft, by mi Harman Schinkel,
Int jaer ons H e e r e n M . D . ende LXV.
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Verantwoordin g

'Wanneer de geschriften van de oude geschiedenis ons in hun
geheel ter beschikking stonden, zouden de gebeurtenissen uit het
verleden, door de vraatzuchtige tijd en de afgunstige vergetelheid
verduisterd, met duidelijke getuigenissen weer kunnen worden
opgehelderd. Thans echter zijn wij gedwongen, tastend in een
donkere schaduw, enkele onduidelijke aanwijzingen van de oude
schrijvers bijeen te zoeken' 1 . Deze verzuchting, eens door Wilhelmus Lindanus geslaakt, zou ook zijn biograaf tot motto kunnen
dienen. Van weinig vooraanstaande persoonlijkheden uit de zestiende eeuw werd de nalatenschap door de tand des tijds zo grondig
vernietigd.
Weliswaar bleef van zijn talrijke boeken ruim een derde deel
bewaard. Havensius vermeldde in 1609 zeventig titels, waarvan
toen een veertigtal was uitgegeven 2 . Van deze werken bleken er 28
nog voorhanden te zijn in de door mij geraadpleegde bibliotheken 3 .
1

'Si nobis integri extarent veterum historiarum libri, res admodum edacis temporis injuria, invidaque obliteratione obscura, liquidis queat illustrari testimoniis :
nunc per umbram quasi gradientes tenebricosa quaedam legere cogimur antiquorum scriptorum vestigia'. Exhortatio ad Reditum, praefatio, A 4.
2
Havensius 236-241. Hij beroept zich daarbij op de lijst die Coeverinx in 1584
uitgaf, met de bemerking: 'Cum aliquot annis adhuc Lindanus supervixerit, non
omnia scripta ejus in eodem continentur; quorum nonnulla hic adiiciemus'.
Havensius geeft derhalve aan, dat zijn lijst niet volledig is. Bovendien was die van
Coeverinx het voor de werken van vóór 1584 evenmin. Lindanus schonk een
exemplaar aan een der kardinalen, die hij zelf verbeterd en aangevuld had met tien
nieuwe titels, welke ook niet bij Havensius voorkomen. Dezelijst bevindt zich in
de Vatikaanse bibliotheek, Stamp. Barberiana Latina, ζ χιιι, 124.
3
Bibliotheek groot-seminarie te Roermond; K.D. 's-Gravenhage en Brussel;
universiteitsbibl. van Amsterdam, Gent, Groningen, Leiden, Leuven, Nijmegen
en Utrecht; bibl. jezuïeten te Leuven, Maastricht, Nijmegen (Berchmanianum)
en Rome; Antwerpen: museum Plantijn-Moretus, stadsbibl. en RuusbroecXXVII

De rijkste collectie berust in de bibliotheek van het groot-seminarie
te Roermond, in de vorige eeuw bijeengebracht door de zorg van
pastoor M. A. H. Willemsen, die een nauwkeurige titelbeschrijving en een, thans wel verouderde, bespreking uitgaf van 'De
werken van Wilhelmus Lindanus' 1 .
Bleef ons in deze collectie een bijzonder rijke bron bewaard
voor de kennis van Lindanus' gedachten en ideeën, afgezien daarvan
was de tijd voor zijn geschriften 'admodum edax'. Het zwaarste
verlies bracht de grote stadsbrand van Roermond op 31 mei 1665,
toen ook het bisschoppelijk paleis in vlammen opging 2 . Bisschop
Eugenius Albertus d'AlIamont kon ternauwernood de pauselijke
oprichtingsbul redden, maar alle archieven, de officiële correspondentie van de bisschoppen, de visitatieverslagen en de registers van
het officialaat werden door de vlammen verteerd. Verregaande
zorgeloosheid van de betrokken archivaris deed een bundel stukken
van Lindanus, naderhand uit diverse parochiearchieven verzameld,
ten gevolge van een uitlening in 192^ verloren gaan1. Het archief
van het bisdom Roermond is thans van gegevens over zijn eerste en
grootste bisschop nagenoeg volledig verstoken.
Van de notariële verslagen die Lindanus als inquisiteur in
Holland liet opmaken, viel geen spoor te bekennen en de documenten, die het bisschoppelijk archief in Gent nog over hem bevat,
hebben uitsluitend betrekking op zijn installatie, zijn plotselinge
dood en de regeling van zijn erfenis4. De overige officiële documenten alsmede de manuscripten van zijn onuitgegeven en gedeeltelijk onvoltooide boeken werden na zijn overlijden aan het bisdom
Roermond teruggegeven 5 , waar zij in 166ξ mede verloren gingen.
genootschap; Londen: British Museum; Madrid: biblioteca Nacional, bibl. de
Palacio de Oriente en bibl. del Escorial; Milaan: biblioteca Ambrosiana; Napels:
bibl. Nazionale; Rome: bibl. Vaticana.
1
Limburgs Jaarboek, π (1899) l o j v . Aan prof. L. H. Pelzer, bibliothecaris van
het groot-seminarie, die mij deze gehele collectie onbeperkt ter beschikking
stelde, wil ik hier mijn grote erkentelijkheid betuigen.
2
J. Habets, Geschiedenis... 11, 80 en 496.
3 Deze mededeling berust op een informatie van wijlen mgr. P. van Gils. De
uitlening zou geschied zijn aan W. Schmetz, die in 1938 overleed. Een nader
onderzoek bij zijn erfgenamen wees uit, dat hij een menigte papieren nagelaten
heeft, die in 194Í door ingekwartierde soldaten verbrand zijn.
• Archief van het bisdom Gent, berustend op het rijksarchief te Gent. Dossier
B-11: Wilhelmus Lindanus.
s Gregorius Gherinx aan Johan van Strijen, і о - м - і д о г : 'Summopere hic optamus, quatenus V. Patemitas dignetur nobis impetrare apud D. Archidiaconum et
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Tenslotte zijn de nagelaten persoonlijke papieren, die Lindanus aan
het door zijn bemiddeling opgerichte Collegium Regium te Leuven
vermaakt had en die later naar het 'veilige' rijksarchief te Brussel
werden overgebracht, aldaar reeds meer dan tien jaren zoek 1 .
Dit verklaart afdoende, waarom in onze tijd wel een aantal
artikelen aan Lindanus werd gewijd, doch nimmer een nieuw
levensbeeld werd ontworpen, afgezien van de onvoltooide studie
van W. Schmelz 2 . Niettemin behoeft de actieve en energieke figuur
van Roermonds eerste bisschop niet geheel onbekend te blijven,
al moet de biograaf thans wel 'tastend in de duisternis' zijn weg
zoeken in de uitgestrekte rijksarchieven, om enige sporen van
Lindanus terug te vinden. Gelukkig was Lindanus er de man niet
naar om stil en teruggetrokken zijn anonieme plicht te doen.
Tegen alles, wat hem niet aanstond, protesteerde hij verontwaar
digd bij diverse instanties en schreef erover aan zijn vrienden. In
de eigenschap die sommige tijdgenoten mateloos ergerde, 'dat hij
zich met van alles bemoeide wat hem niet aanging' 3 , ziet zijn
biograaf bijna een deugd.
In de archieven van Arnhem, Leeuwarden en 's-Gravenhage
maar ook in Brussel, Simancas en Rome vindt de onderzoeker in
de uitgebreide collecties regeringsstukken van de zestiende eeuw
relatief veel documenten van en over deze bisschop van de afgelegen
en arme streek, die het Overkwartier van Gelre toen was. Daarbij
voegen zich de mededelingen aan Everardus Mercurianus, Caesar
Baronius, Carolus Borromaeus, Laevinus Torrentius en vele
anderen, alsmede terloopse opmerkingen over de gebeurtenissen
in de opdrachten van zijn boeken. Verspreide en onsamenhangende
caeteros executores, ut velint omnia Lindan! opuscula in lucem edita et edenda,
ad Patemitatem Vestram destinare, ad eum finem ut ad nos pervenire possint...
Si ea ad vos Lovanium mittere volent, inde ad nos facilem cursum habebunt'.
Arch. Gent, в-п, зу-Ь; Strijen aan Α. Vareus, 21-11-1^92: 'Rogo igitur, ut
libellos de quibus scribit, ad me Vestro et executorum testamenti mittas'. в-п,
3Î-C.
1
к.л.в. Université de Louvain, 342 j : ' G . Lindanus, documents personeis, fondation, liste de livres, sermons etc.' Hetzelfde verschijnsel ondervond ik met verschillende bundels over de inquisitie en zelfs met het belangrijke dossier : Audience
1806/1 lettres missives aux évêques, dat jarenlang zoek was, doch onlangs weer te
voorschijn is gekomen.
* Zie hieronder blz. xxxv.
' Morillon aan Granvelle, 7-Í-1 $76 : 'Si Lindanus veoid ce que s'est passé . . . cela
le debvrat modérer, s'il est saige pour non tout escripre, et se mesler de beaucop
de choses, desquelles il n'at que faire'. E. Poullet, Correspondance vi, 76.
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berichten, die eerst na het uitwerken en classificeren in elkander
grepen en een logisch geheel gingen vormen. Op deze wijze ont
stond een overzicht van bepaalde aspecten van Lindanus' leven, dat
een aanvulling en correctie kon bieden op het verdienstelijke boek,
dat Amoldus Havensius in 1609 over hem uitgaf.

DE

MONOGRAFIE

VAN

HAVENSIUS

Arnold Havens werd in 1^40 in 's-Hertogenbosch geboren. Nadat
hij op het Tricoronatum in Keulen het humaniora-onderwijs ge
noten had, trad hij in ι ς cu in de sociëteit van Jesus. Hij studeerde
theologie in Keulen en Trier, waar hij in 1572 de doctorstitel
verwierf. Teruggekeerd naar Keulen, vervulde hij er een leeropdracht en werd rector van het jezuïetencollege. Verlangend naar
het contemplatieve leven, trad hij in 1586 in de strenge kartuizerorde. Ook daar werd hij echter tot bestuursfuncties geroepen.
Havens was achtereenvolgens prior in de kartuis van Vugnt, die hij
naar 's-Hertogenbosch overbracht, vervolgens in Luik, Leuven en
Brussel. Verlangend naar rust, verkreeg hij in 1601 ontheffing van
zijn ambt en nam zijn intrek in het klooster Bethlehem te Roermond. Bisschop Henricus Cuyckius geraakte zeer met hem bevriend en wist hem over te halen zijn vrije tijd te wijden aan
geschiedkundige studies 1 . Aldus ontstonden het verslag over de
martelaren van Roermond 2 en de levensschetsen van Lindanus en
Cuyckius, geplaatst in het bredere kader van een monografie over
de nieuwe bisdommen: 'Commentarius de erectione novo rum in
Belgio episcopatuum' 3 . Ook maakte Havensius een der vele

1
Havensius, Epistola dedicatoria, 2 verso: 'Cum ante annos nimirum haud adeo
multos in Cartusia Ruraemundensi degerem, illicque nonnihil vacui temporis
singular! Superiorum meorum beneficio consecutus essem . . . adiit me subinde
loci istius Antistes D. Henricus Cuykius . . . suasit ac persuasit, ut quidquid ab
aliis Ordinis exercitiis temporis possem corradere, totum id proximorum utilitati
consecratum irem'.
1
Historica Relatio duodecim Martyrum Carthusianorum, qui Ruraemundae in
Ducatu Geldriae Anno M.D.LXXII agonem suum féliciter compleverunt. z.pl.

1608.
3

Coloniae Agrippinae, Sumptibus Joannis Kinckii, anno M.DC.IX; Hetzelfde
werk verscheen opnieuw in 1611 onder de gewijzigde titel : Commentarius rerum
sacris Praesulibus in Belgio gestarum, Coloniae Agrippinae, 1611.
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manuscripten van Lindanus voor de druk gereed 1 . In 1603 werd hij
opnieuw vicarius van de kartuis in 's-Hertogenbosch en in 1604
prior in Gent, waar hij in weerwil van de last der jaren en de
beslommeringen van het bestuur zijn manuscripten persklaar
maakte. In 1610 stierf hij vrij plotseling. Algemeen werd Havensius
gewaardeerd en geprezen om zijn grote deugd en zijn geleerdheid.
Zijn historische geschriften getuigen van een hoge mate van objectiviteit 2 . Havensius streefde ernaar, zoveel mogelijk de nog
levende getuigen te ondervragen 3 . De persoonsbeschrijving van
Lindanus had hij van Gregorius Gherinx, die bijna twintig jaar met
Lindanus had samengeleefd. Gijsbertus Coeverinx, deken van de
kathedrale kerk van 's-Hertogenbosch verschafte de gegevens over
de arbeid van Lindanus in deze stad en zijn pogingen, aldaar met
pauselijke hulp een seminarie voor de noordelijke gewesten op te
richten 4 . Bovendien had Havensius de beschikking over de geheime
archieven van het bisdom Roermond en laste hij een dozijn documenten en brieven woordelijk in zijn verhaal in 5 . Men mag stellen,
dat door het boek van Havensius het grote verlies van i 6 6 j enigermate wordt vergoed.
Het eigenlijke verhaal van Havensius behandelt alleen de
Roermondse periode, vanaf de installatie in 1569. De vóórbisschoppelijke tijd nam Havensius over uit een verloren gegane
autobiografie van Lindanus6. Dat zulk een werk inderdaad heeft
1
Fasciculus Poenitentiae, Paraphrasticam videlicet Septem Poenitentialium ut
vocant, Psalmorum interpretationem ; necnon et Eusebium de Fugienda impoenitentia Dialogum complectens. Coloniae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, Anno

M.DC.X.
г

Β. Α. Vermaseren in: Historische opstellen over Roermond en omgeving, 264;
G. Hesse in Limburgs Jaarboek, xvii (1911), 178V; W. Schmetz, 6; N . N . B . W .
vi, 731.
3 'Ut posteritati innotescat, qualis et quantus vir Lindanus iste fuerit, quanta
poterò brevitate delinacre, sicuti accepi ab eo, qui domestica illius consuetudine
per annos fere viginti continuata usus est (is autem fuit Decanus Ruraemundensis
D. Gregorius Gherinx) conabor'. Commentarius 89.
* Havensius, 190, 198V.
s Havensius 308, Auctoris ad lectorem peroratio: 'Ncque vero mihi quidquam
magis in votis fuit, quam ea dumtaxat in medium proferre, quae vel e publicis
hausta tabularas, vel a probatae fidei Auctoribus, quive ipsi rebus plerumque
gestis interfuere recensita nobis sunt ас communicata'.
6
Havensius, 106: 'Ista praemissa sunt de persona D. Lindani ejusque prima
educatione, vita et moribus, deque officiis et functionibus ejus ante Episcopatum
obitis. Quae tanto utique veriora certioraque sunt, quo fidelius descripta sunt, et
quidem nonnulla eisdem fere verbis deprompta ex quodam scripto, quod ab
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bestaan, wordt bevestigd in de briefwisseling van Johan van Strijen,
die als executeur-testamentair met de afwikkeling van Lindanus'
erfenis belast was. Op io november 1590 verzocht Gregorius
Gherinx hem: 'het levensbericht van Lindanus, dat hij zelf geschreven heeft, te willen zenden. Ik heb mij namelijk voorgenomen
om zijn voorbeeldig leven, zoals ik dat gedurende twintig jaar heb
mogen zien, waarheidsgetrouw te beschrijven en uit te geven,
daartoe gedreven zowel door liefde voor mijn meester als om te
voldoen aan de vele dringende verzoeken en bovenal opdat velen
door het lezen van zijn levensbeschrijving tot deugd worden opgewekt en tot navolging worden aangespoord. Daarom verzoek ik
U dringend mij de genoemde levensbeschrijving uit Gent te laten
overzenden' 1 . Johan van Strijen voldeed aan deze bede 2 en een
klerk ontving 20 schellingen voor 'het copiëren of uytschryven van
t leven vanden selven E. heer Lindanus, groot wesende LXII
bladz'3.
Ook in het verhaal over de bisschoppelijke werkzaamheden van
Lindanus deed Havensius meermalen een nadrukkelijk beroep op
het dagboek of de autobiografie van zijn held 4 , waarbij hij dan
vermeldde, dat hij Lindanus woordelijk citeerde 'opdat niemand
aan de waarheid van mijn relaas zou twijfelen en allen de ijver en
de standvastigheid van zulk een groot man zouden zien'. De doelstelling, in het werk vele malen herhaald, 'dat de deugd van
Lindanus anderen tot navolging moge strekken', behoeft aan de
eerlijkheid van de schrijver geen afbreuk te doen, doch ontneemt
aan het boek van Havensius naar ons gevoelen wel het definitieve
karakter. Daarbij komt, dat diens bronnen noodgedwongen eenzijdig waren: alleen afkomstig uit Lindanus' eigen archief of van
ipsomet D. Lindano suo stylo compositum; mihi a quodam singulari amico fuit
communicatum '.
1
Gregorius Gherinx aan Johan van Strijen: 'Nominatim autem peto mihi destinar! vitam Rmi quam ipse vivens sibi scripsit. Proposui enim vitam ejus exemplarem prout per annos 20 earn vidi ex vero in lucem edere, idque tum amore
domini mei tum etiam ut gratificar! possim varus qui hoc summopere a me
petierunt, et praecipue ut multi ex vitae ejus lecture ad virtutes inflammari et ad
imitationem accendi possint. Peto itaque Palernitatem obnixe, ut nobis diclam
vitam Gandavo quanto citius fieri poterit evocare ne graveris'. Arch. Gent,
в-", 3 ï b .
2
Gent, B-11, 3ic.
1 Gent, B-11, j j d .
• Havensius, 122, 141, 24}, 249, 308 en 312.
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zijn vrienden en vereerders. Thans, nu over de zestiende eeuw alle
openbare archieven ter beschikking staan, zal een nieuw levens
bericht in vele detailpunten de eerste schets kunnen corrigeren.
OVERIGE LITERATUUR

De latere publikaties over Lindanus waren in het algemeen een
uittreksel van het boek van Havensius. Dit geldt niet alleen voor
de artikelen over Lindanus in de grote alfabetische naslagwerken 1 ,
maar ook voor de 2 schets van J. Knippenbergh in zijn kerkgeschie
denis van Gelderland, voor het bericht in de Utrechtse kerk
geschiedenis van H. F. van Heussen3 en voor het hoofdstuk dat
J. Habets in zijn geschiedenis van het bisdom Roermond aan de
eerste bisschop wijdde*. Maakte Habets daarbij gebruik van de
spaarzame gegevens, die in de Limburgse parochie-archieven be
waard bleven, van Heussen benutte bovendien een oude levens
beschrijving van Lindanus in manuscript, mogelijk de autobiografie
welke Havensius reeds vermeldde 5 . Ook F. G. Holzwarth gaf met
zijn artikelen over Lindanus in 'Der Katholik' 6 niet meer dan een
samenvatting van Havensius, evenals H. Welters, die voor de
'Publications' een volkse bewerking schreef?.
In 1926 ondernam W. Schmetz een poging, het leven van
Lindanus opnieuw vanuit de archieven te benaderen 8 . Zijn studie
bleef echter beperkt tot de voorgeschiedenis van de bisschop : van
de geboorte tot de installatie in Roermond. Bovendien bleek bij
nader toezien het archiefonderzoek van Schmetz over de behandel1

A. J. van der Aa, Biografisch woordenboek, xi, 4 6 0 ; Biografie nationale de
Belgique, хм, 21 2 ; Wetzer und Weites Kirchenlexikon, vu, 2062 ; e.a. Opmerke
lijk is, dat het Ν.Ν.B.w. geen artikel over Lindanus bevat.
2
J. Knippenbergh, Historia ecclesiastica ducatus Geldriae, Brussel 1719, 178.
J H. F. van Heussen, Historia Episcopatuum foederati Beigli utpote Metropoli
tani Ultrajectini... Leiden, 1719, 322 v.
* J. Habets, Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de
bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, 11, 442-4{8.
s 'Librum in Folio MS. possideo, quo vita ejus integra a primis primordiis ad
usque ejusdem exitum amplissime describitur'. Historia, 323.
6
F. G. Holzwarth, Wilhelm Damasi Linden, erster Bischof von Roermond, in:
Der Katholik, xxv (1871) 712 ; xxvi (1872) 89, 442 en 68ov.
7 H. Welters, Wilhelmus Lindanus, eerste bisschop van Roermond, in: PSHAL,
xxvii (1890) 22J-299.
9

W . Schmetz, Wilhelm van der Lindt, erster Bischof von Roermond, diss.
Münster 1926, uitg. in: Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, no. 49.
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de periode zo ernstige hiaten te vertonen, dat deze jaren hier niet
onbesproken konden blijven. Over de werkzaamheden van Lindanus als inquisiteur van Holland schreef Schmetz met name:
'Abgesehen von der Ernennungsurkunde und von dem Gesuch um
Befreiung von diesem lästigen und mühseligen Posten, das der
Inhaber gar bald nach seiner Ernennung einreichte, war es nicht
möglich, über diese seine Wirksamkeit weiteren Aufschluss zu
erhalten', en hij opperde in een nota de mogelijkheid, dat een
onderzoek in het rijksarchief te Brussel wellicht meer gegevens
zou verschaffen1. Deze veronderstelling is inderdaad juist gebleken :
het fonds Papiers d'Etat et de l'Audience bevat vrij veel correspondentie over de inquisiteursarbeid van Lindanus. Ook het archief
van Filips ii in Simancas bleek voor deze periode waardevol. Maar
zelfs het door Schmetz onderzochte rijksarchief te 's-Gravenhage
biedt in de correspondentie van het hof van Holland talrijke, daarop
aansluitende, gegevens. Terwijl de notariële verslagen van de
inquisiteur verloren gingen, bleef in de rekeningen van Nicolaas
Jansz. Persijn, ontvanger van het hof een gedetailleerd verslag van
Lindanus' handelingen bewaard. In zijn hoofdstuk over de Friese
jaren van Lindanus heeft Schmetz wel ongeveer alle bekende
archiefstukken verwerkt 2 , maar hij legde tezeer de nadruk op het
ontactische optreden van Lindanus en had te weinig oog voor het
principiële karakter van het Friese verzet. Daarop wees reeds
M. P. van Buijtenen, die Lindanus een slachtoffer van de Friese
'Vrijheid' noemde 3 . Van Buijtenen illustreerde zijn betoog met de
uitvoerige commentaren van de Friese raadsheer Joachim floppers,
bewaard gebleven in diens brievenboek op de koninklijke bibliotheek te 's-Gravenhage, maar hij interpreteerde deze berichten
meermalen niet geheel correct, misleid door de dubbele datering
die Hoppers gebruikte 4 . Zeer gedegen en uitstekend gedocumenteerd werd deze periode onlangs opnieuw beschreven in de studie
van J. J. Woltjer: Friesland in de Hervormingstijds, doch hier
1

Schmetz, 95 nota $4: 'Möglich, dass Nachforschungen im Staatsarchiv zu
Brüssel zu einer ergieberigen Ausbeute fuhren'.
г
Enige stukken uit het rijksarchief van Brussel zijn Schmetz onbekend gebleven,
onder andere de briefwisseling met Parma over een nieuwe zending van Lindanus
naar Friesland In i j 8 i : R.A.B. Audience, 1806/1.
3 M. P. van Buijtenen, De Friesche jaren van de 'Inquisiteur' Wilhelmus Lin
danus, in: It Beaken ш (1941) ю з en 113 .
* Zie hiervoor Bijlage il, biz. 00.
' Dissertatie Leiden, 1962.
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worden de gebeurtenissen uiteraard benaderd vanuit de geschiedenis en de omstandigheden van het gewest, zodat een korte beschouwing over de persoonlijke beleving van de gerezen moeilijkheden door Lindanus hier niet geheel overbodig is.
Over de Roermondse periode van Lindanus is tot dusver geen
nieuwe onafhankelijke studie verschenen, afgezien van het gedegen
artikel, dat M. Dierickx aan de oprichting van het bisdom en de
installatie van de eerste bisschop wijdde1. Andere detailonderwerpen werden, meestal naar aanleiding van een toevallige archiefvondst, door G. Brom, J. Habets, E. Janssen, J. Tesser en vooral
door J. S. van Veen beschreven 2 . In 19Ç3 gaf J. Meerbergen in het
Belgische tijdschrift 'Pastor Bonus' een artikelenreeks uit over
bisschop Lindanus, waarin hij de bestaande litteratuur verwerkte
met enkele nieuwe gegevens uit het Brusselse rijksarchief. De
bedoeling van de auteur, in overeenstemming met het karakter van
het genoemde tijdschrift, was echter uitsluitend zijn lezers te
stichten en zijn beschouwingen kunnen moeilijk objectief worden
genoemd 3 .
Het oordeel in 1945 neergeschreven 4 ; 'het is min of meer
beschamend, dat van hem tot dusver wel een karakteristiek uit zijn
Friese jaren, maar geen behoorlijke biografie is verschenen' is in
1966 nog onverminderd van kracht. Deze studie wil tot het tekenen van een nieuw portret een bescheiden poging zijn. Daarbij heb
ik getracht steeds de vermaning van Wilhelmus Lindanus in acht te
nemen, dat de eerste wet van de geschiedschrijving bestaat uit de
'fides bona' : de onvoorwaardelijke trouw aan de waarheids.

1
M. Dierickx, De oprichting van het bisdom Roermond, 1^9-1^69, in: Historische Opstellen over Roermond en omgeving, 237-2Í7.
2
Zie hiervoor de lijsten van gedrukte bronnen en overige werken.
3 ] . Meerbergen, Qui nos praecesserunt: Willem Damaasz. Lindanus, de eerste
bisschop van Roermond, in: Pastor Bonus, xxx (1913) 4 i , 104, 169, ï 3 i en

2 9 Í ; XXXI ( i 9 í 4 ) 4 i en 116.

• U. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme, 1, 372.
s 'Huius actatis infelicissimae historici fere universi primam historiac legem,
nimirum fidem bonam, non praestant'. Orationes D. Ruardi, praefatio, 11.
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Jjêitt Сап,

ХХУШ

GVILIELMVS UNIMNVS EPISCOE CÁNDENOS.
(

i)orararwn patria eiî,Çruâia patria altera Mhcnœ,
.Jlltf attimi dtrices, corporis illa mei.
Com-picuum fanfta coltat RurmmJa tiara,
Et GanJà in ciñeres qfßciofa mcos. ;
Non ntelwre loco nasci, pottnvt renasci;
'"Jim meliere coli, nm meliore rnori.

HOOFDSTUK

I

Dordrecht en Leuven ( i p ^ - i ^ y )
'Dordrecht is mijn vaderland, niet minder het Nervisch Athene;
Het laatste vormde mijn geest, zoals het eerste mijn lichaam.
Groot maakte mij echter Roermond met zijn heilige mijter
En Gent waakt vol zorg over mijn stoffelijke resten.
Geen edeler plaats om te worden geboren of herboren.
Geen betere om te werken of te sterven*'.

Deze sobere volzinnen beeldhouwde Maximilianus Vrientius, de
dichterlijke Gentse secretaris 2 , op de graftombe van de bisschop,
die hij enkele maanden tevoren met een hoogdravend welkomstlied
had ingehuldigd 3 . Na een te lange vacature* en een eindeloze
1

In de vertaling van dit grafdicht, dat als motto voor deze studie fungeert, ben
ik bewust iets afgeweken van de letterlijke tekst. Het woord 'coli' werd niet
passief vertaald : 'om te worden geëerd' doch mediaal: 'om te leven, te werken'.
Door deze dichterlijke vrijheid bleef het assonerende rijm: 'coli-mori' in:
'werken-sterven' bewaard; tevens drukt deze vertaling beter uit, welke waarde
het bisschopsambt in feite voor de mens Lindanus heeft gehad, zoals uit het vierde
hoofdstuk zal blijken.
Grudii: volk in Gallia Belgica onder de heerschappij der Nerviers, in de nabijheid van het tegenwoordige Oudenaerde. Met het Athene der Grudii is kennelijk
Leuven bedoeld.
2
Maximilianus Vrientius, 1559-1614, is bekend gebleven als latijns dichter. Hij
studeerde filosofie te Keulen en rechten in Parijs. Om zijn gehechtheid aan de
katholieke leer werd hij aanvankelijk uit Gent verbannen, maar na de reductie
van de Scheldestad werd hij secretaris van Gent. Vele van zijn verzen en grafdichten vindt men bij J. F. Foppens (Bibliotheca Belgica), Α. Sanderus (Flandrh
illustrata) е.a.
3 Vrientius was eveneens een expert in het vervaardigen van grote lofdichten en
welkomstliederen. J. N. Paquot, die zijn 'Pancgyricus' voor de vierde bisschop
van Gent vermeldt en eveneens zijn 'Descriptio pompae Alberti et Isabellae'
(Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Pays-Bas, 11, j f î v ) schijnt het
welkomstlied ter ere van Lindanus niet te kennen. Laevinus Torrentius, bisschop
van Antwerpen, feliciteerde Vrientius ermee in een brief van 24 augustus i j 8 8 .
(M. Delcourt - J. Hoyoux dl. 1, no. 474, p . 475.)
• De eerste bisschop van Gent, Cornelius Jansenius, was reeds in 1576 overleden.
I

1

discussie over de opvolging had de verarmde en door calvinistische
2
dictatuur geheel ontredderde Scheldestad zich opgelucht aan de
meest geachte en energieke kerkvorst van de Nederlanden toe
vertrouwd. Diens strijd was echter gestreden en zijn loop vol
bracht. Boordevol plannen kwam de 63-jarige prelaat naar Gent,
doch alleen om er te sterven en veilig onder vrienden begraven te
worden. De profetische blik van de dichter zag echter in vogel
vlucht vanuit de thuishaven over deze verbijsterend snelle landing
heen naar de grote handelsstad aan zee, waar die levensreis be
gonnen was.

DE G E B O O R T E P L A A T S

Geen idealer terrein voor jeugdige ondernemingslust kan men zich
denken dan de nauwe straten en steegjes van een nijvere handels
stad, de markten en havens vol druk vertier, die uitzien op geheel
de wereld. Menig groot man uit onze Vaderlandse Geschiedenis
maakte daar zijn eerste ontdekkingsreizen, leverde er zijn eerste
zee- en veldslagen. Daarmee begint ook het levensbericht over
Willem Damaszoon van der Lindt 3 geboren in ι ςΐς te Dordrecht,
toen de eerste stad van Holland 4 .
Deze positie dankte Dordrecht niet aan zijn uitgestrektheid of
inwonertal, maar aan zijn ouderdom, handel en welvaart. Als
tegenhanger van het Vlaamse Brugge was de stad door de Hollandse
1
Na de reductie van Gent door de hertog van Parma in 1 {84, wenste deze aan
stonds Lindanus voor de St. Baafskathedraal. HIJ kon de koning daartoe echter pas
m 1 587 overreden, nadat eerst drie andere candidaten waren aangezocht.
2
Gent heeft zich zeer actief getoond in de strijd tegen Spanje In 1 J76 had m het
stadhuis de vergadering plaats van de Staten-Generaal, die de bekende Pacificatie
van Gent ondertekenden. In 1 ¡jj maakten Hembyze en Rijho\e zich meester van
de stad, hetgeen tot een calvinistische dictatuur leidde, waarin naast Hembyze de
fanatieke predikanten Moded en Datheen een grote rol speelden Bij de opmars
van Parma raakte Gent steeds meer geïsoleerd en gaf zich in september 1 {84 aan
Parma over. cf. L. J. Rogier, 1, 404 .
3 De naam van de familie komt in verschillende versies \ o o r · van der Lindt van
der Linden, vander Lynden, Verlinden of: de Lynden Persoonlijk ondertekende
de latere bisschop van Roermond zijn brieven een enkele maal m e t : Wilhelm van
der Lindt doch meestal, ook in Nederlandse of Franse correspondentie met de
gelatiniseerde vorm · Wilhelmus Damasi Lindanus
+ Algemene litteratuur over Dordrecht- M. Balen, Bcschnjvinge der stad Dordrecht. (1677) J. L. van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht (1931-33).
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graven in de dertiende eeuw met vele privileges begunstigd .
Willem и en Floris ν maakten de Dordtse handel tot een belang
rijke bron van inkomsten voor de grafelijke schatkist door deze
stad tot de spil van hun tolsysteem te maken. In ι 299 bepaalde de
regent Jan van Henegouwen, de latere graaf Jan n, dat alle goede
ren, welke over Merwede en Lek werden vervoerd, in Dordrecht
ter markt moesten worden gebracht.
Dit was het begin van het belangrijke stapelrecht, later nog
uitgebreid met het zogenaamde Maasrecht, volgens welk ook alle
uit zee binnenlopende schepen hun gehele lading in Dordrecht
moesten lossen. Daarbij oefende Dordrecht — aanvankelijk uit
eigen beweging, maar naderhand door de vorsten bekrachtigd —
eveneens het stapelrecht uit op de noord-zuid-verbinding, over
alles wat via de Hollandse binnenwateren naar of van Zeeland en
Antwerpen werd vervoerd, waarvan zout het belangrijkste handels
artikel vormde. Aldus wist de Merwedestad, gesteund door haar
uitermate gunstige ligging, uit alle richtingen de handel tot zich te
trekken. De koopvaarders uit Danzig en Rostock, die met graan
van de Oostzeekusten de Maas opvoeren of met Rijn- en Moezel
wijn de grote rivieren afzakten, moesten hun koopwaar eerst in
Dordrecht aan de markt brengen. Het hout, dat in grote vlotten de
Maas afdreef en later met zeeschepen uit Noorwegen en Zweden
werd aangevoerd, verschafte aan de Dordtse paltrokmolens volop
arbeid en aan vele poorters rijke inkomsten. Zo hadden met name
de bekende families De Witt, Oem, van Kuyckhoven en andere
hun fortuin en aanzien aan de houthandel te danken 2 . In de nabij
heid van de haven vond men grote haringpakkerijcn, zoutketen,
oliemolens en opslagplaatsen voor ijzer, kolen, kalk en steen.
Hierbij had zich de industrie ontwikkeld, welke in dienst van de
handel stond. De zeilmakerijen, scheepswerven, lijnbanen, touwslagerijen en velerhand trafiekbedrijven, welke de nijvere stad als
een bijenkorf vulden met het gegons van de arbeid, deden een
steeds overvloediger stroom van goud en zilver de statige huizen
aan de Voorstraat binnenstromen.
Het is begrijpelijk, dat deze welvaart de afgunst der andere
steden opwekte, omdat zij zich door het Dordtse stapelrecht in hun
1
H. van Werveke, De steden, rechten, instellingen en maatschappelijke toe
standen. A.G.N. 11, 374.V; van Werveke, De opbloei, handel en nijverheid, A . G . N .
" , 437 .
2
J. L. van Dalen, 1, 3^7.
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ontwikkeling geremd zagen. Na de overgang van het gewest
Holland in vreemde handen, kregen zij een kans. Voor de Bour
gondische en Habsburgse vorsten had de Merwedestad niet meer
die exclusieve betekenis welke zij voor de Hollandse graven had
bezeten.
Ondanks krampachtige pogingen om de aanslagen af te weren,
brokkelde de positie van de Maasstad langzaam af.
In i£2i verloor Dordrecht tegen het kwijnende Brielle een
proces over schending van het Maasrecht 1 , en dit zette uiteraard
het verzet van de andere Hollandse steden nieuwe kracht bij. Wat
betreft het stapelrecht zouden in 1^41, na een proces tussen
Dordrecht en Rotterdam, de goederen die over de Hollandse
IJssel werden vervoerd formeel worden vrijgesteld2, maar voor de
Rijn- en Maashandel bleef een beperkte stapelplicht nog eeuwen
lang van kracht. Tegenover de snelle opkomst van Antwerpen,
Amsterdam en — veel later - van Rotterdam zou Dordrecht allengs
zijn eerste plaats verliezen 3 , doch het bleef nog zeer lang een uiter
mate belangrijke taak vervullen in de handel op de rivieren, waarbij
zich een nieuw commercieel stapelrecht ontwikkelde, het zoge
naamde octrooi-serviel, dat de Zuid-Hollandse gebieden tot de IJssel
verplichtte hun produkten, met name de zuivel en landbouwartikelen, in Dordrecht aan de markt te brengen 4 .
Ook officieel bezette de oudste stad van Holland nog steeds de
ereplaats. Bij de dagvaarding der steden ontving Dordrecht de
voorrang en de nieuwe vorsten werden het eerste binnen zijn
muren gehuldigd. Zo werd Karel ν in ιςις en Filips π in 1 5-49
luisterrijk ontvangens. Handels-politieke overwegingen bepaalden
mede de vroege overgang van Dordrecht naar de opstand in 1 57 2 6 .
Daarop werd het een centrum der hervorming en de eerste zetel
van het bestuur der opstandelingen. Ten tijde van de republiek was
Dordrecht de eerst-stemmende stad van Holland en had de ere1

S. P. Haak, Brielle als vrije en bloeiende Hanzestad in de 1 j-e eeuw. B.V.G.O.
iv-e reeks, vi, ¡6.
г
T. S. Jansma, De betekenis van Dordrecht en Rotterdam omstreeks het midden
van de zestiende eeuw. De Economist xxix, 212.
3
H. C. H. Moquette, De strijd op economisch gebied tussen Rotterdam en
Dordrecht, T.V.G. XLI,

40V.

* J. Reeling in H.w.p. 11, 74.
* J. L. van Dalen, H O I .
* J. С Boogman, De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de
zomer van het jaar 1 £72. T.V.G. LVII, 81 v.
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plaats in de vergadering der staten, die meermalen in Dordrecht
bijeenkwamen.
Het is van belang op te merken, dat Willem van der Lindt in
deze nijvere en zelibewuste stad zijn kinderjaren doorbracht. Ook
al stamde hij uit een der voorname families, zijn jeugdherinnerin
gen, door de eerste biograaf Arnold Havens uit een niet meer
bestaande autobiografie overgenomen 1 , wijzen erop, dat Willem
met zijn broers en vriendjes na schooltijd bij de havens rondzwierf,
er de gewone kwajongensstreken uithaalde en de onvermijdelijke
ongelukken kreeg. Zij geven ons aardige tafereeltjes, door de
eerste biograaf benut om Gods bijzondere voorzienigheid in het
leven van de toekomstige held aan te tonen. Eens, zo lezen wij,
was Willem met zijn broer Otger en andere jongens aan het stoeien
en springen op volgetaste hooischuiten, die onbewaakt langs een
stil gedeelte van de kade lagen. In een moment van onachtzaamheid
schoot Willem het water in en verdween in de diepte. Daar geen
van de jongens kon zwemmen, duurde het even voordat men hulp
had gehaald en hem had opgevist, doch gelukkig bleek hij nog in
leven.
Een ander maal werden in de buurt van de school sluiswerken
uitgevoerd. De jongens verdrongen zich rond de gevaarlijke rand
van de bouwput. De nieuwsgierige Willem waagde zich te ver naar
voren en stortte in de diepte, doch — wonder boven wonder —
bekwam hij geen enkel letsel, 'want de Heer heeft beloofd, dat hij
de vallenden zal ondersteunen opdat zij zich niet kwetsen : Apud
Dominum gressus hominis dirigentur ; cum ceciderit non collidetur,
quia Dominus supponit manum suam', citeert Havensius uit het
boek der psalmen 2 . De huidige generatie besluit minder spoedig
tot miraculeuze tussenkomst van de Voorzienigheid en waardeert
in zulke gegevens eer iets anders, namelijk de indruk, die zij ons
van de later zo ernstige bisschop geven : hij kan geen suffe dromer
geweest zijn ; veeleer was hij een frisse knaap, die ook in het spel
volop meedeed en de bonte indrukken van de nijvere handelsstad
gretig in zich opnam.

1
'Quae tanto utique veriora certioraque sunt, quo fidelius descripta sunt, et
quidem nonnulla eisdcm fere verbis deprompta ex quodam scripto, quod ab
ipsomet D. Lindano suo stylo compositum ; mihi a quodam singular! amico fuit
communicatum'. Havensius, 106.
2
Psalm 36, vers 23-24; Havensius, сц.
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HET O U D E R L I J K

GEZIN

Ongetwijfeld is het karakter van de jongen nog sterker beïnvloed
door de sfeer, die in het deftige patriciërshuis heerste, waar hij in
ΐ£2ς geboren werd uit het huwelijk van Damas Willemszoon van
der Lindt met Adriana Jan Ogiersdochter 1 . Ten onrechte schreef
W . Schmetz in zijn onvoltooide biografie van Lindanus, dat vader
Damas burgemeester van Dordrecht was in het jaar van Willems
geboorte 2 , waarbij hij zich beriep op documenten van het stads
archief en de oudste 'Beschrijvinge der Stad Dordrecht' van
Matthijs Balen3. Oorkonden zijn er echter niet meer uit bedoelde
jaren en in de burgemeesterslijsten, welke Balen in de zeventiende
eeuw uit de archieven heeft opgediept, komt de naam Damas van
der Lindt geen enkele maal voor. Het is niet geheel duidelijk, hoe
Schmetz deze bewering, die ook in de latere literatuur is door
gedrongen 4 , heeft kunnen lanceren, tenzij hij dit abusievelijk
gelezen heeft in de mededeling van Balen: 'Damas van der Lindt
troude... Joffr. Anna Stoop, HeerenWillemsd. Burgemeesters' 5 .
Het ambt van burgemeester wordt daar duidelijk aan de schoonvader
toegeschreven. Mr. Willem Stoop Adriaanszoon, Doctor Medicinae
komt inderdaad meermalen in de burgemeesterslijsten voor. Hij
was van i£i4. tot 1^33 'burgemeester van 's Heeren Wegen' en de
volgende twee jaren 'burgemeester der gemeente' 6 . Elders spreekt
Balen terloops over de functie die Damas van der Lindt naderhand,
bij zijn tweede huwelijk, vervulde: 'Adriana Stoop, Heer Willems1

M. Balen, 2oi, 903.
W . Schmetz, 13: 'Man schrieb das Jahr ι ¡г ς als dem Damasus van der Lindt,
der zeitweise Bürgermeister der Stadt war, ein Sohn geboren wurde, der den
Namen Wilhelm erhielt'.
3 W . Schmetz, 13 nota 6 : 'Solche Aemter haben mehrfach Ahnen und Verwandte des Bischofs innegehabt; mehrfach kommen diese in Urkunden wie im
Stadtarchiv von Dordrecht und bei Baien als baljuwen (Bürgermeister) schouten,
schepen usw. vor'.
+ Men vindt deze vermelding nog niet bij J. Habets, Geschiedenis van het bisdom
Roermond (1890) en bij H. Welters, Wilhelmus Lindanus (1890), maar wel bij
L. J. Rogier, dl. i, 372 (194^) en M. P. van Buijtenen, 104 (1941).
s M. Balen, 923.
6
Volgens M. Balen en J. van Dalen bezat Dordrecht in de zestiende eeuw twee
burgermeesters t.w. de 'burgermeester der gemeente', die het hoofd van de
magistraat was en de 'burgermeester van 's-Heeren wegen of van den Gerechte'
die de schepenbank voorzat en de burgermeester der gemeente bij afwezigheid
verving.
2

6

dochter trouwde Damas van der Lindt, deken van de schutterije' 1 .
Niet het invloedrijke ambt van eerste burger van de rijkste stad van
Holland vormde de positie van de vader, maar de vrij onbeduidende
en ondergeschikte functie van deken bij een der drie schutterijen.
Elke schutterij van Dordrecht telde toen twee schutmeesters en
een vaandrig en was weer onderverdeeld in vier kavels, waarover
een deken en een luitenant stonden 2 . Het is de vraag, of deze
functie een dagvullende taak meebracht; van andere werkzaamheden is echter geen spoor meer te vinden.
Heer Damas van der Lindt moet desondanks een der aanzienlijkste poorters zijn geweest, nauw geparenteerd aan de rijkste en
voornaamste regentenfamilies. Reeds werd vermeld, dat zijn tweede vrouw een burgemeestersdochter was : ook de vader van zijn
eerste echtgenote. Jan Ogierszoon behoorde tot de vroedschapsleden: meermalen wordt hij als schepen vermeld. Zelfwas Damas
van der Lindt van moederskant een kleinzoon van Comelis Damaszoon Mijl, burgemeester in 1490 en i^oS. De beroemdste burgemeester van Dordrecht, Arent Corneliszoon van Mijl, die de stad
bestuurde in de moeilijke jaren van 1^41 tot na de overgang van
1 £7 2 was zijn volle neef. De zuster van heer Damas, Engelken van
der Lindt, huwde met de schepen Jan Oem en later met burgemeester Pieter van Beveren. Ook verschillende van zijn negen
kinderen^ huwden in de beste families : van Broeckhuyzen, van der
Burch, Hallincq en Schrevels, welke voortdurend de leidende
posten bezetten. Zij werden klaarblijkelijk als een volkomen gelijkwaardige partij beschouwd. De jongste zoon, Adriaan van der
Lindt, vinden wij tussen і^бу en 1572 meermalen vermeld als
schepen, burgemeester en schout van 's-Gravenhage 4 . Met deze,
> M. Balen, 124Í.
] . van Dalen, ^53.
3 Uit zijn eerste huwelijk met Adriana Ogiersd. had Damas van der Lindt vier
zoons t.w. Otger, Willem, Peter en Adriaan; uit zijn tweede huwelijk met
Adriana Stoop vijf dochters: Maria, Adriana, Sophia, Engelberta en Liesbeth.
M. Balen noemt bij dit tweede huwelijk nog een zoon: 'Willem van der Lind,
Damasz. Jezuijt, sterff 1 ¡So te Weenen'. (o.e. 1 24j) Van deze jongere Willem is
nochtans geen spoor te ontdekken, wellicht moet híj vereenzelvigd worden met
de Nijmcgenaar Theodorus Lindanus, die in ι ¡So als vicaris-generaal in Breslau
stierf en door o.a. Steinhuber ten onrechte als een broer van Lindanus beschouwd
werd. (Geschichte des Collegium Germanicum-Hugaricum in Rom, 1, 1, 42) cf.
N.N.B.w. и, 820 en W . Schmelz, 14 nota 7.
+ Hij werd aangesteld door het hof van Holland op 18 oktober 1569 en door de
koning bevestigd op 26 april 1^70. Tot de overgang van de stad in 1^72 bleef hij
2
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hoewel onvolledige gegevens is de sociale status van de familie toch
voldoende geschetst.
Niet meer met zekerheid is vast te stellen of Damas van der
Lindt van adel was. De bewering dienaangaande van Havensius en
Matthijs Balen1 werd naderhand in twijfel getrokken. Met de
kleinkinderen van Damas van der Lindt stierf het geslacht reeds
uit 2 . Volgens de twee genoemde zeventiende-eeuwse auteurs
stamde Lindanus af 'van het eertijds edele geslacht der Heren van
der Linde', eigenaars van het dorp de grote Lindt, ten noorden van
Dordrecht in de Zwijndrechter waard gelegen, dat in 1421 door de
St. Elisabethsvloed werd overstroomd. Een aanwijzing voor de
juistheid van deze bewering zou men kunnen zien in het feit, dat de
familie hetzelfde wapen voerde als de heerlijkheid Lindt: drie
zilveren Andrieskruisjes, twee en een, op een veld vansinopel, een
wapen dat is uitgehouwen in een gevelsteen met het jaartal 1131 in
de kerk van de Grote Lindt 3 . Dit blazoen wordt als vrouwswapen
afgebeeld bij de vermelding van het huwelijk van Pieter van
Beveren en Engelberta van der Lindt 4 en ook Wilhelmus Lindanus
heeft het als bisschopswapen gevoerd.
Een tweede aanwijzing ligt misschien in een brief van
koning Filips 11 aan Margareta van Parma, gedateerd 4 oktober
і^бу 5 . Daarin vermeldde de vorst, dat Damas van der Lindt had
verzocht hem en zijn erfgenamen te willen belenen met de heerlijk
heid Lindt, welke aan de kroon vervallen was 6 . Omwille van de
in functie, (R.A. 's-Gr., 3-е afd. Archief van de Rekenkamer, jo8 en 6-e register
van de verpachting van beneficien, fol. 3 3 ; en in no. 4 9 ^ : het witte franchine
register van Commissien, fol. 160), zie ook: J. de Riemer π , 62 en 118. Dat het
in deze archiefteksten inderdaad over een broer van Lindanus ging, bevestigde
deze in zijn werk 'De fiigiendis nostri seculi idolis' waar hij schreef: 'Cum meus
frater germanus Hadrianus Lindanus, praetor Haghensis...' (143) en in zijn
correspondentie met de jezuiet Mercurianus, waar bisschop Lindanus meermalen
over zijn broer 'de schout van Den Haag' sprak. (Archief S.J. Rome, German.
I Ï 3 fol. 23).
1
Havensius, 9 4 ; M. Balen, 2 o j .
2
J. F. Α. F. de Azevedo Coutinho y Bernal- 'Table généalogique de la famille de
van der Lindt'. (Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage).
3
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, vu, 341.
• M. Balen, 9 Î 7 .
5
R.A.B. secr. alleman. 127. uitgeg. L. P. Gachard en J. S. Theissen, vi, 36^.
6
Als 'Heer van Linde en Woude' noemt Balen (1135) Hugo Pietersz. van de
Linde, wiens dochter Elisabeth gehuwd was met Jacob Muys van Holy, de leider
van de protestanse partij in Dordrecht bij de overgang van de stad in ι ¡Ti.
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diensten die de zoon, bisschop van Roermond, aan het land be
wezen had en nog bewees, overwoog de koning op het verzoek in
te gaan en hij vroeg de hertogin om haar advies. Jammer genoeg is
het meegezonden request van vader Damas niet voorhanden en
eveneens ontbreken het advies van Margareta en de eindbeslissing
van de koning. De mededeling van H. F. van Heussen dat de
koning Omwille van de verdiensten van Lindanus aan diens vader
duizend ducaten schonk voor de wederopbouw van de heerlijkheid
Lindt' valt niet nader te controleren 1 ; ze geeft ook geen nadere
inlichtingen over nauwere banden tussen de familie en de gelijk
namige heerlijkheid. Als heer Damas zelf inderdaad een afstamme
ling van het edele geslacht der heren van der Lindt was en daarop
zijn verzoekschrift had gebaseerd, zou Filips и dat waarschijnlijk
ook in zijn overwegingen hebben betrokken 2 . Wel staat vast, dat de
familie uit de Grote Lindt afkomstig was. Lindanus vermeldde in
het voorwoord van zijn verhandeling 'De Sapientia Codesti' dat hij
in de zomer van 1563 tezamen met zijn familie in de kerk van de
grote Lindt een jaardienst voor de overleden voorouders had
bijgewoond 3 . Met deze afkomst uit het gelijknamige dorp zou de
keuze van het bisschops- en familiewapen gemotiveerd kunnen
worden. Verschillende genealogen 4 baseren hun conclusie over de
edele afkomst van de familie op de uitlating van Matthijs Balen,
maar de beslissende schakels in de bewijsvoering, bestaande uit
officiële documenten of eigentijdse archiefstukken, ontbreken. Het
wemelde evenwel in de zestiende eeuw van kooplieden, regenten
en prelaten, die zich een edel voorgeslacht poogden aan te meten
en die daarbij veelal het wapen van hun plaats van herkomst usurpeerden.
Wanneer de familie van der Lindt werkelijk van oude landadel is
1

H. F. van Heussen, 323.
De tekst van de brief suggereert wel enig verband tussen de familie en de
heerlijkheid: 'cy jointe va la requeste de Damas de Lynden, me requérant pour
les raisons y continues, octroyer et donner le fief dudict Lynden, nagueres a moy
dévolu, pour lui ses hoirs et successeurs'. De naam van de familie en van de
heerlijkheid wordt op dezelfde wijze geschreven en de koning schrijft bij de naam
van de heerlijkheid: van het 'bovengenoemde' Lynden, ofschoon er alleen nog
van de familie sprake is geweest.
3
De sapientia Coelesti, 3.
4
J. B. Rietstap, De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel, 3 6 1 ; E. A. van Beresteyn, Genealogisch Repertorium, 209 en
424.
2
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geweest - de eerste heer van der Lindt stichtte de dorpskerk in
1131 en het wapen ging zelfs terug op Geertruide, dochter van
1
Pepijn van Landen - dan zou dat een redelijke verklaring bieden
voor het feit, dat de leden ervan zo volledig in de hoogste kringen
van rijke kooplieden-regenten geaccepteerd werden. Alles wijst er
namelijk op, dat de familie van Lindanus, hoewel niet geheel on
bemiddeld, toch geenszins rijk was. In de oprichtingsakte van het
Dordtse armenweeshuis wordt ook Damas van der Lindt bij de
stichters genoemd, doch hij tekende slechts in met een rentebrief
van drie Carolusguldens en zijn broer Jan met een gift van drie
pond, terwijl andere notabelen giften van 300 tot 600 gulden
schonken 2 . Bij de aanstelling van de jongste zoon Adriaan tot schout
van 's-Gravenhage op 26 april 1 ς-jo werd de garantiesom gestort
door zijn oom Cornells Oem 'griffier van den leenhove en Goevcrt
Moessienbroeck advocaat' 3 . Toen Willem in 1561 tot bisschop
werd aangewezen, bleek hij te arm om zijn benoemingsbul te
betalen en op de raad van Granvelle, de benodigde som van zijn
verwanten te lenen, moest hij tot zijn spijt berichten, dat zijn fami
lie daartoe niet in staat was. Zijn eigen erfdeel had hij geheel
verbruikt om de onkosten van zijn studie te Leuven en Parijs te
dekken en zijn verwanten wilden niet het risico lopen hun gehele
kapitaal te verliezen, wanneer het met de nieuwe bisdommen
zou mislopen 4 . Meermalen zou Lindanus, die bijna altijd met
armoede te kampen had, betuigen, dat hij uitsluitend op de in
komsten van zijn pastorale arbeid aangewezen was. Daarbij zou hij
telkens verzekeren, dat hij van zijn familie niets mocht vragen 5 .
Was de familie dus niet rijk, vroom was zij zeker en zeer gehecht
aan de kerk, waarmee zij door even nauwe relaties verbonden was
als met de regentenklasse. De broer van vader, heer Jan van der

1

A. J. van der Aa, vu, 341.
M. Balen 177; J. van Dalen 972 v.
3 R.A. 's-G. Rekenkamer 4 9 Í , fol. 160.
4
Lindanus aan Granvelle, g - i i - i j é i : 'Responderunt, inconsultum sibi suisque
tantam pecuniae summam meae unius vitae perdendam periculo exponcre. Cum
enim pater charissimus multa sit ex noverca prole eaque nubili ornatus, non licet
quod optât. Reliquis autem minime est integrum res suas aleae e x p o n e r e . . . '
R.A.B. Audience, 47 {.
s Lindanus aan Gregorius χιπ, 8-4-1 ς-ji (uitg. bij Theiner, Annales и, 423); aan
Viglius, 29-4-1JJ8 (R.A.B. Audience, 1430/1); aan de legaten van het concilie
van Trente, 3-10-1561 (uitg. N . A . D . H, 273).
2
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Lindt, was kanunnik van de grote kerk , waar de familie over een
2
eigen kapel beschikte . Twee zusters van vader Damas, Sofia en
Nicola, worden genoemd als priorin van het St. Agnesklooster,
bestemd voor jongedames uit de gegoede klasse, waar ook een der
dochters Sofia intrad als 'besloten nonne' 3 . Damas zelf was kerk
meester van de nieuwe kerk, de St. Nicolaas, en had na de brand
van ι j68 de leiding bij de voorlopige herbouw+. Toen de kerk in
ι ^69 weer in gebruik genomen werd, kwam Willem, die enkele
maanden tevoren plechtig als bisschop van Roermond was inge
haald, naar Dordrecht over om de inwijding te verrichtens.
Over de godsdienstige sfeer in het ouderlijk huis schreef Lindanus later in zijn werkje 'De fugiendis nostri seculi fidolis',
waarin hij tegen de protestanten onder meer de heiligenverering
verdedigde. Wij lezen daar, dat alle huisgenoten waren ingeschrevan bij de broederschap van St. Hubertus, beschermheilige tegen
de hondsdolheid, en dat de voorspraak van deze schutspatroon
hemzelf als jongen eens op wonderbare wijze tegen de beet van een
dolle hond beschermd had 6 . Bij ziekte der kinderen deden de ouders
vrome beloften aan de heilige, die tegen die bijzondere kwaal werd
aangeroepen of gingen op bedevaart naar hun heiligdom met als
resultaat een opvallende genezing 7 . 'Toen ik eens als kind door
hevige kiespijn gekweld werd, deed mijn lieve moeder - door mijn
lijden bewogen — aan de H. Apollonia de belofte ter harer ere een
dag te zullen vasten. Ik herinner mij, dat ik door haar gebeden van
1

M. Balen, 1 37.
J. van Dalen, 696.
3 Het St. Agnesklooster werd gesticht m de 14-e eeuw en behoorde sedert 1430
tot de congregatie van Windesheim. Het was rijk aan bezittingen en bestemd voor
dochters van de aanzienlijken. In 1 Í72 ging een aantal zusters naar het zuiden, de
overigen ontvingen een lijfrente van de stad. (J. van Dalen, 766) In 1J17 overleed
als priorin Sophia van de Linde, die werd opgevolgd door Nicola van de Linde
(M. Balen, 149). In 1 j 6 ¡ droeg Lindanus een verhandeling over het kloosterleven,
getiteld· 'De sapientia Coelesti' aan zijn zuster Sophia op, die toen in het klooster
leefde.
+ M. Balen, 114; J. van Dalen, 716.
5
L. J. van Dalen, De St. Nicolaas- of Nieuwekerk te Dordrecht, in: н . в . xxiv,
2

412.
6

De fugiendis, 144. Hetzelfde verhaal bij Havensius, 96. De Η Hubertus werd
in de middeleeuwen vereerd als patroon van de jagers en schutterijen In het
bijzonder werd hij aangeroepen tegen hondsdolheid, waarbij men het zg Hubertusbrood gebruikte, dat op zijn feestdag gewijd was.
7
De fugiendis, 143.
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mijn pijn verlost werd en dat ik moeder voor het feest van de H.
Apollonia aan haar gelofte herinnerd heb. Zij juichte mijn kinderlijke wens toe maar zei : 'Mijn jongen, we zullen die vasten tot een
andere dag uitstellen, omdat het vandaag toch al onthoudingsdag
is'. Ook herinner ik mij heel goed, dat mijn broer Hadrianus
Lindanus, de latere schout van 's-Gravenhage, in zijn wieg een
afwijking aan de voet bleek te hebben. Toen moeder door de
dokter gewezen werd op het gevaar, dat het kind daardoor later
misschien kreupel zou blijven, deed zij terstond aan God geloften
en smeekte dringend om genezing van haar kind door de voorspraak
van de H. Machutus, die in Utrecht voor zulke kwalen werd aangeroepen. Zij trok naar Utrecht ter bedevaart, bood er haar offergaven aan en vond bij haar terugkeer het kind volkomen genezen.
Ik weet nog, dat wij allemaal zeer verheugd waren'.
In deze vrome praktijken en particuliere devoties school wellicht
veel van het erfdeel der middeleeuwen, die onze oude kathedralen
met een krans van zoveel zijkapellen en een schat van ex-voto's en
offerblokken versierden, dat de aandacht voor het hoofdaltaar en
het offer van Calvarie wel eens werd afgeleid. Dit echter was bij
de familie Van der Lindt zeker niet het geval. Ongetwijfeld waren
ook zij kinderen van hun tijd, van de voor-Trentse kerkgemeente,
waar de heiligenverering — en dan nog wel in de baatzuchtige toepassing op eigen noden - een te grote plaats innam 1 . Men mag dit
kinderlijk geloof, dit vrome vertrouwen, echter niet kleineren, zolang het in evenwicht wordt gehouden door de gerichtheid op
essentiële godsdienstige levenswaarden. Impliciet getuigde Lindanus in het boven aangehaalde citaat, dat in zijn ouderlijk huis dit
evenwicht bestond. 'Deze zaken, die vaak door de bedorven zeden
van sommige lieden worden misbruikt, hebben nochtans een zeer
heilige oorsprong en ook hebben ze verschillenden tot heil gestrekt, zoals ik met vele voorbeelden zou kunnen aantonen. Maar
ik wil dat liever uitstellen tot een andere gelegenheid, want nu moeten wij snel overgaan tot het behandelen van het heilig misoffer' 2 .
Ook kan men dat afleiden uit het voorwoord van zijn populaire
1

L. J. Rogier, i, 80-86.
'Quae res improbis quorundam, rebus sacris suum ad questum irreligiose
dbutentium moribus, nunc abiit in dissuetudinem cuius tarnen ut origo sanctissimum habet institutum : ita et effectus variis exemplis posset demonstrar!, plurimis
fuisse saluberrimus. Huius autem generis similia in alium aptius reponantur locum.
Sed iam ad sacrificium Christianum accedamus...' De fugiendis, 145-146.
2
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handleiding voor het volgen van de H. Mis 'Vanden oprechten
Godsdienst der heyligher Misse waerdelijck ende bequamelijck te
hooren', die hij in dankbare liefde aan zijn tweede moeder opdroeg :
'indachtich synde uwer devotie, die ghij onder de heylighe Misse
daghelycx sijt plegende ende met opghetooghender herte sijt in de
kercke gods ghestadelyck houdende' 1 . Op ongekunstelde wijze
beschreef de bisschop hoe zijn moeder veelvuldig communiceerde
'uut rechter appetijt des hemelschen spyze ende warachtich levende
broots, dat nu ons hongherighe herte is lieflic spijzende ende durstigen sielen is crachtelyc lavende'. Geen treffender bewijs van de
degelijke godsdienst, die in het ouderlijk huis leefde, had Lindanus
kunnen geven dan de innige en theologische kerngezonde gebeden
en overwegingen, waarmee hij zijn moeder vereerde Ofschoon wij
beducht syn, dat het E. L. nyt soo seer van noode zal weezen'.
De godsdienst was in dit gezin echter niet uitsluitend het domein
van de moeder. Zagen wij reeds dat vader Damas als kerkmeester
een actieve rol speelde in het parochieleven, in het eigen huisgezin
ging hij voor bij de dagelijkse gebeden. Op feestdagen en vooral in
de goede week bezocht hij met zijn kinderen alle kerken en kapellen van de stad. In dit verband verhaalt Havensius een treffend
voorval, daarbij uitdrukkelijk vermeldend, dat bisschop Lindanus
het op latere leeftijd dikwijls placht te vertellen: 'Eens toen er aan
de ouderlijke woning reparaties verricht werden en vader Damas
met de arbeiders discussieerde over de godsdienstgeschillen zei hij,
op de tienjarige Willem wijzend, die er nieuwsgierig bijstond
zoals jongens plegen te doen: 'Als ik wist dat die jongen van mij
later met die nieuwlichters zou meegaan, dan zou ik nog liever nu
meteen zijn hoofd tegen die muur verpletteren'. Bij het lezen van
een dergelijke ongenuanceerde uitspraak zijn wij niet meer zozeer
geneigd te denken aan het voorbeeld van Abraham, die bereid was
zijn kind te öfteren2, maar wel kan men met Havensius meevoelen,
dat dit gezegde, op hartstochtelijke toon gesproken, zulk een diepe
indruk op de jongen maakte, dat hij het nooit meer vergat en dat
• Uitg. Delft, i j é j .
2

'Sevae huius patemae vocis cum puer non raro recordaretur, maius indies
imbibebat in pérfidos fidei novatores sanctum odium ; persuasum tenens Deo grata
esse non posse novorum magistorum dogmata, quae pius pater tantopere execraretur, ut exemplo fidelis Abrahae nostrae fidci Patriarchae, suum immaturum mallet
offerre Deo filium, quam in exitiales inciderei impiorum hominum opiniones, &
sectas adeo exosas, salutique humanae perniciosas'. Havensius, 9ς.
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het hem vervulde, 'met een heilige haat tegen de bedriegelijke
ketters'. Tevens hebben wij hier een aanwijzing, dat het opvliegende karakter van de latere bisschop en zijn intransigente houding
jegens de protestanten mede een erfenis waren van vaderskant,
waardoor zijn bezorgde vermaningen soms meer zouden kwetsen
dan overtuigen en waardoor zijn onbaatzuchtig offerleven toch
altijd de slagschaduw zou dragen van een zeker religieus fanatisme.
Welke invloed er van het milieu op de jongen moet zijn uitgegaan, kan men tenslotte nog afleiden uit de houding welke de
stad aannam in de moeilijke jaren voor de opstand. De trouw aan
koning en godsdienst blijkt in Dordrecht hechter te zijn geweest
dan in de meeste andere steden. Reeds in het jaar 1517 waren er
lutherse sympathieën geconstateerd. Maar op het advies van Floris
Oem en Pieter van Myl : 'dat men den brand in het beginsel moest
slissen', waren ze snel en krachtig onderdrukt 1 . Uit de jaren tussen
ιςίς en 1547, de ontvankelijke kinderjaren die Willem van der
Lindt als jongen thuis doorbracht, worden verschillende openbare
terechtstellingen gemeld en de regelmatige afkondiging van stads
en landsplakkaten : gebeurtenissen, die de nieuwsgierige jeugd
hevig interesseerden en waarbij de schooljongens in de voorste rijen
plachten door te dringen. De houding van de magistraat was in
religiosis vastberaden. Bij erkende trouw aan de koning had de stad
dan ook alle belang. Voortdurend werden er door Rotterdam, Den
Briel en Gouda pogingen gedaan om het stapelrecht te breken.
Naast grote geldleningen 2 was de handhaving van de rust alsook de
trouw aan de godsdienst een eerste vereiste om de gunst van de
koning te bewaren. Het is in Dordrecht dan ook niet tot excessen
gekomen. Burgemeester Arent van der Mijlen wist de beelden
storm door persoonlijke moed te voorkomen, reden waarom hij
3
later geridderd werd . Ook na de val van Den Briel op 1 april ι çji
bleef Dordrecht trouw aan de koning en het nam uitgebreide
verdedigingsmaatregelen. Toch leefde ook hier sympathie voor de
rebellen, meer zelfs dan in andere plaatsen. In een vergelijkende
1

Hendrik van Zutphen, prior der augustijnen, die wegens zijn sympathie met
Luther in botsing kwam met de predikbroeders, werd in 1517 door de magistraat
verbannen, ( N . N . B . W . v, 1179; L. J. Rogier, 1, 138). Drie minderbroeders ondergingen in i f i 8 hetzelfde lot. (J. van Dalen, 1096).
2
J. van Dalen noemt meermalen grote geldleningen aan Filips 11, o.a. een van
jo.ooo pond in I Í Í 7 , eenandere in i j j S . (o.e. 1104)
3 J. van Dalen, 1104.
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Studie over de houding van vier Hollandse steden bij de overgang,
constateerde J. C. Boogman, dat de onrust en beroering in
Dordrecht sterker waren dan elders 1 . Als stad van kooplieden en
schippers werd Dordrecht ernstig getroffen door de handelsmisere
van de zestiger jaren, de moeilijkheden in de Sont en met Engeland
en de schade door de watergeuzen berokkend. De geuzen beheersten de grote rivieren en zee-armen en zouden de Dordtse handel
kunnen blokkeren. Bovendien waren er door de vele buitenlandse
contacten meer andersdenkenden dan elders. Binnen de Dordtse
magistraat, die zeer koningsgezind bleef, ontstond een kleine
revolutionair gezinde minderheid, waarvan het driemanschap
Adriaan van Bleyenburg, Cornells van Beveren en Jacob Muys van
Holy bekend zijn gebleven. Boogman merkt op, dat zij alle drie
overtuigd protestant waren, maar de veronderstelling ligt voor de
hand, dat zij als kooplieden hebben ingezien, dat hun handelsbelang
bij de opstand lag. Wij mogen aannemen, dat er binnenskamers
veel over de toekomst gediscusiëerd werd en dat de meerderheid
der vroedschapsleden ervan overtuigd bleef, dat de geuzen het op
de lange duur onmogelijk zouden kunnen volhouden tegen de
koning van Spanje met heel zijn wereldmacht.
Onder het gewone volk met zijn talrijke werklozen speelde de
ogenblikkelijke nood een grotere rol. Op hen maakte de belofte
der geuzen, 'voegt u bij ons en de zee is weer vrij!' de meeste
indruk. Op deze verhoudingen speculeerden de geuzen, toen zij op
2 mei ι 572 — met voorbijgaan van de magistraat — een brief zonden
aan 'de Deeckens van de Schutterien, scippers ende ander van den
Ambachten der Stadt van Dordrecht' om zich aan te sluiten bij de
prins. De eigenlijke onrust broeide bij de gilden en de schutterijen,
waarvan twee dekens reeds tot de opstand aanspoorden. Het waren
weliswaar de twee vroedschapsleden, Adriaan van Bleyenburg en
Jacob Muys van Holy, die op 21 juni heimelijk een brief om hulp
aan Willem van Oranje zonden, doch toen de geuzenvloot van
Bartold Entens onder de muren verscheen, speelden zij geen rol
meer. Toen waren het de schutters die openlijk deserteerden en de
schout, Jan van Drenckvvaard, toeriepen: 'Zoo ghy пае buyten
schiet, zoo zullen wij пае binnen schieten'. Welke rol Damas van
der Lindt, die zelf deken van de schutterij geweest was, in die
1
J. C. Boogman, D e overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in de
z o m e r van het jaar 1 1 7 2 . T . V . G . I vu, 81 V.
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dagen gespeeld moet hebben, is wel af te leiden uit de mededeling
van bisschop Lindanus, dat zijn oude dierbare vader op tachtigjarige
leeftijd door de geuzen was gevangen genomen, wreed mishandeld
en met de gehele familie verbannen 1 . Dit wijst erop, dat hij bij de
nieuwgezinden bovenaan op de zwarte lijst stond, want uit andere
berichten blijkt, dat er slechts zeer weinig arrestaties verricht
werden. Men kon vrij de stad verlaten 2 en Arent van Myl werd
zelfs nog eenmaal in zijn ambt herkozen, voordat ook hij uitweek en
zich in Delft vestigde. Ook Adriaan van der Lindt, schout van den
Haag, verliet het gewest, zodat de gehele familie in ballingschap
ging. Adriaan werd later drossaart van Kessel ; Pieter is woonachtig
geweest in het Kleefse Gennep, waar zijn zoon Peter werd geboren,
die omwille van zijn oom, de bisschop van Roermond, in ι £87 een
kanonikaat verkreeg in de Lieve Vrouw basiliek van Maastricht 3 .
Met deze beproevingen van zijn naaste verwanten en zijn vader
stad leefde bisschop Lindanus op de hartelijkste wijze mee. Aan
vrienden en bekenden verzocht hij met aandrang om gebeden voor
zijn familie en zijn geteisterd vaderland 4 . Verschillende gevluchte
priesters bood hij in zijn diocees een nieuwe werkkring 5 en in
• Lindanus aan Filips 11, 6-9-1 $73: 'Patrem charissimum, senem octuagenarium,
singulariter a Goesis vexatum, subinde captivum atque afflictum tota cum familia
misere discrutiantem nolui reticere'. (Sim. Est. leg. ςςς, no. 38); Lindanus aan
Mercurianus, 28-3-1 $73: 'Moerorem hunc augent in dies Patris senis captivitas
et patriae dulcissimae proditio, cognatorum omnium calamitas fratrisque mei
praetoris haghensis tota cum familia exilium'. (Arch. S.J. Rome, Germ. i j 3 ,
fol. 23).
2
Verscheidene regentenfamilies weken uit, de zg. 'glippers' : van Drenckwaert,
van den Eynde, van Goudhoeven, van Kuyckhoven, Moll, van Moesienbeek, van
der Myle (gedeeltelijk) Nan, Oem, Queckel, van der Steen en Vlaminck. (J. van
Dalen, 496 en 111 2).
3 J. Habets, 11, 442, nota 1.
• Aldus in zijn correspondentie met Mercurianus, Baronius, Borromaeus en
kardinaal Otto Truchsess. Tevens vermeldt hij de lotgevallen van zijn familie soms
terloops in zijn boeken.
s Verscheidene gevluchte geestelijken uit het noorden treft men later aan in het
Roermondse diocees: o.a. Antonius van Oosterum, vicaris van de St. Salvator in
Utrecht die stierf als pastoor van Weert ; Theodoricus Vermeulen Schoonhovianus,
die van i j f ó t o t IÍ72 pastoor van Meulenaersgraeff bij Dordrecht was en na i i 7 3
pastoor werd in Valkenburg (arch. Oud-Bisschopp. Clerezij, Diarium, 132).
Martinus Duncanus, pastoor in Delft en opvolger van Lindanus als deken van de
kapittelkerk in Den Haag, werd later door de bisschop aanbevolen voor het
pastoraat van Lottum en voor een canonicaat in Gent (Lindanus aan Parma, 11-4IÇ8I en Parma aan Lindanus, 23-5-1(87 en 24-9-1(87: R.A.B. Audience 1806/1 ;
cf. Brom -Hensen, 288; P. Woordeloos, Maarten Donk, 11, 86).
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smeekschriften aan de koning en de landvoogden kwam hij op voor
de ballingen uit het noorden, die van alles beroofd in de zuidelijke
gewesten een kommervol bestaan leidden 1 . In 1577 schreef hij de
verhandeling 'Exhortatio ad reditum in Catholicam Ecclesiam ad
Hollandos', welke hij aan de magistraat en de burgers van Dordrecht
opdroeg 2 . In dit voorwoord betuigde Lindanus, dat hij door dezelfde gevoelens werd verteerd als de apostel Paulus, die anathema
wilde worden voor zijn broeders, om hen te kunnen redden.
Lindanus analyseerde uitvoerig de redenen waarom de Hollanders,
en met name de burgers van Dordrecht, in dwaling en opstand
waren geraakt. De hoofdreden was hun koopmansgeest: 'Nergens
ter wereld bloeit zozeer de zucht naar winst en het mateloze verlangen om handel te drijven en contracten af te sluiten dan in
Holland en Zeeland . . . terwijl Christus in het Evangelie u toeroept: Gij kunt God niet dienen en de mammon! 3 Deze geldzucht
is als een kankergezwel, dat onmerkbaar geheel het lichaam aantast ; zij is als de doornen die het zaad van Gods woord verstikken,
zoals men in bijna alle steden kan constateren, behalve in die ene
1

Lindanus aan Don Juan, 24-7-1 £78· 'Honor iste bonis vins ecclesiasticis et
laicis suo cuiquam pro merito reddendus potissimum ad eos pertmere debet, qui
Dei et Regis sui causa sua omnia deserentes, nunc misere agunt in exilio Leodn
Colomae, Lo vanii et alibi, ubi minimo vivitur, quorum III. v. Celsitudini longum
possem texere catalogum, qui gravi egestate pressi, ne unum quidem obolum
summa in penuria umquam hactenus tot postannos impetrare potuerunt' (R.A.B.
Audience 1718/2) Aan Don Juan, 1^79 (Epitome), 'Profuent viros aliquot graves
spectatae fidei ас probatae virtutis et longa experientia, qui Dei et Regis sui
Catholici causa omnia deseruerunt, qui passim exulantes, licet egentes in aulam
non veniunt, ne 111 v. Celsitudinem gravent impensis, assumere atque ex illorum
praecipuis collegium c r e a r e . . . ' (v.A. Nunz di Germ, codex 9 1 , 88v Uitg.
PSHAL, xxix, 284 ) Aan Parma, 11-4-1 ; β ι • 'Nous avons estez contrainctz d'advertir Vostre Excellence quii y at ung grand nombre des gens de bien, des prestres
vieilles, sçavants et de tres bonne vie, pour le present exules a cause de leur loyal
service envers Dieu et Sa Majesté Catholique...' ( R A.B. Audience, 1806/1)
2
'Adhortatio ad reditum m Catholicam Ecclesiam, ovicuhs Christi, Geusiaca
tempestate per Hol land lam et vicmum Belgium misere dispersis. Colomae 1^77.
Ad magníficos Dominos et Praeclariss viros, Praetorem, Consulem et s P . Q .
Dordracenum, Wilhelmi Damasi Lindam Dordraceni Praefatio'
3 'Nusquam terrarum magis fervebat lucri studium et ilhberalis mercaturae
cupiditas, quam per Hollandiam et Zeelandiam. Huic pietatis pesti cum plenque
per Hollandiam et Zeelandiam potissimum (nullam equidem credidenm provinLiam, quae fere tota se pan sedulitate tradidit mercaturae, quod tota et undique
est portuosa, fluviisque opulentissimis cincia) servire maluerunt quam Deo eis
(pro dolor') tandem evemt quod Christus in Evangelio eis frustra clamavit, Non
potestis Deo servire et Mammonae'' Fxhortatio, j i
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meest edele stad, die in alle eeuwen zal worden geprezen en die
nooit genoeg geprezen kan worden : Amsterdam 1 . Met de vermelding van deze grootste concurrent van Dordrecht wilde Lindanus
blijkbaar zijn stadgenoten prikkelen. 'Als gij', zo riep hij hen toe,
'uw eigen levenswijze, uw vroomheid, uw ijver in het bidden en
vasten vergelijkt met de gewoonten van uw ouders voor twintig
jaren, dan zoudt gij denken op een andere planeet beland te zijn' 2 .
Met aandrang spoorde hij hen aan terug te keren tot het geloof van
hun ouders: 'want wij zijn immers kinderen van heiligen en wij
verwachten het eeuwig leven, dat God zal geven aan degenen, die
hun trouw niet breken 3 . Laat u liever door vier paarden uiteenrijten dan ook maar een jota af te wijken van de katholieke leer,
die u vanaf uw wieg door uw godvruchtige ouders is bijgebracht' 4 .
Geheel zijn leven is Lindanus met zijn gedachten bij het vaderland
geweest. Hij volgde met spanning de krijgsverrichtingen en schreef
erover aan kardinaal Baronius5. Terwijl hij in zijn eigen diocees
met priestergebrek kampte en er maar niet in kon slagen zijn
seminarie goed op gang te krijgen, overreedde hij paus Gregorius
XIII om in 's-Hertogenbosch zulk een seminarie op te richten voor
de noordelijke gewesten, die geheel van zielzorg verstoken waren.
Het is enigszins onbegrijpelijk, dat deze man, aan wiens gedachtenis in vele plaatsen van Nederland straten en pleinen werden
gewijd, in zijn vaderstad die hij zo liefhad, geheel vergeten schijnt
te zijn. Het is nochtans van belang op te merken, dat de invloed
1

'Quod multis exemplis (heu dolor') singula fere oppida (excepta una illa
nobilissima, saeculisque omnibus laudanda, et numquam satis praedicanda Amsterdamensi Repub.) nunc vident, atque salutari (Christo Jesu gratia immortalis)
déplorant luctu, meliorem de sempiterna suorum errantium fratrum salute spem
concipientes'. Exhortatio, 32
2
'Si enim mores, pietatem et precandi atque jejunandi devotionem conféras cum
maiorum nostrorum ante annos xx monbus: in ahum te credas migrasse orbem'.
Exhortatio, 31.
3 'Nos enim filli sanctorum sumus, et vitam illam exspectamus quam Deus daturus
est his, qui FIDEM suam non mutant ab e o ' . Exhortatio, 36.
* 'Mihi persuasum habeo, si erraticis Christi ovicuhs etiam mediocnter nota
essent nostrae Religionis Catholicae principia, malle ipsos quadrigli in diversa
nitentibus hornbiliter dilaniar!, aut membratim atrociter deartuari, quam vel
jota unum ab avita discedere doctrina: qua pie ab mcunabulis rchgiosis a parentibus fuere imbuti'. Exhortatio, praefatio, A 3 verso.
s Deze correspondentie werd uitgegeven door R. Albencius: Ven. Caesaris
Baromi s.R.E. Cardinalis epistolae et opuscula. Romae 17Í9-1770; eveneens door
J. Goyers: Continuano histonae ecclesiasticae ducatus Geldnae. Bruxellis 1806.
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van het stedelijk milieu - de regentenstand van het fiere Dordrecht en de sfeer van vroomheid in het ouderlijk gezin, hem zijn hechte
koningstrouw en zijn liefde voor de katholieke kerk hebben in
gegoten.
EERSTE

OPLEIDING

Lang is Willem van der Lindt overigens niet in Dordrecht gebleven.
In zijn twaalfde jaar werd hij naar de latijnse school van Meer ge
zonden 1 . Meer was een dorp ten noorden van Antwerpen in het
graafschap Hoochstraten, dat in de zestiende eeuw rond i j o o
inwoners telde 2 . W. Schmetz schreef dat dit volgens Havensius een
school was van de broeders van het Gemene Leven 3 . De eerste
biograaf sprak echter niet van de leiding van de school* en van een
nederzetting der fraters in Meer is niets bekend 5 . De lokale ge
schiedschrijver 6 meent, dat de leiding van de school berustte bij de
norbertijnen van de St. Michielsabdij te Antwerpen, die ook de
parochiekerk van Meer bedienden. De school zou sedert de vijf
tiende eeuw hebben bestaan, vele bekwame meesters hebben
geteld en verscheidene harer kwekelingen zouden op eervolle wijze
aanzienlijke ambten hebben bekleed. Voor al deze beweringen
weet de auteur echter alleen de korte vermelding van Havensius
aan te geven en weidt daarop uit over het leven van de enige
к wekeling die hem blijkbaar met name bekend was: Willem van
der Lindt uit Dordrecht. Waar deze dorpsgeschiedenis overigens
uitstekend gedocumenteerd is met afschriften van de nog bestaande
archiefstukken, was ter plaatse blijkbaar over de gehele latijnse
school geen spoor te vinden. Het lijkt mij niet onredelijk, achter
1

Havensius, 96.
'Bij een haardstedentelling in 1 ¡26 kwam men tot 209 woningen, waaruit een
bevolking van 1 ¡00 zielen zou kunnen worden afgeleid'. ] . B. Michiclse, Meir in
de Kempen, ¡6.
' W . Schmetz, 17 : 'Lindanus möchte zwölf Jahre sein, als er von den Eltern und
den Plätzen der Kinderfreuden Abschied nehmen musste, um in Meer die
Lateinschule zu besuchen, die nach Havensius von Brüdern vom gemeinsamen
Leben geleitet wurde'.
• Havensius, 9 6 : 'Erat tunc schola non incelebris apud Meranos Hochstratensis
Comitatus, ubi non ¡nfeliciter eruditis colloquiis . . . excultus, maioribus parabatur diseiplinis'. In de marge: 'De studiis et scholis in pueritia. In Brabant.
Merae in Comitatu Hochstratano instituitur'.
s R. R. Post, De moderne devotie. Amsterdam 1940.
* J. B. Michiclse, 300.
2
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deze plaatsbepaling van Havensius een vraagteken te plaatsen en
slechts als vaststaande aan te nemen, dat de jongen op twaalfjarige
leeftijd ergens op kostschool is gedaan.
Tevoren bezocht hij de school van de St. Nicolaaskerk, die sedert
de veertiende eeuw het stadsmonopolie van onderwijs bezat voor
alle jongens uit de parochie tussen 7 en ι ς jaar 1 . Naderhand werden
de stadskeuren wat verruimd door aan jongesn boven 1 2 jaar verlof
te geven particuliere scholen te bezoeken. Dit was vooral toe
gestaan op aandringen van de rijke poorters, die hun zonen op de
hogere studies wilden laten voorbereiden 2 . De parochiescholen in
Dordrecht genoten geen al te goede reputatie. Eerst na de overgang
van de stad in 1^78 zou het humanistisch onderwijs in Dordrecht
zegevieren door het oprichten van de latijnse of Illustere school,
waarvoor beroemde latinisten als Franciscus Nansius werden aan
getrokken 3 . Voordien begon men pas in het derde leerjaar met de
beginselen van het latijn, nadat de kinderen eerst het lezen,
schrijven en rekenen hadden aangeleerd en kennis gemaakt met
enkele rijmwerken en volksboeken, zoals de Dietsche Catoen, de
Ridder metter Swane en de Esopische fabels. Het was dan ook
noodzakelijk eerst een latijnse school te bezoeken als men verder
wilde studeren. In Leuven immers was het latijn in die jaren de
algemeen gebruikelijke omgangstaal, zelfs van het gewone volk, als
wij een tijdgenoot mogen geloven 4 .
Lindanus is dus niet in de geheimen van het latijn ingewijd door
zijn moeder of voedster, zoals Erasmus de ideale opvoeding
5
wenste . Ook begon het declineren en conjugeren voor hem niet
1
Stadskeuren van 1403, 1438, 1450 en 1465: 'Wat knechtkens die boven haren
seven jaren sijn, die en sal men nergens ter scholen selten dan ter Grooter Kerck,
off ter Nyewer Kerck, wiese anders sett, dats diegheene diese sett op een Pont,
ende diese leert op een Pont, also dicke als hi daer tegens doet', cf. M. Balen,
6 7 Î ; J- ν * η Dalen, 9 0 4 ; ^ · ^ · Post, Scholen en Onderwijs in Nederland, 6 9 :
'Evenals in Amsterdam de parochianen hun zonen naar hun eigen parochieschool
moesten zenden, indien zij hen ergens naar school wilden laten gaan, zo moesten
ook de inwoners van Dordrecht dit doen'.
2
J. van Dalen, 90J.
3
G. D. J. Schotel, De Illustere school te Dordrecht, i o v .
• P. N. M. Bot, Humanisme en onderwijs in Nederland, 141 : 'Een Spaans huma
nist bevond in 1Í49, dat te Leuven het latijn de algemeen gebruikelijke omgangstaal was'.
s P. N. M. Bot, 1 23 : 'Erasmus laat het kind als het nog thuis is, reeds door ouders
of voedster, maar liefst door een privaatonderwijzer in de geheimen van het latijn
inwijden'.
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op de eerste schooldag, zoals dat gebruikelijk was in de centra van
het humanisme, waar men de kinderen zo spoedig mogelijk de
volkstaal wilde doen vergeten. Toch is ook voor hem het latijn de
eigenlijke moedertaal geworden, welke hij veel vlotter en onberispelijker hanteerde dan de volkstaal. Zijn zinnen waren klassiek
van vorm en ingewikkeld van constructie, zodat zijn tijdgenoot
kardinaal Hosius al verzuchtte, dat Lindanus' boeken niet te lezen
waren 1 . In de brieven aan zijn humanistische vrienden zoals Fulvio
Orsini, Latinus Latinius en Caesar Baronius wemelt het van citaten
uit de romeinse dichters en van geestige toespelingen op de heidense mythologie, die voor ons gevoel vreemd afsteken bij zijn gewone
ernstige stijl. Dit bewijst wel, dat Willem in zijn jeugd de gebruikelijke en geliefde auteurs Terentius, Plautus en Cicero gelezen
en geleerd had2, en niet slechts de tekstboeken van Adriaan
Barlandus3, de disticha van Cato 4 en de stichtelijke hymnen van
Prudentius 5 , zoals Havens ons wil doen geloven 6 .
Daarnaast werd op de latijnse school reeds een uur per dag les
gegeven in de logica, het sluitstuk van de humanistische vorming.
Dit was als inleiding bedoeld op alle verdere studie en het maakte
volgens de humanisten de leerling klaar voor het leven 7 . De be1
'Lindanus tam obscurus est in iis quae scribit, ut obscuritate hac me a legendis
libris deterruerit'. uitg. O. Braunsbcrger, in, 722; H. F. van Heussen, Historia
322: 'Stilo heroico et gravitatis p l e n o . . . ' ; L. Ellies du Pin, Nouvelle bibliothèque
des auteurs ecclésiastiques, xvi, 137: 'Le stile de Lindanus est véhément, un peu
enflé et cependant assez pur'.
2
Over de auteurs die op de latijnse scholen gelezen werden zie uitvoerig bij :
P. Ν. Μ. Bot, 149V.
3
H. de Vocht, Collegium Trilingue Lovaniense, ι, 2 26, 234 en 267.
• Dit was een verzameling van spreuken uit de Romeinse keizertijd die veel werd
gebruikt bij het onderwijs. In de vorm van een onderricht van de wijsgeer Cato
aan zijn zoon, bood het werkje practische levensregels. Ook in vertaling vond het
ruime verspreiding als volksboek, bij ons in een 1 j-e eeuwse bewerking, de zg.
Dietse Catoen, die ook in Dordrecht op de school gebruikt werd.
s Aurelius Clemens Prudentius (348-40^) was de grootste oud-christelijke dichter
van het westen. Verschillende van zijn hymnen zijn in het brevier opgenomen en
ook bij de humanisten vond zijn werk grote waardering. Zie uitvoeriger bij
P. N. M. Bot, l i j .
* Havensius, 96: 'Non infoeliciter eruditis colloquiis Hadriani Barlandi, Catonis
sive Ausonii distichis, Prudentii hymnis ac Boëtnii scriptis ad pictatem formatus,
et cantu Ecclesiastico, hymnorum, psalmorum et antiphonarum excultus, maioribus parabatur disciplinis'.
t Over de waardering, die de humanisten voor de logica en de dialectica hadden,
wordt uitvoerig gehandeld door P. N. M. Bot, 170V.
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ruchte alexandrijnen, waarin de wetten van het syllogisme, de
fallacia der redenering, de modalia en verdere geheimen van de
1
logica waren uitgedrukt werden door de klas luidkeels opgedreund
en vormden voor de jongens van die tijd blijkbaar een aangename
verandering van spijs na de soortgelijke verzen, waarin hun de
grammatica was bijgebracht. Men vraagt zich af, wat die jongens
van io tot ι £ jaar met deze ingewikkelde stof hebben aangevangen,
die men tegenwoordig slechts met veel moeite aan volwassen
hoorders begrijpelijk kan maken 2 . Ongetwijfeld speculeerden de
toenmalige leermeesters op het instinct van hun jeugdige filosofen,
wanneer zij naast het memoreren der praecepta vooral hun heil
zochten in de praktische oefening van declameren en disputeren,
waarbij de leerlingen elkaar te lijf gingen met syllogismen, maar
ook wel eens — ondanks de leraar — met scheldwoorden, stenen,
inktpotten en andere argumenten 3 . Volgens zijn bewonderaar en
eerste biograaf wist Lindanus als veertienjarige jongen reeds zo
scherp te redeneren en syllogisme-reeksen op te bouwen, dat hij de
naijver van zijn medeleerlingen opwekte en dat elkeen er verbaasd
over stond - een mededeling, waarbij Havensius waarschijnlijk het
tafereel van de knaap Jezus in de tempel voor ogen zweefde. Wat
daarvan zij, zeker is dat de latere Lindanus in zijn boeken helaas
meer uitmuntte door logisch-scherpe redenering, dan door psycho
logisch inzicht. Dit was overigens niet alleen te wijten aan de
latijnse school ; men constateert hetzelfde bij nagenoeg alle geleer
den, die in de eerste helft van de zestiende eeuw aan de universiteit
van Leuven hun vorming kregen. De eigenlijke studie immers begon
te Leuven, het centrum van de wetenschap in de Nederlanden.
1
Een enkel voorbeeld, dat door Havensius met name wordt genoemd, moge hier
worden ingelast. De verschillende wijzen van correct redeneren werden gememo
riseerd door het bekende vers :
'Barbara, Celarent, Darii, Ferio; Baralipton
Celantes, Dabitis, Fapesmo, Frisesomorum.
Cesarae, Camestres, Festini, Baroco, Darapti
Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison'.
De drie eerste lettergrepen van elk woord geven in hun klinker de aard van het
syllogisme : affirmatief of negatief, universalis of particularis. In combinatie zou
men 64 varianten van het syllogisme kunnen opzetten, waarvan $2 mogelijkheden
tegen de regels van het correct redeneren zondigen en 19 een juiste conclusie
geven. Deze 19 goede deducties zijn in het versje samengevat, dat geen enkel
zinnig woord bevat en slechts domweg van buiten geleerd kan worden.
2
R. R. Post, Scholen en onderwijs, 1J3.
' P. N. M. Bot, 26v, en 178 .
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S T U D F N T TE L E U V E N

Het was oktober ι £40 toen de vijftienjarige jongeman zich liet
inschrijven in de 'Paedagogia Porei' een der vier officiële colleges
waar de propaedeutische cursus in de artes werd gedoceerd.
Alvorens de eigenlijke universitaire colleges te mogen volgen moest
de student de magistertitel in de artes hebben verworven'. Deze
artes of vrije kunsten vormden een organische voortzetting van de
latijnse school. Aan de hand van commentaren op Aristoteles bestudeerde men verschillende filosofische tractaten. Tevens werd
weer veel aandacht besteed aan de logica met haar disputen : negen
maanden werd men hierin onderwezen en geoefend, gevolgd door
acht maanden natuurfilosofie, waarna de eigenlijke metafysiek
begon. Weliswaar moest de student ook lessen volgen in wiskunde
en de klassieke talen, maar het hoofdaccent lag op de wijsbegeerte.
Dit werd beschouwd als een zeer geschikte voorbereiding op de
theologische studie ; helaas kwam het merendeel der toekomstige
priesters niet verder.
Drie jaren lang volgde Wilhelmus de Dordraco, zoals hij toen
gewoonlijk werd genoemd, de lessen van Johan van Beveren en
Arnold van Hasselt2 en hij behaalde bij het vergelijkend examen
van 1 £43 de 24-plaats onder 137 candidaten 3 . Hij was hier dus geen
bijzondere uitblinker maar kon over het resultaat tevreden zijn:
met zijn achttien jaren mocht hij zich magister noemen, terwijl de
gemiddelde leeftijd voor het examen een en twintig was 4 . Bovendien had hij zich intens toegelegd op de talenstudie, hetgeen hij ook
gedurende zijn theologie zou blijven doen. Het Collegium Trilingue, door Erasmus in 1^28 gesticht, telde uitnemende humanisten
onder zijn professoren. Petrus Nannius uit Alkmaar doceerde latijn

1

L. van der Essen, Une institution d'enseignement supérieur, 119
Johan van Beveren, wiens eigenlijke naam Hanno Serjacobs luidde, werd de
Aristoteles van zijn tijd genoemd. Hij doceerde gedurende 23 jaar de wijsbegeerte
en overleed in 1^63
3 'G Vcrlmden vel Lindanus, Dordracenus, in actis facultatis artium communiter
vocatus Wilhelmus de Dordraco, in promotione generali anni i Í43 inter 137
magistrandos e Porco 24US Docuit philosophiam in pedagogio Porcensi ab anno
1J46 ad I Î J Î . Factus dein S. Theologiae doctor Lovanii fuit primus episcopus
Ruremundensis, dein Gandavcnsis' E Reusens, Documents relatifs à l'histoire . .
238.
* L van der Essen, Une institution, ι ο 1.
2
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en volgens tijdgenoten met zeer veel succes'. De zetel voor Grieks
werd vanaf de stichting van het Trilingue tot ι ^4^ bezet door Rutger
Rescius 2 en na zijn dood door de Picardier Adriaan Amerotius 3 .
Vooral de laatste wordt geroemd om zijn bekwaamheid en om een
grote ijver, waartoe Rescius de laatste jaren van zijn loopbaan niet
meer in staat was geweest. De voornaamste hoogleraar van Trilin
gue was Andreas van Gennep, naar zijn geboorteplaats meestal
Balenus genoemd, die van 1^32 tot 1568 hebreeuws doceerde 4 .
Volgens het getuigenis van Havens had Balenus een zeer grote
invloed op Lindanus, die hij door talrijke gesprekken aanspoorde
tot zijn eerste exegetische studie 'De óptimo genere interpretandi
scripturas's. Of deze invloed echter zeer diepgaand is geweest valt
enigszins te betwijfelen, daar Lindanus geruime tijd naar Parijs is
gegaan om bij Jean Mercier 6 zijn kennis van de bijbelse talen :
hebreeuws, syrisch en chaldeeuws te verdiepen. W . Schmetz dateert deze Parijse jaren rond 1 549 of terstond na de promotie in de
1
Petrus Nannius uit Alkmaar volgde in 1 f39 Goclenius op als docent voor latijn.
Zijn welsprekendheid en eruditie worden zeer geroemd door: H. de Vocht,
Collegium Trilingue, iv, 9 ; A. Polet, Une gloire de l'humanisme belge, Petrus
Nannius, Louvain 1936; F. de Neve, Mémoire historique et litteraire sur le
collège des Trois Langues, 210.
2
Rutger Ressen, geboren te Maaseyk werd meestal Rescius of Dryopolitanus
genoemd. Hij was hoogleraar voor grieks van 1 j i 8 tot 1 í 4 j en zeer bevriend met
Erasmus. Vanaf ι J29 legde hij zich steeds meer toe op de leiding van een bloeiende
drukkerij, ten koste van zijn studie en lessen hetgeen aan Erasmus de klacht ont
lokte: 'Rescius varias personas sustinel'. F. de Neve, M é m o i r e . . . 202ν; H. de
Vocht, ιν, 77, 2 2 Í , 2+1, 473.
' Havensius (o.e. 97) en in navolging van hem ook W . Schmetz (o.e. 19) noemen
als leraar voor grieks naast Rescius ook Joannes Languis Enchusanus. De bedoelde
persoon die Theodoricus de Langhe heette, besteeg de leerstoel echter pas in 1 ¡60
terwijl Lindanus Leuven reeds in 1554 verliet. Van i j + j tot 1 £бо doceerde
Adrianus Amerotius, geboren in Soissons. (F. de Neve, 207V.) Volgens H. de
Vocht is Th. de Langhe waarschijnlijk meerdere jaren privaat-docent en assistent
van Amerotius geweest, voordat hij hem in 1^60 opvolgde, (o.e. iv, 267).
* Andreas van Gennep, geboren in Balen bij Mol in het huidige Belgisch-Limburg,
werd door zijn tijdgenoten geprezen om zijn kennis van het hebreeuws. Hij stu
deerde medicijnen en bleef naast zijn professoraat aan het Trilingue een genees
kundige praktijk uitoefenen, terwijl hij uit lielhebberij experimenteerde met
planten en kruiden. (H. de Vocht, in, 208.)
s Coloniae, apud Matemum Cholinum, i i j 8 .
6

Jean Mercier of Mercenis studeerde rechten in Avignon en Toulouse, daarna de
bijbelse talen bij Valable aan het Collège Royal te Parijs, waar hij zijn leermeester
opvolgde. In zijn laatste levensjaren werd hij bij de inquisitie aangeklaagd en zag
zich genoodzaakt Frankrijk te verlaten. In 1^70 stierf hij in Venetië aan de pest.

4

artes tussen 1^4.3 en 1^46'. Een nauwkeurige tijdsopgave is moeilijk vast te stellen. In het boek 'Christomachia Calvinistica' dat
in 1584 verscheen, schreef Lindanus, dat hij ongeveer drie en
dertig jaar tevoren in Parijs theologie en talen studeerde 2 . Men
dient derhalve wel de latere datering aan te houden, d.i. vlak voor
of na zijn licenciaatsexamen in 1 552. Uit deze Parijse jaren dateert
ook Lindanus' warme vriendschap met Everardus Mercurianus, de
latere generaal der jezuïeten, die toen in de Franse hoofdstad als
Studentenmoderator werkzaam was3. De correspondentie tussen
beide mannen in de zeventiger jaren gevoerd, bleef in het archief
der orde bewaard 4 en verschaft ons waardevolle gegevens over
Lindanus' werk en karakter.
Met het behalen van de magistertitel moest de student een
definitieve keuze maken: theologie, medicijnen of rechten. Het
schijnt niet de vooropgezette bedoeling van Willem van der Lindt
te zijn geweest om theologie te gaan studeren en priester te worden,
toen hij naar Leuven vertrok. De eerste biograaf Havensius vermeldt althans, dat de voorkeur van de jongeman aanvankelijk uitging naar de medicijnen 5 . Liefde tot de natuur en een persoonlijke
neiging om ongelukkigcn te helpen zullen hem daartoe hebben
aangetrokken. Ook kan het wel een jongensachtige dweperij geweest zijn met de vereerde meester, Andreas Balenus, die naast zijn
leeropdracht in de hebreeuwse taal aan het Trilingue een dokterspraktijk uitoefende, waaraan hij zijn hart verpand had 6 . Voor de
rechtenstudie heeft Lindanus nooit enige ambitie bezeten, niet
1

W. Schmetz, 20 nota 22.
'Memini sane, cum ante annos plusminus хххш Parisiis S. Theologiae aut tribus
aut 4 perdiscendis linguis operam darem, videre...' Christomachia Calvinistica,
1

217.

' Lindanus aan Mercurianus, 14-^-1^72: 'Vitae istius poenitet, quoties illos
beatos recolo dies, quos tecum Parisiis Deo viximus laeti soli Christo Jesu piisque
dediti studiis'. uitg. door J. Tessen, PSHAL, LXXVI, 24J. Zie ook J. Tesser:
Bisschop Lindanus en de Jezuïeten, in: Maasgouw, LXI, m v .
• Deze correspondentie omvat I J brieven tussen 14 mei i j j l en 30 december
I J S O . Een zestal werd uitgegeven door J. Tesser in PSHAL, LXXVI.
s Havensius, 9 8 : 'Magis rapiebatur animus eius miro amore ad Medicinam, quod
herbarum causas, et saluberrima corporis pharmaca obstupesceret, quo et sibi
valetudinario, acerbaque hemicrania subinde perdolenter laborant!, aliisque mortalibus consuleret. Verum enimvero ubi corporis Medicinam cum aeterna illa et
immortali animarum Christi sanguine redemptarum sanitate comparabat, cernebat
S. Theologiam Medicinae plusquam coelum terrae antecellere'.
6
H. de Vocht, Collegium Trilingue πι, 2o8.
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alleen omdat hij zag hoeveel winstbejag en onrecht er in naam van
het recht bedreven werden 1 , maar waarschijnlijk ook omdat hij
intuïtief aanvoelde dat deze wetenschap hem met zijn doortastend
en heftig karakter niet lag. Later zou hij het ontbreken van
juridische scholing soms als een gemis betreuren, wanneer hij bij
het uitoefenen van zijn functies in moeilijkheden geraakte. Toen
Margareta van Parma hem in ι ςβι tot inquisiteur benoemde,
trachtte hij het ambt te ontwijken met het excuus : 'Daertoe soude
veel beter dienen eenen die in de Rechten ghestudeert ende gepractiseert hadde . . . want ick mijn studium tot deser saecken noit
en heb ghegheven ende mijn herte tot pleidoy ofve rechtsaecken
hem nyet en kan gheven' 2 .
Er is enige reden om het gemis aan belangstelling voor de
rechtenstudie bij de jonge Lindanus te betreuren : de gematigdheid
en diplomatie, welke veel rechtsgeleerden in de zestiende eeuw
bezaten, heeft Lindanus nooit gehad. Daarentegen is er uit hem een
verdienstelijk theoloog en een ijverig zielzorger gegroeid. 'De
overweging, dat een priester nog meer goed kan doen aan de
mensen dan een geneesheer, deed hem besluiten zijn leven te
stellen in dienst van de kerk', aldus schreef Havensius3 en in aan
sluiting daarop wijdde hij uitvoerige beschouwingen aan de stich
tende wijze, waarop Willem als student te Leuven leefde.
Wij vernemen van Havensius, dat Willem dagelijks de H. Mis
bijwoonde en de kerkelijke getijden bad, ofschoon hij daartoe nog
niet verplicht was. Op vrijdagen gebruikte hij nimmer de avond
maaltijd, maar hij trok zich, terwijl de huisgenoten aan tafel waren,
in de tuin terug om er het Nieuwe Testament in het grieks te lezen.
Nooit dronk hij teveel wijn, ofschoon de gelegenheid zich dikwijls
voordeed om bij feesten en promoties kosteloos te drinken. Om
zijn opkomende hartstocht te beteugelen droeg hij een ruw koord
om zijn middel, kastijdde zich vrijwillig en sliep op een harde
strozak. Daar hij desondanks vaak door hartstochtelijke verlangens
werd gekweld en er eens en voorgoed van bevrijd wilde worden,
zocht hij op zekere dag een stil plekje in de tuin op en wentelde
zich op het voorbeeld van de heilige Benedictus ongekleed in de
brandnetels om aldus het vuur van de hartstocht met het fellere
1

Havensius, 97.
Lindanus in een brief aan Margareta van Parma, 10-11-1^62: R.A.B. Audience
327, fol. 223.
3 Havensius, 98-100.
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vuur van de pijn te doven. 'Vaak heeft Lindanus later aan vrienden
verteld, dat hij nooit zozeer het gevaar van de hartstocht had onder
vonden dan eens in een hotel in Brussel. Onderweg in de reiskoets
geraakte hij in een levendig gesprek met een bijzonder aantrekke
lijke en ook welbespraakte jongedame, die hem klagelijk toever
trouwde, dat zij een ongelukkige weduwe was, die met een klein
kind was achtergebleven. Zij stapte bij hetzelfde hotel af als de
jongeman, die zich een kamer liet wijzen, zijn bagage uitpakte en
de stad inging om zijn zaken af te handelen. Intussen installeerde
de jonge vrouw zich op zijn kamer en maakte zich des avonds
gereed om te gaan slapen. Toen Lindanus in het hotel terugkeerde
en zijn kamer opzocht stond hij bij het openen van de deur met
stomheid geslagen bij dat onverwachte en ongewone tafereel.
Ofschoon zij hem lieflijk toelachte, deed hij juist of hij niets gezien
had, keerde haar de rug toe en ging zwijgend weg. Hij zocht de
waard op en vroeg hem verontwaardigd rekenschap : waarom deze
een onbekende vrouw met wie hij niets te maken had, in zijn slaap
kamer had toegelaten. Deze voerde als verontschuldiging aan, dat
het een keurige dame was waarvan hij niets te vrezen had. Maar de
jongeman onderkende de sluwe listen van de satan en trok naar een
andere herberg, opdat hij door de gesprekken met deze vrouw, die
hem alleen al op het gezicht in vuur en vlam zette, niet zelf de
gelegenheid zou scheppen voor een hernieuwde oplaaiing van zijn
hartstocht'.
Wanneer men deze verhalen leest dient men zich te realiseren,
dat de biografie van Havensius bij alle goede kwaliteiten 1 de
strekking had van een heiligenleven en daarom de heldhaftige
deugdbeoefening van Lindanus duidelijk in het licht moest stellen.
Havens vergeleek zijn held met Josef, die in Egypte de bekoorlijk
heden van Putifars vrouw weerstond en met de heilige Benedictus
en Cyprianus. Sommige praktijken zoals het dragen van de boete
gordel en het wentelen in brandnetels komen in nagenoeg alle
heiligenlevens voor en behoorden min of meer tot het genre der
hagiografie — hetgeen uiteraard niet bewijst, dat Lindanus, die in
deze literatuur bijzonder goed belezen was, ze daarom zelf niet zou
hebben beoefend. Hoe het ook zij, wanneer bijvoorbeeld de leven
dige en ongewone herbergscene op waarheid berust, meent de
1

Over de goede kwaliteiten van het werk van Havensius, zie Verantwoording,
blz. хххш.
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huidige lezer toch bij de volwassen Lindanus 'die het verhaal
dikwijls aan zijn vrienden vertelde' een stuk onvolgroeide seksuele
ontwikkeling te bespeuren, welke misschien een nieuw licht werpt
op de ongekend felle en striemende woorden, waarmede hij be
paalde misbruiken op dit gebied zou geselen.
In oktober ι £43 begon de lange weg naar het doctoraat, een doel
dat slechts weinigen bereikten. De studie van de theologie duurde
officieel twaalf jaar; zes jaar voor het baccalauriaat en zes voor het
licentiaat, terwijl de doctorstitel geen afzonderlijke studie vereiste.
Meestal werd deze verleend in hetzelfde jaar, waarin het licentiaat
verkregen was. Bovendien moest de candidaat de leeftijd van dertig
jaar bereikt hebben. Dit is wellicht de reden, dat Lindanus pas na
drie jaar licentiaat in ι ^^6 de doctorshoed ontving, want hij be
haalde zijn licentie reeds na negen jaar theologiestudie op 27 jarige
leeftijd, namelijk in 1 552, in welk jaar hij ook tot priester gewijd
werd.
De studie van de theologie was van een andere aard dan in onze
tijd 1 . De studenten werden opgeleid voor de praktijk; zij werden
gevormd tot zielzorgers of leraren, maar dan tot vorsende geleer
den. Het merendeel der colleges werd door oudere studenten,
baccalaurii gegeven onder toezicht en controle van een der profes
soren. Dit onderwijs bestond hoofdzakelijk uit het verklaren van
de heilige schrift en de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus.
De baccalaurius, die de cursus gaf, deed dit aan de hand van een
eigenhandig uitgeschreven tekst, waarin de filosofische commen
taren van de erkende scholastieke auteurs verwerkt waren. Het
grote voordeel van deze methode was ongetwijfeld, dat de student
niet alleen de stof in zich opnam, maar ook gedwongen werd ze
zelfstandig te bewerken. Daarbij moest hij zich strikt houden aan
de letterlijke exegese, terwijl de mystieke of symbolische uitleg
het privilege was van de hoogleraren en doctoren. Aansluitend aan
de colleges volgde meestal een debat over een probleem, waartoe
de tekst aanleiding gaf. Wekelijks werden disputen georganiseerd
waarbij de baccalaurii om beurten een aantal stellingen moesten
verdedigen. Bovendien was het gebruikelijk dat studenten — ook al
om in hun levensonderhoud te voorzien - les gaven in de facultas
artium. Lindanus doceerde van 1 546 tot ι ςςг — dus reeds van voor
zijn baccalauriaat tot het einde van zijn studie - in de pedagogie
1

H. de Jongh, L'ancienne faculté de Théologie de Louvain. Louvain, 1911.
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'Het Varken', het college waar hij zelf als eerste-jaars begonnen
was 1 . Tenslotte moesten de theologie-studenten om beurten voor
de faculteit preken. De gehele opleiding had dus een uitgesproken
praktisch karakter. De toekomstige theologen werden terdege
geschoold in het uitleggen en verdedigen van de geloofsinhoud.
Een eigentijds accent werd aan dit theologie-onderwijs gegeven
door Ruard Tapper*, die als leidraad van zijn colleges en disputen
vaak een controvers-geschrift gebruikte, zoals de boeken van
Alfonsus de Castro of de veroordeling van Luther door de faculteit 3 .
Bij gelegenheid van de officiële examens hield Tapper meermalen
een magistrale rede, waarin de laatste ontwikkelingen van het
protestantisme werden uiteengezet. Een tiental dezer orationes
werden later door de zorg van Lindanus uitgegeven, waaronder ook
de redevoering die Tapper bij Lindanus' licentiaatsexamen in ι ££2
uitsprak 4 .
Het was Ruard Tapper, die de studenten van de nood in de kerk
wist te doordringen en met apostolisch vuur te bezielen. Aan het
dorre, grotendeels op middeleeuwse leest geschoeide onderricht
gaf hij een aangepaste vorm en inhoud. Dit is ongetwijfeld de voor
naamste reden, waarom Ruard Tapper bij zijn studenten en met
name bij Lindanus zo geliefd is geweest. Over geen van zijn leraren
was Lindanus zo uitbundig in zijn lofspraak. Hij noemde hem de
belangrijkste theoloog van zijn tijd, het helderste licht van de
Leuvense school, die in kennis der godgeleerdheid bij geen tijd
genoot ten achter stond 5 . Meer nog dan de geleerdheid, prees
1

E. Reusens, Documents, 238.
Ruard Tapper, geboren te Enkhuizen werd in 1^19 tot lector aan de theolo
gische faculteit benoemd en volgde in 1 ç26 Gotschalk Rosemondt als hoogleraar
op. Hij was waarschijnlijk de belangrijkste Nederlandse theoloog van de zestiende
eeuw. In 1 £37 werd hij aangesteld tot algemeen inquisiteur voor de Nederlanden
en was als zodanig bij de hervormden zeer gehaat. Toch schijnt hij geen hardvochtig ketterjager te zijn geweest maar veeleer zielherder, die geen kosten noch
moeiten spaarde om afgcdwaalden te overtuigen. Hij oefende een grote invloed op
Karel ν en Filips 11 uit en door zijn bemiddeling werden vele van zijn leerlingen
op belangrijke posten benoemd.
3 Deze 'Propositiones Dogmaticae' van 1^44 waren hoofdzakelijk het werk van
Tapper zelf. Ze zijn gedrukt bij H. de Jongh, L'ancienne faculté . . . 8i*-89*.
+ R. D. Ruewardi Tapperi, decani et cancellarii Lovaniensis, Orationes theologicae R. D. Wilh. Lindano in lucem edita. Coloniae i ï 7 7 ; 169-216: Oratio
decima
Habita Anno Domini іщг in Licentia Wilhelmi Lindani, contra
confessionem Saxonicam, Concilio Tridentino oblatam, quum vir eximius ex
Concilio Tridentino revertebatur'.
s Panoplia Evangelica, Epistola Dedicatoria, fol. a j verso.
2
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Lindanus de deugden van zijn meester: 'Hij was een sieraad van
onze eeuw, de grootste roem der Nederlanden, een voorbeeld van
soberheid, een ongebroken spiegel van zuiverheid en maagdelijk
heid. Hij was een toonbeeld van bijzondere liefde tot de armen,
daar hij tijdens zijn leven zijn goederen onder de behoeftigen ver
deelde en bij zijn dood alles aan zijn leerlingen vermaakte. Hij was
voor onze godsvrucht een maatstaf en tegelijk een stut, God ver
zoenend door het dagelijks Misoffer, zichzelf wijdend aan vasten en
studie en vrome gebeden. Hij was de beste leermeester in be
scheidenheid, gematigdheid, verdraagzaamheid, geduld en naasten
liefde, ja, in alle deugden. Vele vrome mannen geloven, dat hij
bezield was met de geest der profeten en dat dit werkelijk zo was,
hebben de heilige martelaren van onzen Heer Jezus Christus in
waarheid wel bewezen, die te Leuven naar zijn wijze lessen luiste
rend, tezamen met ons hem meermalen hebben horen zeggen: Er
zijn er onder u, die voor Christus en het katholieke geloof zullen
worden doodgemarteld. Hoeveel van zijn leerlingen hebben deze
voorspelling door hun sterven waar gemaakt' 1 .
Na de dood van de betreurde meester vereeuwigde Lindanus zijn
nagedachtenis door het fijnzinnige boekje: 'Ruewardus, sive de
animae tranquillitate' 2 , in Duitse vertaling: 'Ruewardus, das ist:
von wahrer Ruh der Seelen' 3 waarin Tapper optrad als de wijze
raadgever voor twijfelende harten, die met de moeilijke geloofsproblematiek van hun tijd worstelden. Met woord en voorbeeld,
beminnelijk en geduldig, leerde Ruewardus hun, dat de ware zielevrede slechts in de overgave aan de ene ware moederkerk te vinden
was. Ook in de inleiding op de uitgave van Tappers redevoeringen,
tien jaar later, tekende Lindanus zijn leermeester met dezelfde
trekken : als de vraagbaak van koningen en geleerden, maar even
zeer van eenvoudige lieden; als het orakel van zijn tijd, die gelijk
Nestor in het legerkamp der griekse helden en Athanasius aan het
hof van keizer Jovinianus slechts de broedertwisten zocht te be
zweren en de verhitte gemoederen te bedaren. Lindanus prees
vooral het bezonnen oordeel van Ruard Tapper, wiens wijze lessen
hij keizer Rudolf π als leidraad voor zijn godsdienstpolitiek aan
bood·*. Tappers strijdbare leerling heeft in zijn promotor niet
1

R. D. Ruewardi... Orationes, Praefatio ? ? 7.
Coloniae, 1 ^67.
3 'Aus dem Latein übersetzt von Herrn. Baumgartner', Dillingen ісбд.
* R. D. Ruewardi-Orationes, Praefatio ad Radulphum 11.
2
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allereerst de scherpzinnige inquisiteursgeest gewaardeerd, waarin
hij hem zou evenaren, maar de evenwichtigheid, waarin de meester
hem bleef overtreffen.
De band met de promotor was in Leuven destijds bijzonder innig.
Reeds voor het baccalauriaat stelde de student zich onder persoonlijke leiding van een der professoren, die hem voor de verschillende
promoties aan de faculteit voordroeg, toezicht uitoefende op zijn
lessen en disputen en hem in alles terzijde stond. Verscheidene
vooraanstaande theologen blijken aldus door Tapper in de wetenschap te zijn ingeleid, o.a. Petrus Curtius, Franciscus Sonnius,
Judocus Tiletanus, Michael Baius, Cornelius Jansenius en ook
Lindanus. Na zijn licenciaat bleef Lindanus nog twee jaar in Leuven
en woonde toen met Tapper samen1. Onder de stimulerende invloed van de gastheer ontstond daar het plan voor de 'Panoplia
Evangelica', het grootste van Lindanus' werken, waaraan hij vijf
volle jaren zou arbeiden en dat in de polemische literatuur van de
zestiende eeuw een ereplaats zou innemen 2 .
De andere professoren van de theologische faculteit wier colleges
Lindanus volgde en wier invloed hij onderging, waren de oude
Jacobus Latomus, een der eerste bestrijders van Luther en een felle
tegenstander van Erasmus in het begin van de eeuw 3 ; Johan van der
Eycken, naar zijn geboorteplaats meestal Johannes Hasselius genoemd, die de brieven van Paulus uitlegde en door Lindanus in zijn
1
Panoplia bvangtlica, Epistola Dedicatoria, fol a 3 verso: 'Hanc studii nosti 1
contentionem cum Reverendissimub in Christo Pater, mihi plane immortali
colendus animi gratitudine atque observantia D. Ruardus Tapperus Lovamen
Decanus et Academiae Cancellanus, Theologorum hums memoriae facile princeps
(quo cum per id temporis suaviss. degebam discendi causa convictor) admiraretur
. . . conatum suo luvabat suffragio'.
z
P. Polman, L'Fkment historique dans la controverse religieuse du xvi siècle,

338V.
3

Jacobus Latomus, Jacques Masson was afkomstig uit Cambrón bij Mon;.. (II de
Vocht, Collegium Trilingue, ι, 324), Johan van der bycken kwam uit Hasselt, hij
werd de opvolger van Johannes Driedo en doceerde exegese. Zijn wetenschappe
lijke betekenis weid zo algemeen erkend, dat hij als afgevaardigde van de universi
teit naar het concilie van Trente werd uitgezonden, waar hij in ι ¡ς! stierf.
(Η de Vocht, 11, 2 18 ν), Joost van Ra\esteyn werd in ι ςοβ m Tielt geboren. Hij
promoveerde in 1J46 waarna hij van Karel ν een leeropdracht ontving. Als
hoofdmquisiteur van de Nederlanden tezamen met Michel du Bay zou Ravesteyn
Lindanus' onmiddellijke superieur zijn tijdens diens inquisitiepenode Ra\este)n
keerde zich later tegen Du Bay (Bajus) wegens diens theologische opvattingen.
Hij stierf in 1 ^70.
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eerste exegetische werk geprezen werd en tenslotte de uitstekende
theoloog Joost van Ravesteyn uit Tielt, meestal Tiletanus genoemd. Latomus en van Hasselt overleden voordat Lindanus de
universiteit verliet; met Joost van Ravesteyn zou hij intiem bevriend blijven tot diens dood in 1570.
Bijzonder diepgaand is de beïnvloeding geweest, die van Leuven
op Lindanus is uitgegaan. Wellicht nog meer dan door de sfeer van
het ouderlijk huis of de mentaliteit van de Hollandse regentenklasse
is het beeld van de latere theoloog, inquisiteur en polemist
Lindanus getekend door de aard van het onderwijs in Leuven.
Waar P. Polman in zijn magistrale werk over de godsdienstige
controversen der zestiende eeuw een algemene karakteristiek geeft
van de katholieke polemisten, die met de naam 'dogmaticiens'
onderscheiden worden van de 'irenistes bibliques ou patristiques'
daar past deze beschrijving nagenoeg volledig op de latere Lindanus:
'In het algemeen leggen deze auteurs de nadruk op de dominerende
rol van niet-bijbelse autoriteiten, volgens welke de schrift zelf moet
worden uitgelegd. Vaak geven zij aan de kerkvaders de ereplaats en
zij citeren gaarne bepaalde werken, waarvan de authenticiteit door
de protestanten ontkend wordt. Ook halen zij de middeleeuwse
scholastieke auteurs aan, die door de reformatoren zozeer veracht
worden. Vervolgens brengen deze katholieke polemisten gaarne
naar voren welke tegenstrijdigheden er bestaan tussen de protestanten en hun bijbelse principe en vooral tussen de protestanten
onderling. Zij veroorloven zich twijfel te uiten aan de eerlijkheid
en oprechtheid van de motieven hunner tegenstanders ; zij geven af
op hun persoonlijk leven en schilderen het zedenverval, dat door
hun ideeën veroorzaakt is. Tenslotte nemen zij een heftige en vaak
hautaine toon aan, die een zekere minachting voor de protestanten
bevat. Deze trekken van de katholieke polemisten hebben er zeker
toe bijgedragen de tegenstanders te irriteren en ze hebben elke
vreedzame gedachtenwisseling verhinderd; aldus hebben ze de
definitieve scheiding tussen de protestanten en de katholieke kerk
verhaast' 1 . 'Men zou ongelijk hebben' meent dezelfde auteur
'wanneer men zich over de onverdraagzame houding van deze
theologen tezeer zou ergeren. Vooreerst ging het voor hen om de
verdediging van de hoogste goederen. Deze vijandigheid tegenover
de nieuwe leer heeft inderdaad haar uitgangspunt in een diepe liefde
1

P. Polman, 362-363: 'Caractéristique des Dogmaticiens'.
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voor de kerk. en de zielen. Verschillende van hen, werkzaam in de
zielzorg, waren getuigen van de godsdienstige, sociale en politieke
verwarring welke de hervorming in hun bisdom of parochie teweegbracht. Anderen, professoren aan een universiteit, zagen in de
veelheid van meningen, door de reformatoren met zulk een verblindende kennis van zaken naar voren gebracht, een werkelijk
gevaar voor de eenheid van het geloof. Ook namen zij gaarne hun
toevlucht tot de scholastieke theologie zonder al te veel bezinning
op haar legitimiteit, omdat zij haar beschouwden als een schone
synthese van de katholieke geloofswaarheden. Tenslotte moeten
wij niet vergeten, dat de protestanten eenzelfde dogmatische onverdraagzaamheid aanhingen' 1 .
Bij deze verklaringen heeft Polman naar onze mening een belangrijke factor te weinig belicht, nl. de invloed, die uitging van de
onderwijsmethode op de meeste universiteiten in het begin van de
zestiende eeuw. Voor Leuven is dit duidelijk aangetoond door de
indringende studie van R. Guelluy 2 . Men kan het met deze auteur
eens zijn, wanneer hij betoogt, dat de nog middeleeuwse methodiek
- met nadruk op logica en metafysiek, het geven van commentaren
op de Sententien en het frequent deelnemen aan openbare disputen - meer leidde tot dialectische scherpte van betoogtrant dan
tot psychologisch aanvoelen van de tegenstander. De theologie was
vooral deductief gericht: vanuit een gelovig aanvaarden van de
openbaring leidde zij een kerkleer af die geheel het leven harmonisch omspande. Deze theologie had daarbij een steeds absoluter
karakter gekregen : sedert eeuwen erkend als de koningin der
wetenschappen, de Regina Scientiarum, werd zij met eerbied
omringd en door de meester persoonlijk doorgegeven. De feesten
en plechtigheden, welke de promoties opluisterden hadden in dit
kader een grote betekenis : zij moesten de leerlingen en de buitenwereld doordringen van een diep respect tegenover de heilige
wetenschap. Ongetwijfeld speelde - hoewel onbewust — een bedreigd standsbewustzijn mee in de argwaan, waarmee de theologische faculteit van Leuven Erasmus en de humanisten ontving.
Diens ijveren voor een geheel nieuwe aanpak, voor filologische
studie en herbronning, kwetste hun wetenschappelijke idealen en
de spot waarmee de Laus Stultitiae hun onderwijs hekelde, maakte
1
2

P. Polman, 36^-367: 'Explication de leur intransigeance'.
R. Guelluy: L'évolution des methodes théologiques à Louvain d'Erasme à

Jansenius, R . H . E . L . XXXVII, 30-144.
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de verhoudingen niet beter. Jacobus Latomus was de tolk van zijn
collegae toen hij het recht der filosofie verdedigde. Daarbij was
voor Latomus de gehoorzaamheid aan de kerk voor de exegese
belangrijker dan de kennis der oude talen. De schrift was de
erfenis van Christus aan zijn kerk; de interpretatie ervan stond niet
open voor discussie.
De opkomst van de hervorming veranderde de situatie volkomen.
Aanvankelijk compromitteerde zij het humanisme, maar uiteindelijk gal zij in het hangende dispuut aan Erasmus gelijk. Het gereformeerd beroep op de schrift-alleen dwong ook de theologen tot een
kritischer bezinning op de geloofsbronnen. Dank zij het gesmade
Collegium Trilingue van Frasmus raakten dezen toen snel op de
hoogte van de humanistische methodes, doch zij bleven innerlijk
nog lang vreemd staan tegenover de humanistische geest \an verdraagzaamheid. Voor de humanisten was de hervorming allereerst
een religieuze beweging, waarin zij een aantal van hun neigingen
terugvonden. Hoewel de ontwikkeling van het protestantisme de
meesten van hen afschrikte, behielden zij een zekere sympathie en
zochten een vergelijk tussen de reformatoren en de kerkelijke
overheid te bevorderen. De theologen echter zagen in de hervorming een dwaling in de leer, die hen van uitleggers van het
geloof omvormde tot felle verdedigers der rechtzinnigheid. Naast
de dogmatische constructies verschenen spoedig bronnenstudies en
kritische tekstuitgaven ; de mystieke zingeving maakte allengs plaats
voor historische beschouwingen en de polyglot-uitgave van Plantijn
kreeg Lemense professoren als medewerkers. Eindelijk veranderde
in de tweede helft der zestiende eeuw ook de onderwijsmethode in
Leuven. Het aantal leerstoelen werd uitgebreid en de colleges
werden uitsluitend door de hoogleraren gegeven. In plaats van te
doceren onder toezicht moesten de studenten de stof in zich opnemen en schriftelijk compendiëren. Mondelinge en schriftelijke
tentamens vervingen de verschillende promoties, die hun plechtig
karakter verloren. Tegen het einde van de eeuw weken de Sententien van Petrus Lombardus voor de Summa van Thomas van
Aquino. De echo van deze veranderingen in de onderwijsmethode
vindt men terug in de controversen van de leerlingen.
Het is van belang op te merken, dat de studententijd van Willem
van der Lindt midden in deze evolutie viel. Zo kon hij ook een van
de meest uitgesproken exponenten daarvan worden. Zijn intensieve
talenstudie op het Trilingue en in Parijs bracht hem tot diverse
34

kritische tekstuitgaven van de psalmen1 en een studie over 'de
beste wijze om de schrift uit te leggen' 2 . Zijn tijdgenoot Cornelius
Jansenius, eerste bisschop van Gent, die zich met meer nadruk
hield aan de letterlijke tekstuitleg dan vóór hem was gedaan, getuigde dat hij de lijnen volgde die door Lindanus waren getrokkens.
Meerdere vrienden werden door Lindanus aangespoord tot bronnenpublikaties van de apostolische vaders 4 . Caesar Baronius werd
door hem overgehaald tot het uitgeven van zijn Annales Ecclesiastici 5 . Lindanus zou later fel ageren tegen de polyglot-uitgave van de
bijbel, maar had Plantijn zelf tot de opzet van het werk aangespoord 6 .
Hij zou nadrukkelijk vasthouden aan de Vulgaat als basistekst voor
zijn kritische verbeteringen boven de hebreeuwse handschriften,
welke toen bekend waren, maar deed dit niet om principiële
1
Meditationes in aureum illum Psalmum 118, Coloniae ι j68 en ι ί 7 ί ; Psalterium
Davidicum vetus a sexcentis amplius scribarum mendis castigatum . . . nova subinde
ex Graeco versione, Oratorio artificio, scholiisque geminis ornatum et Paraphrasi
passim intexta illustratum, Coloniae 1567 en ι ¡ л ; Paraphraseon in Psalmos
Davidicos iuxta veterem Catholicac Dei Ecclesiae de antiquiss. Graecis atque
castigatissimis priscorum Hebraeorum codicibus versionem, Antverpiae I Í 7 2 ;
Paraphrases in Psalmos, qui ad Laudes antelucanas quotidie ex Apostolico maiorum
instituto in aurora Deo Opt. Max. et Christo Jesu eius filio decantantur, Antverpiae I Í 7 3 .
z
De óptimo Scripturas ¡nterpretandi genere libri IH, sive, Undenam solida
Scripturarum sacraruni Veritas, sensusque germanus ac verus nunc temporis sit
petendus : an ex Hebraica, quam dicunt, veritate : num fontibus Graecis hauriendus: an vulgata potius editione Latina quaerendus, uti in Concilio Tridentino
dudum defmiebatur? Coloniae ifyS.
3 R. Guelluy, 84V.
• Lindanus spoorde Jacobus Pamelius aan tot een tekstuitgave van Cyprianus en
Arnobius (aldus in de praefatio van zijn boek: Stromatum, ^6) en Latinus Latinius
tot uitgave van een commentaar op TertuUianus (brieven van 20-3-1 $£8 en
8-6-1 Î Ç 8 uitg. door Dom Magrus: L. Latinii epistolae, 3iov). Hij drong bij
kardinaal Sirlcto aan op een snelle uitgave van de commentaren van St. Hieronymus (brieven van 1 ς-j { tot 1 J79 in в. . Bat i cana Latina 6192, fol. 31 8 ν) en hielp
kardinaal Montalto, de latere paus Sixtus ν bij diens studie over de werken van
St. Ambrosius door de toezending van een zeldzaam manuscript (brief van ι ς-6і£8о, в. . Vaticana Latina 61 уз fol. 26).
s In zijn brieven kwam Lindanus daar telkens op terug (Goyers, $6-6$); tijdens
zijn verblijf in Rome in 1 584 kreeg hij van paus Sixtus v, de vroegere kardinaal
Montalto de opdracht het handschrift van Baronius te censureren. Naderhand
stuurde Lindanus hem verschillende malen nieuwe gegevens toe. Ook Alanus
Copus werd door Lindanus aangemoedigd tot het schrijven van zijn dogmageschie
denis (P. Polman, 409).
6
Plantijn aan Andreas Masius, 26-2-1 ¡6ς, en aan Zayas, 19-12-1^6^: uitgegeven
door M. Rooscs-J. Denucé, Correspondence de Christophe Plantin 1, jS en ui, 1.
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redenen doch omdat de Vulgaat volgens zijn mening beter was :
1
niet uit dogmatisch maar uit zuiver historisch oogpunt . In zijn
methodiek heeft Lindanus dus zeer veel van het humanisme geleerd,
maar in zijn denken en voelen was hij nog sterk een dogmaticus en
dialecticus. Juist zoals Tapper, Ravesteyn, Hessels en anderen gaf
de strijd tegen de ketterij hem nieuwe impulsen om zich aan de
scholastiek vast te klampen. Die was ongetwijfeld het gevolg van de
opleidingsmethode, de jarenlange training in denken en redeneren
gedurende zijn gehele jeugd.
Samenvattend mag men wel zeggen, dat Wilhelmus Lindanus niet
alleen een kind was van zijn ouders en vaderstad, maar vooral ook
een leerling van Tapper, Ravesteyn en zelfs van Lato mus. Terecht
kon de dichter Maximilianus Vrientius hem in zijn grafschrift laten
zeggen :
„Dordrecht is mijn vaderland,
niet minder het Nervisch Athene,
Het laatste vormde mijn geest,
zoals het eerste mijn lichaam" 2

Daarnaast dient men dan echter de eigen uitspraak te stellen, welke
Lindanus formuleerde in het voorwoord van de Panoplia : 'Niemand
wordt voor zichzelf geboren, maar voor het vaderland, de katho
lieke kerk van Christus'^.

HOOGLERAAR IN

DILLINGEN

Door langdurige en intensieve studie was Willem van der Lindt
voorbereid om een belangrijke plaats in de samenleving van kerk en
maatschappij in te nemen. De gelegenheid daartoe kwam in de
zomer van ι ς J4, toen kardinaal Otto Truchsess von Waldburg,
1

Lindanus aan Andreas Masius, 3-1 2-1 {72: uitg. M. Lossen, Briefe von Andreas
Masius und seinen Freunden, n o . 346, pag. j o i v . Zie ook: Th. Lamy, La Bible
Royale en cinq langues imprimée par Plantin, B.A.R.SC. 1892, serie 11, xxiii, 642 ;
en R. Guelluy, S¡.
2
Zie pagina 1, nota 1.
3 Panoplia Evangelica, praefatio: 'Nemo sibi natus, sed patriae, sed Ecclesiae
Christi Catholicae'.
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bisschop van Augsburg1, een dringend verzoek aan de Leuvense
hogeschool richtte om hem enkele professoren af te staan. Deze
voor de Duitse kerk zo verdienstelijke prelaat had in Dillingen, het
liefelijke stadje aan de Donau waar hij resideerde 2 , in 1^49 een
seminarie opgericht, dat in i££i door de paus en in i ^ ^ door de
keizer als universiteit werd erkend 3 . Vanaf de stichting in 1549
waren er Leuvense doctoren als leraar werkzaam geweest, o.a.
Cornelius Herlenus van Rozendaal, die filosofie doceerde en
Martinus Riethovius als theoloog 4 . Doch reeds in het najaar van
i j j i moest het onderwijs worden onderbroken wegens oorlogsgeweld en keerden de Nederlanders naar Leuven terug. Toen de
colleges werden hervat, keerde ook Herlenus terug, maar Maarten
van Riethoven had inmiddels in Leuven een leerstoel bestegen en
was bijgevolg voor Dillingen verloren. In zijn plaats werd toen
Lindanus uitgezonden. Kardinaal Truchsess nam daarmede aanvankelijk geen genoegen en riep de bemiddeling van Viglius in om
Riethovius terug te krijgen. Deze antwoordde echter, dat hij een
waardige plaatsvervanger had gekregen in de persoon van Lindanus
'een uitmuntend geleerde, die aan zijn gehoor niet minder zal
voldoen dan Riethovius'. De kardinaal diende ermee tevreden te
zijn 'uit de Leuvense kweekplaats de stekken over te nemen zonder
de bomen waaraan deze groeien te willen uitrukken''. De eigenlijke
1

Otto Truchsess von Waldburg (1SI4-IÍ73) werd in 1543 tot bisschop van
\ugsburg en het volgende jaar tot kardinaal benoemd. Van vrome levenswandel,
ijverig en geleerd, gold hij als de krachtigste promotor van de katholieke hervorming m Duitsland en na 1^68 in Rome, waar hij op 2 april i£73 stierf.
2
Dillingen, een klem stadje aan de Donau in Zwaben, werd in 12^8 eigendom
van de bisschoppen van ^ g s b u r g In 1543 vestigde Otto Truchsess er zijn residentie De door hem gestichte theologische hogeschool werd een der belangrijkste centra van de katholieke hervorming in Duitsland ZIJ werd opgeheven in
1803 na de overgang van de stad aan Beieren De geschiedenis van dit instituut is
beschreven door Th. Specht Geschichte der ehemaligen Universität Dillingen
(1549-1804) und der mit ihr verbundenen Lehr- und Erziehungsanstalten. Freiburg, 1902
' Th Specht, 2 2 , Lexicon fur Theologie und Kirche, 111, 324.
• Th Specht, 42V, P. Ciaessens, Esquisse bibliografique . . . 331.
s Viglius aan Otto Truchsess, 24-10-1554 'Super quo quidam Theologi nostri
Lovanienses suam excusationem uti intelhgo potissimum fundant, praetexentes
quoque se Guilielmum Lmdanum, virum cumpnmis eruditum, ad Rev. Gratiam
Vestram ablcgasse, qui non minus quam alter auditorio scholae vestrae satisfaciet
cui sufficere certe debet, plantas ab Lovaniensi seminario se traducere, non vero
ipsas arbores unde illae sumuntur evellere' Tezamen met een gelijktijdig schrijven
aan de faculteit van Leuven uitgegeven in A u 1 1852, 308
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reden van ontstemming bij de kardinaal was de plechtige belofte
door Riethovius in i££i gedaan om weer naar Dillingen te zullen
1
terugkeren . Daarop wees Viglius de faculteit in een gelijktijdig
schrijven, maar hij sprak als zijn verwachting uit, dat de kardinaal,
wanneer hij Lindanus eenmaal had leren kennen, zijn eis wel zou
laten vallen. Dit schijnt inderdaad het geval geweest te zijn.
Aldus begon Lindanus onder ietwat ongunstige omstandigheden
op 19 oktober ι ^54 zijn colleges in de theologie en exegese. Aan de
jonge hogeschool werd de cursus nog geheel door de hoogleraar
zelf gegeven: pas op 13 juli 1556 promoveerde onder Lindanus'
leiding met veel plechtigheid de eerste student tot baccalaurius en
de volgende dag reeds verlichtte hij enigszins de taak van zijn
promotor door te lezen over de Libri Sententiarum van Lombardus.
Intussen werkte Lindanus voort aan zijn Panoplia Evangelica, dat in
ι ζ£9 het licht zou zien ; tevens schreef hij hier - waarschijnlijk de
neerslag van zijn lessen — een eerste exegetische verhandeling: over
de beste wijze om de schrift te interpreteren 2 . Bovendien gaf hij
blijk van zijn pastorale bezorgdheid door zijn studenten een hand
leiding aan te bieden voor het bijwonen van de heilige mis met
overwegingen en gebeden 3 . In deze drie uitgaven ligt het terrein
van zijn latere oeuvre reeds afgetekend : bijna jaarlijks zouden van
zijn hand controvers-theologische verhandelingen, exegetische stu
dies en gebedenboeken verschijnen. Deze litteraire arbeid verdient
daarom een afzonderlijke bespreking in een algemeen overzicht van
zijn werk 4 .
1
Riethoven schijnt zelf zijn belofte te hebben willen nakomen, doch dit werd
hem door de faculteit belet. Deze stelde zelfs aan Viglius voor. Riethoven een
formeel verbod van de regering te zenden om naar het buitenland te gaan.
2
Zie boven blz. 3^ nota: 2.
3 Dit werkje, in de boekenlijst van 1^84 aangeduid als: 'De Sacrificio audiendo,
sive quonam modo sit studiosis Scholae Dilinganae quotidie audienda Missa,
Anno i j j S ' , bleek in geen der bezochte bibliotheken aanwezig te zijn. In meer
dere exemplaren bleef een herdruk van i¡yi bewaard, die toegevoegd is aan de
'Catechismus Scholasticus', o.a. in het Escoriaal, British Museum, Staatsbibliothek
München, geschreven copie in Roermond. Het werd eveneens als bijlage gedrukt
bij het Speculum Sacerdotalium Orationum van 1^77 dat nog aanwezig is in
Roermond, in München, en in de Biblioteca Nacional te Madrid.
* Zeer verdienstelijk werk leverde M. A. H. Willemsen met zijn studie: De
werken van Wilhelmus Lindanus', in het Limburgs Jaarboek, 11 (1899), waarin
een titelbeschrijving van bijna alle nog bestaande werken van Lindanus wordt
gegeven. De bijgevoegde beschouwingen over de inhoud en de wetenschappelijke
betekenis van Lindanus' oeuvre zijn echter geheel verouderd. Zie: Verantwoording, blz. xxx.
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Dillingen had m e t zijn eerste docenten ook de mentaliteit van de
Leuvense Alma Mater overgenomen en het onderwijs op dezelfde
leest geschoeid. Dat ook Lindanus in die geest heeft d o o r g e w e r k t
ligt voor de hand. Indirect vinden wij h e t d o o r hemzelf bevestigd,
toen hij bij zijn afscheid in i£Ç7 aan de universiteitsbibliotheek een
aantal boeken schonk van T a p p e r , Latomus, D r i e d o en a n d e r e
Leuvense professoren m e t de w e n s : 'dat hun evangelische, apostolische en waarlijk katholieke theologie te Dillingen steeds m e e r zou
o p b l o e i e n ' 1 . F.r is reden voor, aan te n e m e n , dat Lindanus in
Dillingen de gelukkigste jaren van zijn leven heeft gehad. Hij w e r d
algemeen geacht en gewaardeerd ; hij kon daarbij geheel opgaan in
de studie ' w a e r in h e t beste deel ons ellendighs leevens gheleghen
is' 2 . Meermalen zou hij later in zijn brieven de h e r i n n e r i n g o p r o e p e n aan deze gelukkige jaren. T o e n hij d r i e jaren in Friesland
had g e w e r k t en de last van zijn ministerie o n d e r v o n d e n , s m e e k t e hij
Granvelle hem naar Dillingen te laten t e r u g k e r e n : 'Moge ik d o o r
u w voorspraak w o r d e n bevrijd van deze kwellingen, zodat ik mij
o p n i e u w kan wijden aan mijn vroegere wetenschappelijke arbeid,
waarvoor ik — dat heb ik ondervonden — m e e r geschikt b e n dan
voor deze practische bestuurstaak' 3 .
Behalve de ijver, waarmede Lindanus zich van zijn l e e r o p d r a c h t
k w e e t , vond ook zijn voorbeeld van priesterlijke levenswandel in
dit milieu o p r e c h t e waardering. Hij las dagelijks de heilige mis en
hield op zon- en feestdagen de predikatie in de universiteitskerk*.
T o e n koning Filips h e m in ι сцу terugriep voor h e t vervullen van
een andere taak, w e r d zijn v e r t r e k dan o o k t e n zeerste b e t r e u r d
d o o r de faculteit en de kardinaal 5 . De laatste d r u k t e in een brief aan
de koning zijn g r o t e waardering voor Lindanus u i t : ' D a a r ik de
g r o o t s t mogelijke liefde k o e s t e r voor d o c t o r W i l h e l m u s Lindanus,
zowel o m zijn gezonde leer als o m zijn uitstekende en heilige
1

Th. Specht, j2 v.
Het gegeven citaat is genomen uit een brief van Lindanus aan de magistraat van
Venlo dd. 10-3-1^74 (uitg. PSHAL, 1908, 40e). Soortgelijke uitlatingen komen
veelvuldig voor in zijn correspondentie.
' l indanus aan Granvelle, 21-7-1^60: 'Nos pio tuo fac quaesumus patrocinio
hinc libéralos, pristino reddas ocio, cui nos quam istis rebus gerendis experimur
magis esse natos'. Madrid, Palacio, Cartas al obispo de Arras, Ι2ς6.
* Th. Specht, 44, £2.
s Th. Specht, ¡2: 'Von Konig Philipp und dem Bischof von Utrecht zum Vikar
von Friesland ernannt, verliess er Dillingen zum grossen Leidwesen des Kardinals
Otto und der ganzen Akademie'.
1
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levenswandel, kan ik niet nalaten bij zijn vertrek van dit college
voor Uwe Majesteit te getuigen, hoezeer ik voldaan ben over de
diensten, die hij hier met alle ijver heeft verricht door het onder
wijzen van zijn leerlingen in de heilige godgeleerdheid en door het
toedienen van de sacramenten. Daarbij heb ik gezien, dat geheel
zijn gedrag doordrongen was van godsdienstzin met een goedheid
en een christelijke toewijding, zo groot als men maar kan wensen' 1 .
Ongetwijfeld had de kardinaal de jonge theoloog gaarne behouden ;
het grote verloop van hoogleraren zou hem ertoe bewegen in ι £6}
de hogeschool aan de jezuïeten over te dragen 2 . Mogelijk waren de
onderhandelingen daarover in ι ££7 reeds gaande of wilde de kardi
naal de carrière van Lindanus niet in de weg staan. In elk geval
toonde hij hier niet de ontstemming, die de desertie van Riethoven
bij hem had gewekt en bepaalde hij er zich toe, Lindanus met de
meest dringende woorden bij de koning aan te bevelen 3 . Dat dit
van harte gemeend was lijdt geen twijfel : Otto Truchsess zou steeds
met zijn vroegere medewerker bevriend blijven en wanneer het
nodig bleek, aan de curie zijn machtigste voorspreker zijn·'.
Een enkel voorval uit deze jaren verdient nog onze aandacht. In
1
Otto von Truchsess aan Filips 11, 4-6-1 j j y : 'Amando io di maggior sincero
amore ch'io posso il Dottor Wilhelmo Lindano si per le buone virtù ed dottrina
come anco per li ottimi e santi suoi costumi, non posso mancare in questa partita
che egli fa dal Collegio mio di Dillinga, di non significar con questa mia alla
Ma. V. quanto io resto satisfatto del' opera, che egli con ogni diligentia ha usato in
instituiré li scolari di esso Collegio in la santa dottrina Theologica ed in ministrar'
in esse le cose sacre, nelle quali io ho conosciuto il proceder' suo tutto pieno di
Religione con bontà et pietà Christiana tanto grande quanto io posse desiderare...'

R.A.B. Aud. 1 4 3 0 / 1 , n o . 1 8 / 1 .
2

Th. Specht, ¡S·
'Delle cui qualità conoscendo io quanto egli deve esser' lo dato, et quanto
meriti d'essere efficacemente raccommandato ; dovendo egli hora venire dalla
Ma. V. ho voluto io famele testimonio et suplicarla con ogni reverencia che come
suo Vasallo la Ma. V. si degni non solo per la solita benignità sua riceverlo con
quella affettione quale meritano le sue lo devoli virtù, ma ancora haverlo strettamente per raccommandato da me, quale conoscendo quanto la Ma. V. sia pronta
in abbracciare universalmente li homini cosi qualificati, non sarò più lungo con
questa, salvo che in certificare la Ma. V. che io stimo tanto le virtù del detto
dottor' Villhelmo che tutto quel favore, quale ella si degnare mostrar' verso di
lui, lo recivero io in loco di singularissima gratia...'
* Truchsess aan Lindanus, 8 - i i - i { 6 i : uitg. Lagomarsinius 11, 2^1: over zijn
aanbeveling van Lindanus b.g.v. diens bisschopsbenoeming. Lindanus aan Truchsess, 1572: к.в. В., ms. ^o¡6-6¡ fol. 28: smeekbede om voorspraak aan de
pauselijke curie. Lindanus droeg twee van zijn boeken aan de kardinaal o p :
Psalterium Davidicum vetus, Apologeticum ad Germanos, torn. 11.
5
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ι ££7 ontving Lindanus ook een uitnodiging van Ferdinand ι om
deel te nemen aan het colloquium van Worms. Deze invitatie ge
schiedde op voordracht van Petrus Canisius met wie Lindanus te
Dillingen kennis had gemaakt en vriendschap gesloten. Het was
wel een bewijs, dat men hoge verwachtingen van hem koesterde.
Toch is Lindanus niet in Worms verschenen. Dit wordt meestal
daaraan toegeschreven, dat Lindanus in dergelijke theologische
disputen geen nut zag voor het herstel der kerkelijke eenheid en
daarom de uitnodiging afsloeg1. Ofschoon Lindanus zelf tot deze
veronderstelling aanleiding heeft gegeven 2 , blijkt echter uit de
briefwisseling van de roomskoning Ferdinand met Filips n, dat
deze voorstelling van zaken niet geheel juist is'. Het is waar:
Lindanus zag geen heil in deze disputen, evenmin als zijn leraren
Ruard Tapper en Joost van Ravesteyn 4 . Ook Petrus Canisius zag
tegen het colloquium op en verlangde niets liever dan zich eraan te
onttrekken 5 , maar hij nam er niettemin aan deel, tezamen met
Ravesteyn en Sonnius. Dat Lindanus niet verschenen is, lag niet aan
hem, maar aan de koning. Dit te constateren is van belang voor
onze kijk op de verhoudingen, waaronder mannen als Lindanus
werkten: niet zij beslisten uiteindelijk, in feite waren zulke uit
nodigingen gecamoufleerde bevelen. De vorsten, vooral Filips n,
hadden een sterke greep op de kerk en haar bedienaren, die op de
eerste plaats hun onderdanen waren.
Wat betreft de gang van zaken in ι іщу : op 17 april verzocht de
rooms-koning aan Filips 11 om Maarten van Riethoven, hoogleraar
in Leuven, naar Worms te zenden 6 . Tegelijk ontving kardinaal Otto
Truchsess een bevel Lindanus af te vaardigen. De kardinaal ant
woordde echter, dat van der Lindt te Dillingen in dienst van
1

W . Schmelz, 30; J. Tesser, Lindanus en de jezuïeten, 47.
In zijn opdracht van het werkje: 'R. D. Ruewardi Orationes' aan keizer Rudolf
II schreef Lindanus: 'Ut modo de Colloquio ilio Wormatiensi nihil dicamus, ad
quod a Ferdinando avo tuo literis vocatus, malui alios meum tenere locum, quam
frustra tempus illic tereré'.
3 Madrid, Real Academia de la historia, Colección Don Luis de Salazir y Castro,
A $г, fol. Î 3 - 6 } .
* P. Polman, 366.
s Canisius aan Lindanus, 2£-2-і J J 7 : 'Quid ergo de comitiis autem? In septembrem colloquium reiteraturi videntur. Augustae aut Wormatiae coibunt. Dominus
Jesus in Ecclesiae utiütatem isthaec omnia convertat et avertat colloquia mala
quae corrumpunt mores bonos, ut hactenus quidem factum vidimus. Ego me
cupio et studeo a tota tractatione hac excludere'. uitg. A.U.L. XVI, 310.
6
Ferdinand aan Filips и, 1 9 - 4 - I Í Í 7 , col. Salazir, fol. £3.
2
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Filips и werkte en dat hijzelf geen macht over hem had. Daarop
volgde op 24 mei een aanvullend verzoek aan de koning om tezamen
met Riethovius ook Lindanus te zenden'. Filips antwoordde echter,
weinig voor het gehele project te voelen. Hij wees zijn oom op de
grote nadelen, welke de vorige colloquia hadden meegebracht en
op het uitblijven van enig resultaat. Hij adviseerde Ferdinand het
colloquium te weigeren of voor onbepaalde tijd uit te stellen en hij
wees voorlopig de afvaardiging van Nederlandse theologen van de
hand 2 . Ferdinand insisteerde opnieuw en nu zeer dringend in een
uitvoerig schrijven van 8 juni, waarin hij zijn verlegenheid met de
situatie bekende en zijn standpunt inzake de godsdienststrijd uiteen
zette. Hij was wel genoodzaakt dit colloquium toe te staan als het
laatste der vier middelen tot het bereiken van de religievrede,
welke op de rijksdag van Passau waren overeengekomen. Om de
gevreesde nadelige gevolgen te voorkomen, was het echter nood
zakelijk de bekwaamste theologen te engageren, welke men kon
vinden. De weigering van Filips zou aan de kerk juist de schade
berokkenen, welke hij daarmede wilde voorkomen 3 . Op dit hart
stochtelijk beroep schijnt de koning te hebben toegegeven, althans
voor een deel : Rythovius is inderdaad met nog twee Leuvense
doctoren, Sonnius en Tiletanus naar Worms gegaan. Lindanus had
men echter elders nodig, want de regering te Brussel zocht reeds
geruime tijd naar 'een goet personnaege, geleert, expert ende
anders wel gequalificeert' om in Friesland de kerkelijke jurisdictie
uit te oefenen en het nieuwe bisdom Leeuwarden te gaan voor
bereiden.
1

Ferdinand aan Filips 11, 24-i-i Çi7 : 'Algunos dias ha, que escrivi al Cardenal de
Augusta, embiase al Colloquio de Bormes el Doctor Lindano . . . y por que de su
respuesta he entendido que esta en esas partes dicho Doctor en servicio de ν. Α. . . .
no ho podido dejar de escrivir a v.A. pidiéndole afectuosamente por Ella mande
cmbiarlo alia juntamente con el Doctor Martin Rithoven'. fol. Ç9 verso.
2
Filips aan Ferdinand, iR-S-iSíJ:
'Porque haría gran daño en los estados de
Flandes, me ha parecido suplicar a V. Mag. que procure desvaracar este Colloquio o
a lo menos dilatarlo de manera que no venga en efecto que cierto no combiene que
se tenga, y por esta causa no me ha parecido mandar al Doctor M a r t i n . . . ' fol. ς·).
3
Ferdinand aan Filips 11, 8-6-1557: 'Ruego y pido afectuosamente a v.A. quiera
en todo caso mandarlos ir al tiempo combeniente, sin que en este no aya falta,
pues no interviene el incombeniente y daño que v.A. escrive... Por estar аса el
Mons. Gallo y aver venido para el efecto que v.A. lo embio . . . y esta en el mesmo
parecer que yo, de que estando tan adelante este negocio ni se puede buenamente
escusarse de embiar las dos personas que digo, como ello escrive a v.A., pues son
bien m e n e s t e r . . . ' fol. 61-63.
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II

Friesland (і£$7-і£бо)
'Zo slijt ik ongelukkige mijn korte leven:
van alle kanten bedolven onder andermans
werk, haal ik mij een hoop ellende op de
hals in plaats van de vertroosting der
1
hemelse studies te gemeten' .

GEWEST

EN

KERK

Friesland was in de zestiende eeuw een geïsoleerd gewest, dat deed
denken aan een eiland. De eigenlijke kern lag in het uiterste noordwesten, boven een lijn die ruwweg van Sneek over Grouw naar
Dokkum liep. Het was een vruchtbaar landbouw- en weidegebied,
dat aan drie zijden door de zee werd omspoeld en aan de zuidoostkant werd afgesloten door het meren- en moerassengebied van
het 'Lage Midden' met daarnaast en daarachter de onvruchtbare
zand- en hoogveengronden van 'de Wouden'. Voor de zestiende
eeuwse Fries lagen Utrecht en Brussel overzee. Friesland lag naar
de zee gewend en daarover naar Duitsland en de Oostzeelanden,
waarheen het zijn zuivelprodukten exporteerde 2 .
Door deze insulaire ligging van hun gewest begunstigd, hadden
de Friezen eeuwenlang hun hooggeroemde Friese Vrijheid kunnen
handhaven. Het gewest had niet de feodale ontwikkeling van de
andere Nederlanden gekend en was een samenstel van boerenrepubliekjesgebleven. Noch de keizers, noch de graven van Holland,
de bisschoppen van Utrecht, de hertogen van Gelre of de stad
Groningen waren er in geslaagd hun gezag aan de Friezen op te
1
Lindanus aan Viglius, 2 9 - 4 - 1 ^ 8 : 'Sic ego infclix ubique labonbus aliems
obrutus, vitam attero brevem, in locum solatìi coelestium studiorum magnas
accumulane animi aerumnas', R.A.B. \udience, 1430/1.
2
Voor de inleiding van dit hoofdstuk, de beknopte schets van de politieke en
godsdienstige situatie in friesland, werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de
recente studie van J. J. Woltjcr: Friesland in hervormingstijd, diss. Leiden, 1962,
pag. 1-120.
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leggen. Pas in 1498 wist hertog Albrecht van Saksen de heerschappij
over geheel Friesland te verwerven. Reeds in 1 £00 kwamen echter
grote delen van het gewest weer in opstand : zij riepen de hulp in
van Karel van Gelre, die als bevrijder werd ingehaald. Albrecht
verkocht toen zijn rechten aan Karel v, die met wapengeweld en
onderhandelingen het landsheerlijk gezag wist te vestigen. Als basis
van dit gezag gold het tractaat van 1 ^24, tussen de Habsburger en de
staten van Friesland gesloten, waarbij de Friezen enkele gunstige
bepalingen wisten los te krijgen en de landsheer het erkende recht
ontving op dezelfde inkomsten, die de hertog van Saksen had ge
noten. Met dit tractaat kan men de landsheerlijkheid als gevestigd
beschouwen: tot 1572 hebben Karel ν en Filips 11 onbetwist ge
heerst.
Zij lieten zich in Friesland vertegenwoordigen door de stad
houder en het hof. De stadhouder had de zorg voor de defensie en
de openbare orde ; het hof had zelfstandig de zorg voor de recht
spraak in hoogste instantie en tezamen zorgden stadhouder en hof
voor het dagelijks bestuur. Bij alle belangrijke zaken moesten zij
ruggespraak houden met de centrale regering te Brussel, die meestal
zeer gedetailleerde instructies gaf. De bestuurseenheden op lokaal
niveau waren de steden en de grietenijen. De steden waren talrijk
maar niet groot. Ze werden bestuurd door de magistraat, geëligeerd
door de stadhouder of het hof uit een voordracht van de stad. Een
grietenij omvatte een tiental dorpen en stond onder een grietman,
door stadhouder of hof benoemd. Ook militair was de vorst heer
en meester van het land door de drie kastelen of blokhuizen in
Leeuwarden, Harlingen en Staveren. De bevoegdheden van de
landsheer waren dus zeer aanzienlijk, maar in de prakrijk was zijn
macht veel geringer dan men op grond van deze juridische positie
zou verwachten. De landsheer was hier niet de natuurlijke vorst,
vanouds met het land verbonden en die men als eigen aanvoelde.
Hij was een vreemde en zijn gezag was een noodzakelijk kwaad, dat
men noodgedwongen had aanvaard en dat men binnen zo eng
mogelijke grenzen trachtte te houden. Het dualisme tussen landsheer en onderdanen was in Friesland sterker dan in de patrimoniale
gewesten. De vorst regeerde hier krachtens bezworen tractaten,
waarop zijn onderdanen zich voortdurend beriepen.
Als tegenhanger in deze 'balance of power' fungeerden de staten
van Friesland, de landdag waarvoor de afgevaardigden gekozen
werden door de grondbezitters van de grietenijen en door de steden.
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Oorspronkelijk hadden alle eigenerfden het recht gehad om persoonlijk te verschijnen, maar alleen de edelen en de prelaten of
abten maakten daarvan nog gebruik 1 . De staten stemden volgens de
oude indeling in drie gouwen of goën: Oostergo, Westergo en
Zevenwouden. De staten streefden er voortdurend naar een eigen
onafhankelijke positie tegenover de landsheer en diens vertegenwoordigers terug te winnen en met name eisten zij het recht om op
eigen initiatief te mogen bijeenkomen. Dit recht was echter bij het
tractaat van ι £24 prijsgegeven en de regering waakte er angstvallig
over, dat dit zou blijven. Directe invloed op het bestuur hadden de
staten dus niet. Het tractaat van 1 £24 bood alleen enige waarborgen
tegen bepaalde misbruiken van gezag door de overheid. Niemand
zou bijvoorbeeld twee ambten of beneficies mogen bezitten en
ieder moest de plichten van zijn beneficie zelf waarnemen. De
keizer erkende, dat hij zonder toestemming van de staten geen
nieuwe lasten aan het gewest kon opleggen en beloofde, dat hij de
Friezen zou laten leven volgens hun oude gewoonten en tradities
'sonder daer en boven te doen oft yemandt te beswaeren'. Deze
laatste bepaling, strikt geïnterpreteerd, was natuurlijk niet vol te
houden in een maatschappij, die zich wijzigde, maar er was niets
vastgelegd over de wijze, waarop de nodige veranderingen moesten
worden aangebracht. In de volgende decennia gaf deze legislatieve
lacune aanleiding tot vele conflicten, waarbij het chronisch geldgebrek van de keizer de staten sterke wapens in handen gaf.
Ook op kerkelijk gebied werkte de zelfstandigheid van Friesland
uit de middeleeuwen nog na 2 . Formeel was Friesland een onderdeel
van het Utrechtse diocees. De bisschop en zijn vervangers de
aartsdiakens3 lieten zich ter plaatse vertegenwoordigen door geestelijke commissarissen, die de pastoors en dekens institueerden,
toezicht hielden op de dekenale rechtspraak en op de algemene
gang van zaken. In de praktijk had deze functie echter weinig reële
betekenis, omdat de benoeming van de geestelijken in Friesland
niet in handen van de overheid lag. De dekens werden gekozen
1
Op de vraag, wie precies recht had om op de landdag te verschijnen en te
stemmen, wordt uitvoerig door Woltjer ingegaan. Eveneens weegt hij de machtsverhoudingen binnen de staten tegen elkaar af. (o.e. 43 v.)
2
Voor de kerkelijke verhoudingen in Friesland tegen het midden der zestiende
eeuw, zie Woltjer $7ν en in het algemeen: L. J. Rogier, Geschiedenis van het
katholicisme in Noord-Nederland, 1, i-96: De kerk voor Trente.
3
Voor de onderlinge verhoudingen tussen de bisschop en de aartsdiakens zie:
R. Post, Kerkelijke Verhoudingen, jv.
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door de pastoors en de meeste pastoors door de gelovigen. De
gekozene diende de kerkelijke rechtsmacht aan de commissaris te
vragen en het placet van de landsheer aan het hof, doch dit waren
slechts formaliteiten, waarvan het betalen der taxen het voornaamste onderdeel vormde. Deze vrije electie was ontstaan uit het
patronaatsrecht, waarbij de stichter van een kerk of beneficie het
recht kreeg de geestelijke voor te dragen. De meeste kerken in
Friesland waren indertijd door de gegoede dorpsgenoten gesticht
en deze hadden daarom het recht hun pastoors te kiezen. De landsheren hadden wel getracht het patronaatsrecht aan zich te trekken,
doch de staten van Friesland hadden niet toegegeven en op de landdag van i£39 moest Karel v, door geldnood gedwongen, de vrije
electie officieel erkennen. De geestelijkheid was daardoor zeer
nauw verweven met de plaatselijke opvattingen en toestanden en
zij handhaafde tegenover de hiërarchie en de stromingen in de kerk
eenzelfde geïsoleerde positie als de staten dat deden tegenover de
wensen van de vorst en de landelijke ontwikkeling. De Friese clerus
weigerde evenzeer bij te dragen voor het concilie van Trente als de
staten van Friesland voor de oorlogen van Karel v. De pastoors
achtten de decreten van Trente evenmin op zich van toepassing als
de staten de nieuwe wetten van de vorst. Daarbij versterkte de
vermenging van geestelijke en wereldlijke macht in het rijk van
Karel ν en Filips и nog het wantrouwen der Friezen tegen de kerke
lijke sanering die van de regering uitging en gaf hun de mogelijkheid
deze met een beroep op de staatkundige privileges en tractatcn af
te wijzen. De Friese clerus weigerde de Utrechtse synode bij te
wonen, zoals de staten weigerden een deputatie naar de statengeneraal te zenden en wel op hetzelfde motief: het privilegium de
non evocando'. Indien men in dit gewest aan de kerkelijke toe
standen iets wilde verbeteren, diende dit op zuiver regionaal vlak
te geschieden.
Over de gebreken van de Friese kerk is reeds zeer veel en goed
2
geschreven . De situatie was waarschijnlijk ernstiger dan elders,
maar niet wezenlijk verschillend van de andere gewesten. Wij
1

Onder dit privilege, dat ook de Geldersen bezaten, verstond men het recht dat
geen ingezetene tegen zijn wil buiten de grenzen van het gewest geroepen of voor
een rechtbank gedaagd kon worden.
* Rogier, i, 29V; i j v ; 138V; 146V; etc. Post, Verhoudingen: passim. Woltjer
e.a.
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kunnen hier volstaan met een summiere opsomming. Rond ι ς ¡o
ontving de regering in Brussel ernstige klachten over wantoestanden in de talrijke Friese kloosters 1 . Voor zover deze klachten
betrekking hadden op de monachale orden, speelde ontstemming
over het uitgebreide grondbezit (ruim een vierde van de bodem
was kloostergrond) daarin een grote rol. Wanbeheer vormde naast
verslapping van de observantie de voornaamste beschuldiging, welke
tot de conclusie moest leiden, dat het noodzakelijk zou zijn deze
gronden op een of andere wijze weer aan de gemeenschap te
brengen. De bedelorden waren arm en vervielen langzaam door het
uitblijven van nieuwe roepingen. Aangezien zij van vrijwillige
gitten moesten leven, was dat in die moeilijke jaren niet verwonderlijk. Verschillende leden trachtten een vaste zielzorgfunctie buiten
het klooster te verwerven, hetgeen toen merkwaardigerwijze als
een ernstige wantoestand beschouwd werd en met het veel te zware
woord apostasie aangeduid. Over slecht leven in deze kloosters zijn
echter weinig gegevens voorhanden; integendeel, de franciscanen
en dominicanen speelden naar verhouding van hun weinige goede
krachten serieus een rol bij alle pogingen tot verbetering van de
kerk. De klachten over de kloosters zijn grotendeels terug te
voeren op de grote agrarische abdijen. Voor zover deze klachten
serieus waren en niet door landhonger ingegeven, waren ze echter
moeilijk te verhelpen wegens de exemptie van de orden en de
grote mate van kanonieke zelfstandigheid der afzonderlijke huizen.
Het hof van Friesland streefde in 1550 naar een algehele voogdij
over deze kloostergronden, maar de regering in Brussel ging daar
niet op in 2 .
Het lage peil van de dienstdoende parochiegeestelijkheid, zowel
in wetenschappelijke gevormdheid als in levenswijze, verschilde
niet van de situatie in de andere gewesten. Ruwheid, geldzucht,
dronkenschap en verwaarlozing van het celibaat kwamen overal
voor. De gegevens wijzen er echter wel op, dat het gehuwd leven
van priesters in Friesland bij de bevolking weinig aanstoot gaf.
1
br waren ongeveer ςο kloosters in het gewest Over de toestand in de/e
kloosters, zie Rogier 1. цг , Post і4б-з(>4, Woltjer: 67-77, Theissen, Cen
traal gezag en Friesche vrijheid· 4 i } v .
2
Dat dit voorstel \an het Friese hof in Rome onoverkomelijke moeilijkheden zou
hebben ontmoet, is men zich in Brussel ongetwijfeld bewust geweest. Het lijkt
wel te vroeg, om reeds in I J J I te veronderstellen, dat de regering dacht aan
incorporatie van kloosters bij de toekomstige bisdommen. Z i e : R Post, Î 3 4 ;
A . A . U : xxiv, 226, xxx, 327; LUI, 135.
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Verschillende pastoors, die een vrouw en kinderen hadden, bleken
bij hun gelovigen in hoog aanzien te staan, wanneer zij hun plichten
1
overigens goed vervulden . Toen de Formula Reformationis in
1549 ook in het Utrechtse diocees was afgekondigd, werden de
voorschriften omtrent het weren en afzetten van focaristen en
concubinarii door het hof van Friesland niet uitgevoerd. Volgens
zijn verontschuldiging, achterafin 1554 gegeven, vreesde men dat
het grootste deel der parochies anders zonder zielzorg zou geraken.
Het hof zou echter wel bij nieuwe benoemingen de voorwaarde
hebben gesteld, dat de gekozene zijn probitas morum moest be
wijzen, voordat hij zijn placet ontving. Ook werd vanaf ι ςς^ door
de raadsheren een examen afgenomen over de theologische kennis
van een candidaat, om althans de meest ongeschikten te weren.
Men heeft eraan getwijfeld, of het hof zich aan deze methode streng
gehouden heeft 2 en het is zeker, dat kort voor 1 j6o verschillende
concubinarii zonder bezwaar hun placet hebben gekregen 3 . Een
bewaard gebleven notitieboek van de procureur van het hof bewijst
echter onomstotelijk, dat het hof deze mogelijkheid om zijn macht
te vergroten aanvankelijk zeker benut heeft 4 . Dit bewijzen ook de
doleanties op de landdag van september 1554, waarin de staten
protesteerden, dat de geestelijken voor het verkrijgen van enige
zielzorgfunctie een examen voor leken moesten afleggen, namelijk
voor de raadsheren van het hof, en dat de grietman van de vorige
standplaats informaties moest geven 'van den leeven, leringhen,
conversatie ende manieren van den gecooren priesters' 5 . De staten
betoogden, dat een goed en heilig priester, die maar een klein
beneficie bezat, desondanks liever in zijn armoede wilde blijven
dan dat hij 'accepterende die groter proven hem sal willen submitteren die examinatie van den waerlycken luyden'. Reeds de
oude traditie leerde immers 'clericis laicos infestos esse, quod et

1

Dit blijkt overduidelijk uit de getuigenverhoren, welke Lindanus in t SS9 afnam
over pastoor Sylvius en Henncus Drolshaegen. Deze \ erhören zijn m extenso
bewaard gebleven R.A.B. : Aud. 1430/1 no i S - j e n R A L : Gabbema D 42 no. xvi.
2
Post, Formula reformationis 21 , en Kerkelijke Verhoudingen 116.
3
Zie hierna pagina 96.
* In de jaren 1 j j o - i f f 4 werd aan verschillende priesters het placet geweigerd
of ontnomen, omdat zij ondanks de vermaningen van het hof nog met een vrouw
samenleefden, RAL· Criminele Rolle, fol. 134V; і з $ г , 142Г, i 4 j r en ν , i 6 i r ,
208г, 2 2 ι verso etc.
5 Charterboek πι, J29, no 14, 1 j , 20 etc.
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presentium experimenta manifesta declarant 1 . Soe toch op eenigen
oorden ende steden eenighe waerlycke luyden gheen goede gunst
ende affectie draegende sijn totter geestelycheyt'. Dit examen was
bovendien een 'sonderlinghe nieuwicheyt nu onlancx bedocht tot
grote beswaeringhe vanden priesters', en in strijd met de privileges
en de tractaten van 1524 en 1^39. Het recht om de priesters te
examineren kwam volgens de staten toe aan de geestelijke commissaris, die de dekens ermee belastte. Op deze doleantie antwoordde
de regering, dat deze voorzorgen noodzakelijk waren, opdat de
parochies door geschikte priesters zouden worden bediend. Om
aan de bezwaren tegemoet te komen, zou men echter overleg
plegen met de bisschop en de aartsdiakens om een bekwaam
theoloog naar Leeuwarden te zenden, die de examens kon afnemen.
Met deze concessie waren de gedeputeerden van de staten niet
tevreden en zij vroegen onverbloemd, dat de examens zouden
worden afgeschaft. De regering gaf echter niet toe, en dit geschilpunt bleef dus onopgelost. In de volgende jaren, tijdens de ambtsperiode van Lindanus, zou hierin een belangrijke conflictstof
liggen2.
Over de verbreiding van de nieuwe leer in Friesland zijn de
gegevens schaars en niet erg duidelijk. Tijdens de eerste prediking
van Luther in de twintiger jaren heerste in Friesland bij de intellectuelen zekere sympathie met diens ideeën 3 . De oriëntatie van het
gewest op Duitsland maakt dit begrijpelijk: vanaf 1^24 treft men
geregeld Friezen op de matriculen van de Wittenbergse univ rsiteit 4 . Teruggekeerd in het vaderland bezetten zij leidende posten
in de zielzorg, waar zij, zonder met de bestaande rechtsorde in
verzet te komen of de kerk te verlaten, min of meer openlijk hun
vrijzinnige denkbeelden konden verkondigen. De vrije organisatie
van het parochiële bestel maakte dit mogelijk en de chronist van
het klooster Thabor schreef reeds in 1 Ç24, dat dit weinig aanleiding tot onenigheid of vervolging gaf5. De revolutionaire woelingen in het derde decennium leidden tot een serieuze repressie, die
1
In deze uitdrukking: 'Het is algemeen bekend, dat de leken vijandig staan
tegenover de clerus' mag men misschien een verwijzing zien naar de bekende bul
van paus Bonifatius vin van 2^ febr. 1196, die met dezelfde woorden begint.
2
Charterboek in, 388 en 488-51 ¡.
3
R. R. Post, Verhoudingen: f19.
4
J. Reitsma, Honderd jaren : 19 en 36.
s P. Fredericq, Corpus documentorum : IV, 246.
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ook door de staten werd gesteund, maar toen de overgebleven
Dopers zich onder de invloed van Menno Simons aan een ingetogen
leven van wereldverzaking wijdden, genoten zij een zekere sympathie bij alle lagen van de bevolking tot in de kringen van de staten
en het hof, waar men geen felle ketterjacht meer wenste.
Het protestantisme heeft bij de Friezen waarschijnlijk geen
groter werfkracht gehad dan in de overige gewesten. Na de overgang van het gewest naar de opstand moest de protestantisering met
geweld worden doorgevoerd. Men mag wel aannemen, dat de
Friezen tegenover de nieuwe leer de rustige afwachtende houding
aannamen, die ook thans nog in hun volksaard ligt. Zij duldden
echter niet, dat er van hogerhand werd ingegrepen of dat hun met
geweld een bepaalde lijn werd opgelegd. Dan vonden de weinige
protestanten en protestantiserenden steun en bescherming bij de
overgrote meerderheid, die men traditionelen zou kunnen noemen 1
en die zichzelf als goede katholieken beschouwden. Onwillige en
onrechtzinnige geestelijken vonden in de staten van Friesland
principiële beschermers, daar zij werden beschouwd als 'wesende
lidtmaeten van desen landen, wien mede concerneren die tractaten
ofte privilegien, sonder nochtans dat die gemeene landen gedencken
te willen defenderen tgeene des die voirs. Priesters onbehoirlycken
gedaen ofte contraríen de Christelycke Religie gepreeckt mochten
hebben' 2 . Daarbij verstonden de staten uitstekend de kunst om de
diverse geestelijke en wereldlijke machthebbers tegen elkaar uit te
spelen in hun streven elke inmenging van hogerhand te weren.
Het is van belang dit hier op te merken, want de gecombineerde
zending van Wilhelmus Lindanus zou een knappe poging zijn om
alle uitvluchten en weerstanden, die vroegere pogingen hadden
doen stranden, thans te voorkomen. Daartoe behoorden ook de
pretenties van het hof van Friesland, voor zover die niet in overeenstemming waren met de bedoelingen van de centrale regering
in Brussel.
De houding van dit hof tegenover de nieuwe leer weerspiegelt
zich vrij nauwkeurig in de lijsten van de vonnissen die bewaard
1
De termen protestantiserenden en traditionelen zijn hier gebruikt in de betekenis, die Woltjer daaraan gaf. (o.e. hoofdstuk vi, l o i v . ) De mensen die ermee
worden aangeduid, vormden de grote meerderheid der Friezen tussen een kleine
groep sterk contra-reformatorisch denkende katholieken en een eveneens kleine
groep, die reeds met de katholieke kerk had gebroken.
2

Charterboek, ςο6, no. xxii en XLII.
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gebleven zijn1. Na de vele doodvonnissen van ις^ς en volgende
jaren treft men in het vierde decennium nog slechts een enkel
nagekomen geval aan van een laatontdekte revolutionair, die mede
kerken had beroofd en deelgenomen aan de bestorming van Oldeklooster. Een plotselinge stijging van de curve met veel executies
en verbanningen loopt van ι 5-49 tot i ^ j é , waarna het hof opeens
weer zeer mild gaat oordelen. De reden van deze gestrengheid was
het drijven van Hippolytus Persijn, die in 1449 president van het
hof werd. Deze radicaal-rechtse katholiek was bezorgd over de
gestage toename van de nieuwe leer en wilde, gesteund door
Brussel, zich daartegen met alle kracht verzetten. De ketterjacht,
waartoe hij alle burgemeesters en grietmannen wilde organiseren,
stuitte echter niet alleen op het lijdelijk verzet van de lokale
beambten, maar wekte zelfs een grote onenigheid onder de raadsheren van het hof. De zeer gematigde inquisiteurs Sonnius en
Lethmatius, die de regering in 1 5^4 ter assistentie zond, konden
door de tegenwerking van de procureur en de meerderheid in het
hof maar weinig uitrichten. Na hun vertrek zeiden sommige raadsheren openlijk, dat de Dopers niet gestraft mochten worden, omdat
zij immers niets misdeden 2 en het hof keerde zich nog uitdrukkelijker tegen de politiek van zijn president Persijn, die uiteindelijk
overplaatsing aanvroeg. Tegenover de stadhouder Jean de Ligne,
graaf Aremberg, die op koninklijk bevel tussenbeide kwam, verklaarden de raadsheren, dat men in Friesland geen inquisiteurs
meer wilde zien en dat de ketterjacht geen zin meer had. Het zou
veel beter zijn, om de misstanden in de kerk te bestrijden en zo de
Dopers de wind uit de zeilen te nemen. Door de nalatigheid van de
bisschop en de aartsdiakens waren de misbruiken ontstaan; daar
moest ook de genezing beginnen. Dit ongetwijfeld verstandige
advies werkte het hof nader uit in een aantal voorstellen, waardoor
dit college de regeling van de godsdienst en het toezicht op de kerk
nagenoeg geheel onder zijn macht zou krijgen. Nieuwe kerkelijke
rechters en visitatoren zouden door het hof aangesteld en gecontroleerd dienen te worden.
In de beslissing, die de koning een halfjaar later nam, kwam de
tweeslachtige aard van zijn politiek duidelijk naar voren 3 . Enerzijds
liet hij de strenge Persijn vallen en verplaatste hem naar Utrecht,
1

RAL: Hof van Friesland, i-i, 2 en j ; en f-r, 1 en 2.
J. J. Woltjer 116 (nota 81), 117.
3 J. J. Woltjer 117-119.
2
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anderzijds wilde hij diens politiek met de meeste nadruk gehand
haafd zien. Toch had de visie van het hof in regeringskringen en
1
met name bij Viglius weerklank gevonden . In een advies van zijn
hand werd de positieve benadering van het probleem, de ver
nieuwing van de gevestigde kerk, voorgesteld en nader uitgewerkt.
Eigenlijk was dit dus de visie van het hof, maar men zou het niet
door de raadsheren laten uitvoeren, doch door een nieuwe functio
naris: een geestelijke commissaris. Deze zou worden aangesteld als
plaatsvervanger van de bisschop en de aartsdiakens tezamen, om elk
beroep van de een op de ander onmogelijk te maken. In plaats van
een incidenteel onderzoek door de inquisitie zou hij als residerend
prelaat de bisschoppelijke rechtspraak, waaronder ook de bisschop
pelijke inquisitie, moeten herstellen. Toch was de regering niet
van plan om de kerkelijke zaken uit handen te geven en evenmin
wilde men ze overlaten aan het hof door de commissaris aan dat
college te onderwerpen ; Viglius had daarvoor de beste oplossing
gevonden door de geestelijke commissaris tevens tot eerste raads
heer van het hof te benoemen. Het moest een theoloog zijn ; dan
kon hij mede namens het hof de examens van de priesters afnemen,
waarbij ook het bezwaar van de staten, dat leken priesters exami
neerden, werd ondervangen. Ook voor de rechtspraak, die het hof
in gemengde processen tussen leken en priesters uitoefende, leek
deze oplossing ideaal.
Dit gehele plan moet gezien worden in het licht van het bisdommenproject, dat Viglius toen met Filips Nigri en Ruard Tapper
in het diepste geheim voorbereidde. De richting, welke de politiek
der regering zou inslaan, begon in die maanden een vaste lijn te
krijgen. Na de overdracht van de gewesten aan Karel ν was de
uitoefening van gekregen of genomen rechten aanvankelijk aan de
opperste regionale autoriteiten overgedragen. Nooit echter had de
regering bedoeld aan enig bestuurscollege buiten het centrum
werkelijk grote macht te geven, bevreesd als men in Brussel was
voor het herleven van de oude gewestelijke zelfstandigheid in de
vorm van een soort provincialisme. De macht van de verschillende
hoven was bedoeld als een overbrugging van oude onafhankelijkheid
naar de centrale eenheidsstaat. In deze ontwikkeling zou de op
richting van de nieuwe bisdommen en de vorming van een eigen,
1

Instruction touchant la jurisdiction du commissaire en frise, ι j{6. RAB: Aud.
1430/1, no. I J .
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van de vorst afhankelijke, kerkprovincie een belangrijke schakel
vormen. In de benoeming van eigen bisschoppen zou het caesaropapisme van de koning veel effectiever blijken dan door de naar steeds
meer macht strevende gewestelijke raden. In de functie, welke
Viglius nu voor Friesland ontwierp, lag duidelijk de bedoeling om
het kerkelijk gezag, dat tussen verschillende instanties was ver
brokkeld, weer bijeen te brengen voor de toekomstige koninklijke
bisschop van Leeuwarden. Door zijn opname in het hof van Fries
land zouden de belangen van de koning voor het moment veilig
gesteld zijn. Terecht mocht Joachim Hoppers aan zijn grote vriend
Viglius bewonderend schrijven: 'Optime abs te excogitata est',
maar nog meer reden was er wellicht voor de rest van zijn ver
zuchting: 'Spero ita etiam optimum effectum habiturum!' 1 Inder
daad, vanuit het standpunt van de koning en tevens van de kerk is
men geneigd te zeggen: dit was het. Dit was de beste weg om de
oprichting van het nieuwe bisdom Leeuwarden voor te bereiden.
Niettemin is het plan volkomen mislukt. Moet men de oorzaak
daarvoor zoeken in het bruuske of hooghartige optreden van de
eerste functionaris Wilhelmus Lindanus? 2 Of was zijn zending op
grond van zijn instructie tot onvruchtbaarheid gedoemd? 3 Door een
nauwkeurige analyse van de bewaard gebleven bronnen willen wij
trachten deze vraag op te lossen en tevens een dieper inzicht te
verwerven in het karakter van deze markante persoonlijkheid.

B E N O E M I N G VAN

LINDANUS

Dat de regering, na de weigering van enige andere kandidaten*,
Wilhelmus Lindanus professor in het afgelegen Dillingen voor deze
1

Hoppers aan Viglius, 26 juni ιςςτ; brievenboek к . в . s c , ms. 71 С 39 fol. 133.
Ch. Schotanus (1660): Hi was een wreedt mensche, die syne macht wredelyck
gheoefïent heeft, soe dat hi by iedereen werde verhaet, soe wel gheestelycke als
andere'. (703, 708). P.Winsemius(i646) noemde hem eveneens : een zeer hoogmoedig man, die tegen de instructie van de koning in, steeds arroganter optrad.
Door de koning benoemd om de eendracht in de kerk te bevorderen, bedierf hij
deze geheel door zijn streng bewind. (13, n , 33) J. Reitsma (1876): Hij heeft
zijn naam met bloedige letters in de geschiedenis der Nederlanden getekend. (97)
W. Schmetz (19Î6) wees op de moeilijke politieke verhoudingen en op Lindanus'
ijver en goede wil, maar nam voor de uiteindelijke mislukking ook zijn toevlucht tot diens ontactische optreden. ( ί 4 - ί 9 ) .
3
M. P. van Buijtenen (ι941) ' O p grond van zijn instructie was de zending van
Lindanus tot mislukking gedoemd' (81 en 114) Ook J. Woltjer: 134V.
4
J- J· Woltjer 129, nota 35.
2
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functie uitkoos, is waarschijnlijk terug te voeren op het samenspel
van zijn leermeester Ruard Tapper die hem in ι ς 54. voor het
professoraat in Dillingen had aanbevolen en in 1 £^6 zijn promotie
had geleid en Joachim Hoppers, in deze jaren lid van de Hoge Raad
van Mechelen, die als jaargenoot van Lindanus naar Leuven was
gekomen, samen met hem de klassieke talen op het Collegium
Trilingue had gestudeerd en daar met hem bevriend was geraakt,
voordat hun studierichtingen uiteenliepen 1 . Hoppers schreef reeds
op 26 april i£57, bijna een maand voordat Lindanus officieel door
de regering werd aangezocht, aan Viglius: 'Ik heb met zeer veel
genoegen vernomen, dat Lindanus bereid of althans niet ongenegen
is de functie in Friesland aan te nemen. De heer deken (Ruard
Tapper) heeft mij namelijk met zijn gewone vriendelijkheid de
brief, die hij van Lindanus had ontvangen, laten lezen' 2 . Hoppers
meende in dit schrijven, dat de benoeming van Lindanus nog de
enige mogelijkheid was om het vaderland te redden, hetgeen vol
doende zegt over zijn aandeel in de keuze van de functionaris. De
gang van zaken kan als volgt zijn geweest: Viglius heeft de juridisch
nogal gecompliceerde functie als oplossing van de moeilijkheden in
Friesland uitgedacht 3 . Daarbij is hij door zijn landgenoot Hoppers
attent gemaakt op de figuur van diens vriend Lindanus en Tapper
heeft de taak op zich genomen zijn leerling daartoe over te halen,
hetgeen dan vóór april gebeurd is.
Op 23 mei і££7 ontving Lindanus het officiële schrijven van de
landvoogd Emmanuel Philibert van Savoye, waarin hem de functie
in Friesland werd aangeboden*. Nog dezelfde dag antwoordde
Lindanus dat hij de benoeming met een bereidwillig en opgewekt
1
Hoppers aan Viglius, 11-7-17 : 'amicitia mea cum eo vêtus est' fol. 137.
* Hoppers aan Viglius, 26-4-Î7 : 'Ut autem et de patria nonnihil dicam : vehementer gaudeo quod intelligo Lindanum paratum aut saltem non alienum esse ad
conditionem Frisicam suscipiendam, ostendit enim mihi Dominus Decanus pro
sua humamtate eius ad se litteras, videtur ea sola ratio esse qua nostra patria
servari queat, ideoque vehementer earn velim urgeri, fol. 108.
з Hoppers aan Viglius, 27-6-57: 'Inter caetera ajebat (Ruardus) Lindanum jam
venisse, quod gaudebam . . . hoc Ampi. Tuam rogem ut quoad ejus fieri possit
dignens earn rem accelerare, utpote ex qua salus nostrae Frisiae dependeat,
quamquam spero uti optime abs te excogítala est, ita etiam optimum effectum
habiturum'. fol. 133-134.
« Lindanus aan E. Ph. van Savoye, 23-J-J7: 'Illme Princeps. 10 kal. Junias v . o .
Illmae litteras accepimus, quibus Rmi Dni mei Episcopi Trajectens. et Archidiaconorum per Frisiam vicanatum, Senatonsque Regis honorem nobis immerentibus offerri cognovimus' RAB: Aud. 1430/1, no. 18-19.
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hart aannam en dat hij zijn uiterste best zou doen om deze taak goed
te volbrengen. Hij toonde zich zeer verheugd over de gunst van de
regering; hartelijk dankte hij voor het vertrouwen dat men in
hem - nog zo jong, zo onbekend en zonder enige verdienste - had
gesteld, en bood zich geheel aan als een toegewijde dienaar 1 . In een
brief van dezelfde datum aan Maximiliaan de Morillon, secretaris
van Granvelle 2 , schreef Lindanus, dat hij besloten had zo spoedig
mogelijk naar zijn arbeidsveld te snellen3. Hij was van plan in elk
geval binnen veertien dagen te vertrekken, en verzocht Morillon
inmiddels samen met Tapper zijn stukken in orde te maken. Hij
kon onmogelijk nog eerder weg, daar hij pas op 3 juni van zijn
werkgever, kardinaal Otto von Truchsess, afscheid kon nemen,
maar hij dacht wel rond het feest van St. Jan (24 juni) in Brussel te
zijn. De opgewekte toon van deze brieven en de haast, die Lindanus
had om weg te komen, wijzen wel op een hevig verlangen om zich
aan de praktische arbeid te wijden en wellicht ook op zekere ambitie om carrière te maken. Zijn verlangen, dat zijn volmachten
duidelijk en algemeen zouden geformuleerd worden, wekt de indruk dat hij toch enig vermoeden had van de moeilijkheden die hem
wachtten 4 .
Intussen zat Joachim Hoppers in Mechelen met spanning en
ongeduld op Lindanus' komst te wachten. Hij had reeds een aantal
directieven opgesteld, waarnaar Lindanus zich zou kunnen richten,
en deze met Ruard Tapper besproken 5 . Tapper had hem aangeraden
1
'lllud solum responsum cupio . . . nos animo tam alacro quam prompto suscepturos ac pro virili daturos opcram ut operi suscepto respondeamus... Amplissima illa Illmae D.v. favoris perpetui atque auxilii pollicitatio mihi equidem fuit
gratissima atque suaviss. quod homúnculo tum ignoto, tum immerenti tanto
benignissimo favoris studio exhibere non sit dedignata. Cuius rei gratia . . . vestrae
Illmac D. nos totos offerimus atque devovemus adco clientulos deditissimos
'
RAB. Aud. 1430/1, no. 18-19.
2
Lindanus aan Morillon, lì-ς-ςτ,
RAB: Aud. 1430/1, no. 18-20.
3 'Litteras tuas . . . accepi, quibus . . . significas . . . superesse nihil, quam ut
perceleriter isthuc advolem provinciam suscepturos: quod equidem faceré constituí'.
+ 'Si de facultatum mearum forma agetur, vigila quaeso ut potestas omnis canonica
sit gcncraliter comprehensa. Quare ante absolutionem percuperem Rdo Domino
Decano Lovan. transmissam ad comprobandum atque eliminandum'.
s Hoppers aan Viglius, 27-6-57: 'Nonnihil cogitavi de iis, quae ei mandanda
viderentur, quemadmodum Amplitudo Tua jusscrat: communicavi super ea re
cum ilio (Tapper) latius, visac sunt non displiccre pleraeque cogitationes nostrae,
utquc scripta eas comprehenderem et ad te transmitterem rogavit'. fol. 133.
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ze door te zenden aan Viglius, maar Hoppers vond het beter ze zelf
mondeling toe te lichten 'opdat deze zending waarvan het heil van
1
Friesland afhangt, een optimaal effect mag hebben' . Hij drong er
herhaaldelijk bij Viglius op aan Lindanus toch vooral naar hem door
te sturen 2 . Het gereedmaken van de diverse volmachtsbrieven en
het vaststellen van het honorarium hebben Lindanus echter nog
veel tijd gekost. Op 27 juli ontving hij zijn jurisdictiebrief van
Granvelle, toen bisschop van Arras en als proost van St. Marie te
Utrecht tevens aartsdiaken van West-Stellingwerf3, op 31 juli van
George van Egmond, de bisschop van Utrecht 4 en op 4 augustus zijn
aanstelling tot raadsheer van de koning 5 ; op ς augustus werd de
volmacht getekend door Karel Perrenot, commandatair abt van
Favemey en als proost van St. Jan te Utrecht aartsdiaken van
Westergo 6 , en pas op 9 september door Robert van Bergen, prins
bisschop van Luik, tevens proost van St. Salvator te Utrecht en als
zodanig aartsdiaken van Oostergo 7 .
Begin september was Lindanus weer in Leuven bij Tapper, waar
Hoppers hem zelf ging opzoeken en het lang verwachte onderhoud
met hem had, zoals hij op 11 september aan Viglius meldde 8 . Een
aantal kwesties die niet waren opgelost en waaruit voor ons de sfeer
van het gesprek even voelbaar wordt, legde Hoppers aan Viglius
voor, zoals de vraag welk gedeelte van Friesland Lindanus het
veiligst als eerste kon visiteren, hoe hij de pastoors kon overhalen
alle verboden boeken in te leveren en of hij om te beginnen een
termijn van amnestie voor andersdenkenden uit geheel het gewest
mocht afkondigen. Hoppers had Lindanus en Tapper beloofd bij
hun komende overleg met Viglius ook aanwezig te zijn. In de eerste
helft van oktober was Lindanus nog steeds in het zuiden en pleegde
overleg met Hoppers, zoals deze op de vijftiende aan Viglius mee-

1
'Sed quoniam ñeque satis otii interea loci mihi fuit, ñeque adhuc certus sum
utrum Lindanus venerit, et te scio majoribus occupari quam ut nostris nugis
operam dare possis, visum est mihi sufficere u t . . . Ampi. Tuam rogem, ut digneris
eam rem accelerare utpote . . . optimum effectum habiturum'. fol. 1 34.
2
Aldus in de brief van 27 juni, 11 juli en 4 september; fol. 134, 137 en 201.
3 RAL: Gabbema D 42 no. iv.
• RAL: Gabbema D 42 no. ν .
s RAL: Gabbema D 42 no. 11, ni en vi.
* RAL: Gabbema D 42 n o . vil.
7
RAL: Gabbema D 42 no. vili.
8
Hoppers aan Viglius, 11-9-57; fol. 142.
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deelde 1 . Daarna moet hij wel zeer snel naar Leeuwarden zijn vertrokken, waar hij op 26 oktober in handen van de pas benoemde
president van het hof, Karel van der Nitzen, zijn eed als raadsheer
aflegde2.
Wanneer wij de verschillende gegevens over deze voorbereidingen overzien, moeten we concluderen, dat Lindanus daarbij voorzichtig te werk ging. Hij zorgde ervoor dat zijn volmachten zo
duidelijk mogelijk geformuleerd zouden worden, hij bezocht al zijn
opdrachtgevers 3 , vroeg raad aan Ruard Tapper, Morillon en Franciscus Sonnius, die in 1 554 de laatste visitatiereis in het gewest had
gehouden 4 , en vooral aan de beide Friese raadsheren Hoppers en
Viglius. Een ander blijk van vooruitziende voorzichtigheid was
ongetwijfeld, dat Lindanus een van zijn broers had weten over te
halen, hem met zijn gezin naar Leeuwarden te vergezellen zodat hij
bij hem kon inwonen 5 . Wanneer men bedenkt, dat vele priesters in
Friesland als gehuwden leefden en dat dit door de mensen als een
vrij normale situatie werd beschouwd 6 en dat Lindanus juist daartegen moest gaan optreden, kan men deze regeling slechts als zeer
verstandig waarderen. Zo werden eventuele aanmerkingen op zijn
persoonlijk leven voorkomen en behield Lindanus in het voor hem
nog onbekende noorden de geborgenheid van het eigen milieu.
Daarin ontving hij ook alle geestelijken, die tot hem kwamen om
hun zaken af te handelen ; hij nodigde hen ook steeds uit aan zijn
tafel?.

1
Hoppers aan Viglius, 1^-10-57: 'Jusserat per Lindanum Dominus Ruardus...'
fol. 1 j o .
2
'Opte rugge stond geschreven: Op huyden heeft heer Willem van der Linden
doctor inde gotheyt gedaen den behoirlycken eedt van raidt extraordinarius van
desen hove van Vrieslandt in handen van mr. Carel van Nitzen, president in den
selven hove, omme hctselve wel ende getrouwelyck te bedienen. Actum den 26
Octobris anno I Í Í 7 ' RAL: Gabbema D 42 no. iv (in dorso).
3 In latere stukken, zoals de brief aan Viglius van 29-4-J8, de verdedigende nota's
van 17-r 1-Ç9 en 19-1-60 wordt daarnaar terloops verwezen.
* In de brief van Hoppers aan Viglius van 11-9-57 vermeldt Hoppers, dat Sonnius
Lindanus had aangeraden een termijn van amnestie te verlenen, fol. 142.
s Aan Viglius meldt Lindanus : 'Domus mihi et familiae conducta' ; in een procesverbaal van ι j6o getuigt deurwaarder G. Francken, dat hij een stuk voor Lindanus
heeft afgegeven 'in handen vande huysvrouwe van synen broeder'.
6
J. J. Woltjcr, 64V.
7 Lindanus aan Viglius; 29-4-J8 : ' . . . nostra mensa Pastoribus et Religiosis om
nibus, si qui nos adeunt parata...' RAB: Aud. 1430/1, no. 7.
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HET EERSTE

OPTREDEN

Zijn eerste optreden maakte een goede indruk op de nieuwe onder
danen. Reeds in november wist Hoppers te berichten: 'Over het
goede succes van onze Lindanus hoor ik steeds maar verheugende
berichten' 1 , en in januari maakte hij er zich zelfs bezorgd over, dat
Lindanus wellicht niet flink genoeg zou optreden 2 . 'Hierbij zend ik
U de brieven van onze Lindanus, die aan U geadresseerd zijn. Mij
schrijft hij, dat zijn beginselen behoorlijk goed blijken te zijn. Naar
ik van anderen verneem, wordt zijn zachtheid (lenitas) door bijna
allen zozeer op prijs gesteld, dat hij zelfs aan degenen, die hem eerst
vreesden, thans dierbaar begint te worden. God geve echter, dat
hij zijn mildheid zo moge vermengen met strengheid (cum gravi
tate), dat hij, voor de goeden en eenvoudigen vriendelijk blijvend,
toch aan de slechten en kwaadwilligen ontzag kan inboezemen;
wanneer deze twee eigenschappen elkaar goed in evenwicht hou
den, wanhoop ik er niet geheel aan, dat het mogelijk zal zijn, het
zuivere katholieke geloof bij de onzen te behouden en wat reeds in
verval is geraakt, te herstellen' 3 . Duidelijk zegt Hoppers in deze
tekst, dat hij hoopt dat Lindanus bij zijn zachtheid, die in de eerste
zin reeds is vastgesteld, de nodige strengheid of hardheid mag
voegen opdat zijn arbeid ook de gewenste vruchten kan voort
brengen, namelijk het behoud en het herstel van het rechtzinnige
geloof. Klaarblijkelijk dacht Hoppers daarbij aan vroegere pogingen,
die op niets waren uitgelopen, zoals de zending van Sonnius en
Lethmatius in ι £54.
• Hoppers aan Viglius, 11-11-J7: 'De bono successu Lindani nostri edam atque
etiam laetor'. fol. ις6.
1
M. P. van Buijtenen dateerde dit schrijven volgens de paasstijl op 1 {Ç9. Het is
echter zonder twijfel in de nieuwjaarsstijl geschreven, hetgeen in onze Bijlage 1
pag. 416-422 nader wordt bewezen.
3 Hoppers aan Viglius, 20-1-58: 'Mitto cum hisce littcras Lindam nostri ad
Ampi. Vestram, quas hodie accepi. Scribit mihi, principia sua se satis bene habere.
Quantum ex alus intelhgo probatur ejus lenitas a plensque omnibus adeo, ut et ns
qui eum prius metuebant incepent esse charus. Deus det ut ita lenitatem cum
gravitate misceat ut bonis et simplicibus hominibus placidus, mali s ас perversis
terribilis videatur, quibus quidem duobus bene inter se temperatis non omnino
diffido posse fieri ut recta ас catholica religio apud nos rctineatur et si quid
collapsum sit m integrum restituatur'. fol. 162. W . Schmelz haalt alleen de tweede
zin van ons citaat aan en concludeert dan juist het tegendeel van wat Hoppers
bedoelde, namelijk dat Lindanus 7ijn ernst met mildheid diende te vermengen.
De latijnse constructie van de tweede zin maakt dit mogelijk, maar in verband
met de eerste is het met verantwoord, zie. Schmetz, pag. ς ς nota 48, pag. J9-60.
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Er is nog een ander getuigenis over het milde optreden van
Lindanus in deze eerste maanden, dat te meer waarde bezit, nu het
afkomstig is van een principiële tegenstander, die eerder geneigd
zou zijn het tegendeel te beweren: Jacques d'Auchy, ccn wederdoper, die op het blokhuis van Leeuwarden gevangen zat en in de
maanden januari en februari i££8 op zijn minst achtmaal door
Lindanus werd bezocht. Deze Jacques d'Auchy was voor de inquisitie uit Antwerpen naar Friesland gevlucht. De landsregering
had dit aan het hof van Friesland gemeld met een bevel tot opsporing. Door bemiddeling van de raadsheer Anthonie de la Faille,
die hem van gezicht kende, had de procureur hem kort vóór de
komst van Lindanus weten te arresteren 1 . Na een eerste verhoor in
Harlingen werd de verdachte naar Leeuwarden gevoerd, waar hij
terecht stond 'voor de volle raedt' 2 . De procureur stelde een
officiële aanklacht op en eiste de doodstraf. Nadat de beklaagde het
aanbod van een advocaat had afgeslagen en had verklaard in zijn
geloof te willen volharden, werd hij, in afwachting van het vonnis,
naar zijn cel teruggebracht. Daar deed Lindanus veel moeite om
hem tot andere gedachten te brengen. Van deze verhoren en gesprekken heeft de gevangene zelf een verslag gemaakt, dat werd
afgedrukt in het 'Offer des Heeren' van ι ςηο en dat een der
schoonste stukken vormt van onze doopsgezinde martelarenliteratuur'. Helaas kan dit verslag niet gelden als een objectieve
notulering van het behandelde. Jacques gaf zelf bij elk gesprek reeds
aan, dat hij slechts een klein gedeelte van het besprokene had
opgeschreven 4 . Bovendien was het duidelijk een propagandastuk,
uitdrukkelijk bedoeld tot stichting en lering van de doopsgezinde
gemeente, juist als de meeste brieven en verzen, die de gevangenen
aan hun verwanten schreven 5 . Zij wilden tot het laatste toe getui
gen, en spraken in deze testamenten telkens weer de wens uit, dat
de broeders ze toch vooral goed moesten bewaren en in copie
doorgeven. Deze opzet heeft ook bij Jacques d'Auchy voorgezeten,
die naast zijn belijdenis in proza, dezelfde stof in een aantal liederen
verwerkte om door de gemeente te worden gezongen 6 .
1
Jacques d'Auchy werd gearresteerd in september i j j ? terwijl Lindanus nog in
Brabant was. Zie over d'Auchy: Reitsma 96; T. van Bragt и, 2 1 2-234; Winscmius
19; Schotanus 207; Kühler 248, 261, 293 etc.
2
Zijn confessie van 2-11-57 berust: RAB: Aud. 167J/2.
3 Afgedrukt in B . R . N . deel 11, 268-342.
* Zie B.R.N. 284, 296, 299, 309 etc.
6
s Kuhler 266-267.
B.R.N. 11 269 en 320.
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In zijn verslag was Jacques voortdurend zelf aan het woord, en
het heeft er alle schijn van of hij het was, die Lindanus onderwees.
Reeds bij het eerste gesprek schreef hij : 'wij hadden nog veel meer
propoosten over dit artyckel, ende ick bewees hem het misbruyck
dat sij (de katholieken) hebben in haer doopsel tegen de schriftuere,
daerom seyde ick, dat sy wederdoopers waren' 1 . De gevangene
legde zijn stellingen uit, Lindanus stelde vragen en maakte opwerpingen, die door Jacques werden weerlegd ; hij leidde eigenlijk
de gang der gesprekken. Lindanus maakt daarbij op de lezer een
stuntelige indruk; hij vluchtte in nietszeggende gezagsargumenten
of brak het gesprek af: 'ende dit hoorende, sach hi my scerpelyc
aen, ende wiste niet wat seggen' 2 . Dit gebeurde dan in dezelfde
weken, dat Lindanus zijn beroemde Panoplia Evangelica ter perse
legde ! Dit werk, dat ook volgens de huidige geschiedschrijving3 de
ereplaats onder de theologische controverse-literatuur van de
Nederlanden in de zestiende eeuw innam, droeg een breed encyclopedisch karakter. Voor de katholieke visie op de voornaamste
betwiste geloofspunten verschafte het, systematisch gerangschikt,
talrijke argumenten en bewijsplaatsen uit de schrift en de traditie
der vaders. Het was in zijn tijd een internationaal erkend en
gebruikt standaardwerk, dat meermalen herdrukt werd en nog in
vele oude bibliotheken voorhanden is 4 . De problemen, welke
Lindanus met Jacques d'Auchy besprak, werden in de Panoplia
echter op een geheel andere wijze behandeld. Men zou kunnen
opwerpen, dat de academicus Lindanus blijkbaar weinig vat kreeg
op eenvoudige, wellicht wat geëxalteerde gelovigen, die door de
H. Schrift waren gegrepen en deze op hun eigen wijze interpreteerden buiten de toen geldende regels der exegese om. Het is
aannemelijk, dat zij enigszins langs elkaar heen hebben geredeneerd,
maar een ongeletterd man was d'Auchy geenszins. Hij sprak behalve Nederlands ook Frans en Hoogduits 5 , haalde Eusebius,
Tertullianus en Cyprianus uit het geheugen aan, verklaarde zelf
raadsheer des konings te zijn geweest en veel omgang te'hebben
gehad met priesters en monniken 6 . Hij heeft ook een grondiger
1

B.R.N. II, 2 8 4 .
B.R.N. II, 2 8 6 .
3 P. Polman, Element historique: 338ν.
* In 14 van de 16 bezochte bibliotheken was dit werk aanwezig in totaal 26
exemplaren van j verschillende drukken: uit l i j S , 1 j6o, 1563, 1164 en ιςτς.
S B.R.N. И, 2 8 l .
' B.R.N. II, 3 1 4 .
2
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betoogtrant dan de auteurs der meeste andere belijdenisschriften.
Terwijl echter Lindanus in zijn Panoplia de grootste nadruk legde
op het zuiver stellen van het grondprincipe: de schrift alleen of
de schrift met de traditie, liet hij zich hier van meet af aan verleiden tot een uitwisselen van tekst tegen tekst, en zich bovendien
volkomen vastzetten op allerlei bijkomstige problemen. Dit relaas
van Jacques d'Auchy moet derhalve eenzijdig worden genoemd.
Het is een geloofsbelijdenis van de schrijver met reminiscenties aan
het verhoor.
Toch biedt het enkele waardevolle gegevens voor onze kennis
van Lindanus, namelijk als de gevangene waarderend over hem
spreekt, terwijl dat eigenlijk niet past in de strekking van het stuk.
Wij zijn geneigd te veronderstellen, dat Lindanus de gevangene niet
bezocht als inquisitoriaal rechter, maar alleen als zielzorger met de
bedoeling hem te bekeren. De instructie van Lindanus gaf hem
geen bevoegdheid als inquisiteur op te treden, en hij getuigde het
ook tegenover d'Auchy : 'lek en bent niet die u oordeelt, ende oock
en wil ickniet schuldichwesen aan uwe doot. Ick ben hier alleenlyc
ghecomen om u te onderwysen'. De gevangene zag hem echter wel
als inquisiteur en op diens aandringen gaf Lindanus toe, dat hij aan
het hof verslag zou moeten uitbrengen over de orthodoxie van de
verdachte, maar hij verzekerde hem, dat hij alleen gevonnist zou
worden op zijn eigen belijdenis voor het hof. 'Welaen myn Sone,
en denckt niet, dat ick om dies wil hier ghecomen ben, dat ick u
wil verwysen ter doot. Aengaende myn persoons soe en begeere
ick niet dat sy u verwysen op myn woort ende en wil der oock niet
mede van doen hebben'. Daarvan was d'Auchy echter niet te
overtuigen ; hij verklaarde uit eigen ervaring de praktijken van de
rechtspraak goed te kennen. Lindanus was en bleef voor hem 'een
principale getuyghe, want op u ghetuyghenisse sullen my de Richters ter doot verwysen, ofte los laten gaan. Dese selfde woorden
hier boven verhaelt, hebben wy naemaels noch dicwyls met den
anderen ghehadt'.
Ofschoon Jacques d'Auchy Lindanus, die hij ook steeds de
kettermeester noemde, dus niet kon vertrouwen, sprak hij toch
met waardering over hem. In tegenstelling met de raadsheer,
die namens het hof de verhoren leidde en van wie de gevangene
schreef: 'hi begonste te lasteren, te schelden, ende te blasfemeren' 1 ,
1

B . R . N . II, 2 7 4 .
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zei hij over Lindanus; 'hi geeft goede audiëntie ende en verwermt
hem niet lichtelyc' 1 . Bij elk gesprek groette Lindanus hem hartelijk
noemde hem voortdurend: 'mijn kind, mijn zoon', informeerde
soms bezorgd naar zijn gezondheid en betuigde herhaaldelijk zijn
goede bedoelingen. Wanneer zij na urenlange discussies geen stap
verder kwamen, en Jacques zelfs vrij scherpe aanvallen deed op de
geestelijkheid2 bleef Lindanus toch vriendelijk, hoewel de gevangene het nog niet vertrouwde. 'Daernae troc hi van my, tonende
my een seer schoon gelaet ende vriendelicheyt, oft uter herten
quam, en weet ick niet' 3 . Slechts éénmaal vermeldde Jacques dat
zijn ondervrager boos dreigde te worden, en dat was dan, omdat de
gevangene niet rechtuit wilde antwoorden, en voortdurend om de
vraag heendraaide, of Christus in het geconsacreerde brood aanwezig was : 'Ende siende, dat hy hem verwermde, soe verbeyde ick
een weynick om te antwoorden' 4 . Bij elk gesprek spoorde Lindanus
hem aan tot gebed, en smeekte hem terug te keren tot het geloof
van zijn ouders. In elk geval toonde Lindanus in het relaas van de
gevangene steeds een zielzorgelijke mentaliteit.
Naast de berichten van Hoppers geeft het verslag van d'Auchy
ons de indruk dat Lindanus deze eerste maanden voorzichtig en
humaan was in zijn optreden en dat hij weinig tegenstand ondervond. Doch dit duurde blijkbaar slechts kort. Uit de volgende
brief van Joachim Hoppers, die de situatie in Friesland behandelde
sprak reeds grote verontrusting. De brief is van ι 2 mei ι £с8 5 en
luidt als volgt: 'Ofschoon ik eigenlijk niets bijzonders te melden
heb, ben ik door verontwaardiging of liever droefheid zo diep
bewogen, dat ik niet kan nalaten U te schrijven. Ik verzwijg dan
nog, wat sommigen, naar men zegt, zo hard en grievend over de
commissaris hebben verkondigd. Dit is wel zo erg, dat het alle
rechtschapen mensen terecht moet schokken, ofschoon — als het
wáár is, wat men algemeen vertelt — ik wel zou wensen, dat hij wat
voorzichtiger te werk ging en zich niet zozeer liet leiden door zijn
grote ijver (die zeker goed is, maar nog niet voldoende door leeftijd
getemperd) als wel door de raadgevingen van bedachtzame toeschouwers. Ik ben bang, dat anders zal gebeuren, wat U eens hebt
1

B.R.N. II, 2 9 3 .
B.R.N. 11, 2 8 4 , 2 9 3 , 2 9 6 , 299, 3 1 0 , 320 e t c .
3
B.R.N. II, 296.
4
B.R.N. II, 2 8 6 .
' Hoppers aan Viglius, і 2 - £ - £ 8 ; fol. 178.
2
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gevreesd, dat namelijk kwaadwillende lieden hem door hun drijven
en stoken zo gehaat weten te maken, dat zij langs een omweg
gedaan weten te krijgen, wat zij openlijk niet durven nastreven.
1
Daarom is het misschien wel goed, hem te waarschuwen' . Ook
uit andere bronnen blijkt, dat Lindanus rond mei ι ςς8 reeds volop
in moeilijkheden zat. Tijdens de landdag van april werd door de
Staten van Friesland een aparte commissie van gedeputeerden be
noemd, om er op toe te zien dat door 'den Geestelycken Commissarius ofte syn Dienaers ende Boeden . . . niet gedaen en worde ter
contrarie van de Landstractaten' 2 . Zo nodig moesten deze gedepu
teerden een rechtszaak tegen hem beginnen. Lindanus zelf schreef
op 29 april een uitvoerige brief aan Viglius over de tegenwerking
die hij allerwege ontmoette 3 .
Hoe is deze plotselinge verandering te verklaren? In januari was
men zo tevreden over de mildheid van Lindanus, dat Hoppers zich
bezorgd maakte over het resultaat van zijn werk, en drie maanden
later leek alles bedorven. Wel schoof Hoppers de schuld nog
grotendeels op het stoken van kwaadwillige lieden, maar begon
toch ook reeds zelf te twijfelen aan Lindanus' tact. Heeft Hoppers
hem intussen zelf verkeerde adviezen gegeven? Het lijkt mij niet
waarschijnlijk. De verklaring van deze plotselinge verandering zal
wel gezocht moeten worden in het werk, dat Lindanus in die dagen
onder handen had. Pas op 26 oktober 15Ç7 was hij in Leeuwarden
aangekomen; gedurende de wintermaanden van ι ςς7-ς$, die be
kend bleven 'door harde vorst en ongelofelijke duurte'·* bleef hij
ongetwijfeld in de stad om zich — kamergeleerde als hij tot dusver
1

'Tamctsi nihil habeo quod scribam, tarnen indignitate rei vel potius dolore
commotus non potui omitiere qui hasce exararem. Tacco quod adversus commissarium satis veliementer et acerbe nonnullos concionatos aiunt, quod et ipsum
ejusmodi est ut omnes bonos merito debet commovcre, quamquam si vera sint
quae vulgo narrantur, optarem prudentius eum versari, et non tam suo zelo,
bono illi quidem sed non satis aetate temporato, quam prudentum ас spectatorum hominum consiliis inservire. Vereor, quemadmodum Ampi. Tua aliquando
suspicata est, sine malevolorum hominum arte ac instigatu istud non fieri quo
scilicet, si odiosum eum efiece.rint per obliquum consequantur, quod recta via
non audcrent tentare, qua de re non alienum essct fortassis eum admonere'. In het
copieboek van к . в . s c staat admoveri verbeterd in admonere.
z
Charterboek in, 426; cf. Woltjer 39 en 131.
' Lindanus aan Viglius, i9-4-f8; RAB: Aud. 1430/1, no. 7.
* Ch. Schotanus, 702. Ook Lindanus zegt in een verslag van 1 j çg dat er tijdens de
winter 1 ççy-i Ï Ç 8 in Friesland hongersnood was geweest, квв: ms. 90^6-6$.
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was - eerst theoretisch voor te bereiden op zijn werk, en zich op
de hoogte te stellen van de plaatselijke situatie in gesprekken met
raadsheren, stadsgeestelijken en de oversten van de dominicanen
en de franciscanen, wier getuigenis hij later meermalen zou aan
halen 1 . Mogelijk ook heeft hij in deze maanden aan zijn boek
Panoplia Evangelica, dat in de zomer van ι 558 zou verschijnen, de
laatste hand gelegd. Dat Lindanus voor degenen, die hem thuis
tussen zijn boeken kwamen bezoeken om raad of toestemmingen te
vragen of wantoestanden (van anderen) te melden, een hartelijk en
gul gastheer is geweest, mogen wij aannemen. Zij waren ook niet
degenen, die iets van hem te duchten hadden. Het zal deze groep
zijn geweest, waarin Joachim Hoppers zijn vrienden had, die hem
de gegevens verstrekten voor zijn optimistische brieven van novem
ber en januari. Toen echter de lente in het land kwam en Lindanus
zijn grote visitatiereis langs de parochies begon, kwam hij pas met
de moeilijkheden in aanraking.
Lindanus visiteerde Oostergo en stond juist op het punt naar
Westergo te gaan, toen hij bezoek ontving van Mahusius, de gar
diaan van het Brusselse franciskanerklooster. Met hem besprak
Lindanus zijn ervaringen en maakte gretig van de gelegenheid ge
bruik hem een brief mee te geven voor Viglius2. De eigenlijke
bedoeling van het schrijven, die pas uit het slotwoord blijkt, was:
er bij Viglius op aan te dringen dat zijn honorarium spoedig zou
worden uitgekeerd. Lindanus was bijna een vol jaar uit Dillingen
weg en had nog geen geld gezien ! Hij zat financieel aan de grond en
klaagde steen en been. Met de bisschop van Utrecht was zijn
honorarium zelfs nog niet geregeld. Tijdens de audiëntie van 31
juli 3 had de bisschop Lindanus voor de vergoeding van diens on1

RAB: Aud. 1430/1, no. 11 en no. 18-21; eveneens квв: ms. 90^6-6^.
In december ι ς ¡7 had een der raadsheren, mr. Claes Verstrepis zich niet ontzien, brieven van Ruard Tapper aan Lindanus in het geheim te openen en over te
schrijven, hetgeen Lindanus bemerkte. Dat hij de gelegenheid benutte om
Mahusius een brief mede te geven is te begrijpen, cf. L. Knappert 269.
3 De datum van deze audiëntie is afgeleid van de jurisdictiebrief. 'Quid (episcopus)
autem facturus sit tandem ignoro ; nisi quod vereor, siculi demirabatur stipendium
Archidiaconorum per Frisiam vicario Gandavi conceptum mihi non addictum,
quantum illic converat ; ita et nos verbis pascamur. . . . ut et nos de altari vel
tandem vivamus, qui laborum immensorum et intolerabilium crucibus (ut maledicta et diras imprecationes non laicorum modo sed et habitu piorum etiam tacitus
concoquam) divexamur et discruciamur, aliis interim de altari non modo suaviter
viventibus sed et sine omni negotio luxuriantibus. . . . Sic ego infelix ubique
2
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kosten verwezen naar zijn vicaris generaal in Utrecht. Deze bleek
echter, toen Lindanus hem op doorreis naar Friesland bezocht,
daartoe geen opdracht te hebben, en de zaak was nog steeds niet
geregeld. 'Wat de bisschop uiteindelijk zal doen, weet ik niet,
maar ik vrees dat ik van hem wel hetzelfde zal ondervinden als van
de aartsdiakens, die mij te Gent wel een honorarium hebben toegezegd, maar nog steeds niet gegeven. Zo kan ik mij voeden met
mooie woorden' ! Voor deze houding van zijn kerkelijke superieuren had Lindanus - begrijpelijkerwijze - geen goed woord over,
maar men verbaast zich bij lezing toch wel over de heftigheid waarmee hij - in dit rustige en weloverwogen stuk - over hen uitviel :
'Zo kan ik ongelukkige mijn korte leven slijten; bedolven onder
andermans werk haal ik mij een hoop ellende op de hals, in plaats
van de vertroosting van de hemelse studies te genieten. Zwijgend
kan ik laster en verwensingen inslikken niet slechts van leken, maar
zelfs van mensen die wat hun gewaad betreft geestelijken zijn! Ik
word door de last van ondragelijk veel werk gekweld en gekruisigd,
terwijl zij intussen van datzelfde altaar niet slechts rustig leven,
maar zelfs, zonder iets uit te voeren, feest kunnen vieren' ! Uit het
emotionele van deze verwijten, blijkt wel dat Lindanus zich diep
gekwetst voelde bij het persoonlijk ervaren van het misbruik der
niet-residerende prelaten, die de inkomsten genoten van functies
welke zij door plaatsvervangers lieten vervullen. Deze uitbarsting
paste echter goed bij de strekking van deze brief, want ook de
regering ging hierin niet vrij uit. Lindanus had vóór zijn vertrek
een voorschot gekregen 1 , waarvan hij thans schreef dat het helemaal
was opgegaan aan de huur van een huis en de kosten van zijn levensonderhoud. Verder had de regering hem een behoorlijke prebende
beloofd. Lindanus drong er nu bij Viglius op aan, dat deze spoedig
zou worden toegewezen. De brief blijkt dus wel uitgesproken
tendentieus te zijn. Om zo snel mogelijk geholpen te worden, moet
men zoveel mogelijk indruk maken. Lindanus probeerde te laten
zien hoe erg de toestand wel was, hoe ontzaglijk veel werk hij had,
en hoe moeilijk het hem gemaakt werd. Hij dreigde zelfs terug te
laboribus alienis obrutus, vitam attero brevem ¡η locum solatìi coelestium studiorum magnas accumulans animi aerumnas. . . . Scio quo mihi secedendum, ut istis
pedicis absolutus, me vitae reddam quae proeul negotiis sit longe beatior'.
' Hoppers aan Viglius, ч-9-íJ·.
'Vehementer orabat, anne Rex aliquid viatici
nomine sit daturus' (fol. 142); Lindanus aan Viglius, 29-4- j8 : 'Nam domus mihi
conducta et familiae, stipendium 100 Horenorum absumit'.
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keren naar Dillingen, om van zijn boeien bevrijd, zich weer geheel
te wijden aan een leven, dat veel gelukkiger was dan al dit zwoegen
in de vreemde 1 . Toch zou Lindanus nog enige tijd geduld moeten
hebben. Pas op 19 januari 1559 werd hem de prebende toegekend
van deken der kapittelkerk 'St. Marie ten Hove' op het Binnenhof
in 's-Gravenhage 2 .
Ofschoon men, gezien de bedoelingen van het schrijven, gereserveerd moet staan tegenover de gegevens, die het biedt over de
toestanden in Friesland, toch geeft het document wel enige kijk op
de manier, waarop Lindanus tewerk ging bij het uitoefenen van zijn
delicate functie. Daarin is geen spoor te bekennen van 'de koppige
eerste ijver van de Hollandse regentenzoon, en het onverzettelijke
karakter van de patriciër-autocraat' 3 . Zelfs lijkt de verzuchting van
Hoppers 'dat hij zich meer moest laten leiden door de goede raad
van anderen', ten onrechte geslaakt4. Lindanus vertelde zelf tenminste, dat hij dit voortdurend deed. Wij horen, dat de abten van
de exempte kloosters hadden geweigerd, hem te laten visiteren.
Lindanus had de bisschop van Utrecht gevraagd wat hij moest doen,
en ofschoon deze bevolen had, toch door te zetten, wachtte hij, na
overleg met het Hof, liever op de terugkomst van de Stadhouder,
graaf Aremberg, in de hoop dat deze met zijn grote prestige de
abten zou kunnen overreden. Persoonlijk was Lindanus van mening,
dat men de kloosters voorlopig beter met rust zou kunnen laten,
totdat in Rome de kwestie van het nieuwe bisdom Leeuwarden
(inclusief de incorporatie van kloostergoederen) geregeld zou zijn.
Men moest tegen dat plan geen onnodig verzet oproepen. Daarom
vroeg hij nu ook het advies van Viglius. Hij zat er wel erg mee in,
want het wegnemen van de ergernis die door de kloosters werd
gegeven, beschouwde hij als één van de twee voornaamste middelen
tot genezing van de Friese kerk 5 . Daarbij dacht Lindanus niet
1

Voor deze tekst zie blz. 64, nota 3.
» Deze datum staat op de aanstellingsakte. Zijn installatie volgde op 7-3-Í9.
Zie Martens van Sevenhoven 189, en J. de Riemer ι, 2, 821 v.
Zie A. H. Martens van Sevenhoven 189, en J. de Riemer 1, 2, 821 v.
3
M. P. van Buijtenen l o j en 132.
+ Hoppers aan Viglius, I 2 - J - Í 8 ; zie boven: blz. 63, nota 1.
' 'Tota ecclesiae nostrae Frisonicae et instaurandae et reformandae ratio cum
duabus in rebus, quod equidem arbitror sit posila nimirum in scandalorum istorum
monasticorum non tam intolerabilium quam plurimorum infirmiorum fidèles
offendentium submolione, et sedula populi a piis pastoribus in doctrina orthodoxa
et catholica instructione ; in has efficiendas toto pectore incumbendum quantum
quidem daretur existimavi'.
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allereerst aan het slechte voorbeeld, dat het leven der monniken
gaf, maar vooral aan de invloed, die de hervormde literatuur in
deze wetenschappelijke centra uitoefende en via deze kloosters
weer op de clerus en gelovigen. Hij herhaalde dringend de vraag,
die hij al in ι s 57 door Hoppers aan Viglius had laten stellen:
'Hoe kunnen we deze kloosterlingen in Godsnaam van die gevaar
lijke boeken afhouden'? Blijkens zijn eigen woorden scheen Lindanus dus wel voorzichtig te werk te gaan en alle kanten nauwkeurig
te overwegen.
Het tweede geneesmiddel omschreef Lindanus als volgt : 'Zorgen
voor een gewetensvolle prediking van de zuivere katholieke leer
door toegewijde priesters' 1 . Vooral op dit gebied had hij tijdens
zijn visitatie in Oostergo reeds ontstellende toestanden aangetroffen :
grote onwetendheid bij vele pastoors, die vaak niet meer opleiding
hadden genoten dan de latijnse school van Zwolle of Groningen,
sympathie met reformatorische ideeën bij enkele meer ontwikkelden, moedeloosheid en gemakzucht bij de meesten. Uit de beschrijving die Lindanus gaf, kan men afleiden, dat hij tijdens zijn
visitatiereis met alle pastoors gesprekken voerde over de dringende
noodzaak om duidelijk de ware leer der kerk te preken. Hij had
getracht hen te overtuigen en hen te overreden daartoe hun beste
krachten in te zetten, doch hij was overal op een muur van menselijke traagheid en bij enkelen zelfs op onwil gestuit. Wanneer
Lindanus dit laatste memoreert, komt er opeens weer iets hartstochtelijks in het rustige verslag2. Retorische uitroepen en invectieven alsmede de suggestie van boos opzet doen blijken, hoezeer
Lindanus daarbij emotioneel betrokken was: 'Ik heb hen aangespoord om de leer van onze kerk duidelijk uit te leggen en de kudde
van God te wapenen tegen de dwalingen die nu overal opkomen.
Maar zij antwoordden: de tijden laten het niet toe. Wij moeten een
gunstiger gelegenheid afwachten, terwijl zij het met opzet niet
doen. Zie nu eens, bid ik U, wat voor wolven wij in ons huis
1

Zie vorige nota.
'Quum audiissem quosdam non satis diserte de qucstionibus nunc controversis
definientes sed quasi velificantes nunc hue nunc illuc vela inclinantes, admonui, ut
ecclesiae nostrae sententiam populo explanarent et adversus errores nunc grassantes Dei gregem obmunirent, respondebant Tempora nunc non ferunt, Aliam
captandam Opportunitäten!: cum tamen ex professo id agerent. Vide obsecro
quales domi pascamur lupos, qui tempus esse ullum putant, quod veritati cxplicandae non sit idoneum: idque cum de suggesto Pastorem agunt: Qui non colligit
mecum, ait ille, dispergiti'
2

67

voeden, die menen dat er ooit een tijd is, die niet geschikt zou zijn
om de waarheid uit te leggen, terwijl de ware Herder zegt: Wie
niet met mij verzamelt, verstrooit'.
Na deze ontboezeming ging Lindanus door met de analyse van
het probleem. De enige reële mogelijkheid om de pastoors tot
studie te dwingen zag hij in de jurisdictie-examens, die men hen
kon opleggen vóór het verlenen van een functie. Zoals wij reeds
eerder uiteenzetten, had het hof van Friesland in і££з deze
examenplicht ingevoerd en ze ondanks protesten onder president
Persijn gehandhaafd. Nu de priesters met Lindanus een professor
in de theologie tot examinator hadden gekregen, die ondubbel
zinnige eisen van orthodoxie aan hen stelde, waren de klachten
natuurlijk niet van de lucht. De nieuwe president, Karel van der
Nitzen, een veel gematigder man dan zijn voorganger Persijn,
vorderde van Lindanus, dat zijn ondervraging niet méér zou zijn
dan een formaliteit. Juist omdat Lindanus dagelijks constateerde
welke funeste gevolgen een lakse houding in dit punt zou hebben
was hij daartoe niet bereid. Hieruit ontstond voor hem een echt
gewetensconflict. Hij had raad gevraagd (anxius rogavi) aan zijn
leermeester Ruard Tapper en aan Mahusius en legde het nu ook
aan Viglius voor. Tapper had hem geschreven, dat hij in geweten
verplicht was, niemand toe te laten tot de zielzorg, van wie hij niet
zeker wist, dat hij geschikt was: 'Wat denkt U daar nu van' ?
Het meest gefundeerd leken de bezwaren tegen een tweede en
volgend examen. Men beriep zich daartegen op een privilege, de
zogenaamde lex Mariana, een concessie die Maria van Hongarije in
15^4, toen de examenplicht werd ingevoerd, zou hebben gedaan:
dat het examen tot de eerste parochie zou beperkt blijven. Lindanus beweerde, dat hij zijn best had gedaan te weten te komen of
die concessie ook werkelijk was verleend. Overal had hij navraag
gedaan, bij het hof van Friesland, maar ook bij de pastoors die zich
erop beriepen. Men had hem niet kunnen overtuigen. Sommigen
zeiden dat het in een brief van de regentes had gestaan, maar zij zelf
hadden dat document niet gezien. Anderen betwijfelden of het wel
op schrift stond en meenden dat het door de vorige president
mondeling aan de Staten was toegezegd. Lindanus achtte zulk een
concessie op het moment onverantwoord. 'Iedereen die in de
zielzorg staat, is daarom nog niet geschikt! Zeker is dat zo voor
oudere heren, die vóór 1 j j 3 zonder enig examen zijn aangesteld.
Ook heb ik meegemaakt, dat de pastoor van een gehucht van acht
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tot tien families gekozen werd in een grote stad met veel problemen
zoals Harlingen of de suspecte stad Dokkum. Als men beweert, dat
een wet van Koningin Maria dit toelaat, dan meen ik, dat de wet
van God mij verbiedt om zulke geestelijken maar zonder meer te
installeren' 1 ! Lindanus verzocht Viglius, alle twijfel in dezen weg
te nemen en — verondersteld dat deze wet van koningin Maria
bestond - daartegenover een wet van koning Filips te laten uit
vaardigen. Op deze wijze zou alle twijfel weggenomen worden en
zouden de pastoors gedwongen zijn zich op de studie toe te leggen,
wilden zij promotie maken. Dit zou ook de prediking ten goede
komen. In dat verband vroeg Lindanus de uitdrukkelijke steun van
de regering voor zijn streven het godsdienstonderwijs te stimuleren.
'Wij menen door geen enkel middel zekerder te kunnen bijdragen
tot de bescherming van dit gewest dan door alle pastoors bij
koninklijk decreet op te leggen, dat zij elke zondag een hoofdstuk
van de koninklijke catechismus 2 aan het volk moeten uitleggen op
straffe van ontzetting uit hun ambt en verbanning' 3 .
Met deze twee voorstellen toonde Lindanus een doordringende
blik op de problemen, welke de zielzorg in Friesland betroffen.
Vergeleken met de talloze gedetailleerde maatregelen die in de
adviezen van Lethmate en Sonnius in 1554 werden voorgesteld 4
1
'Quia pastores plerique sunt imperitiores, quod praeter theologiam Zwollensem
aut forte Grueningensem nihil didicere, maxime qui antea fuere admissi, cum
sufficere putaretur Trajectensium diligentia, vigilandum accuratius existimo in
Pastoribus... Qui antea Curam adminstravit idoneus censetur citra controversiam,
etiam si imperitissimus, qui vel formam ignoret absolutionis etiam si hue advolarit
profugus et suspectissimus; etiam si ad pagulum 8 aut io familiarum admissus
nunc vel Harlinghae imflammatae vel Dockumanae F.cclesiae deploratissimae et, ut
re ipsa vidi funditus vereor perditissimae Pastor denuo alligatur. Hie cum se ajunt
lege Serenissimae Reginae Mariae agere, ego lege Dei mei tales admitiere Pastores
aut institutionem canonicam dare non possum...'
2
Onder de koninklijke cathechismus verstond Lindanus waarschijnlijk de grote
cathechismus van Petrus Canisius, 'Summa Doctrinae Christianae' welke voor
het eerst in ιςςς te Wenen werd gedrukt en waarvan in 1 J i 7 de eerste nederlandse vertaling op last van en met privilege van de koning te Antwerpen ver
scheen. Lindanus vermeldt dit werk onder dezelfde bewoordingen in zijn boekje
'Cort Onderwys' (1566, fol. G 1 verso). Zie Μ. Α. Η. Willemsen, 72°·
3
'Si huic provinciae tempestive consulendum putamus nullum certius equidem
arbtror presidium, quam Pastoribus ad unum omnibus edicto Regio mandare, ut
cathechismi Regii singulis Dominicis unum populo exponent caput aut bonam
ejus partem, sub poena privationis et exilii'.
4
J. S. Theissen, Reformatievoorstellen van Lethmatius en Sonnius, in: AAU:
xxx, 32 1 v.
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ging Lindanus hier direct naar de kern. Hij benadrukte alleen de
noodzaak te zorgen, dat de pastoors weer gingen studeren. 'Deze
wet is niet alleen zeer heilzaam maar ook hoogst noodzakelijk'.
Enerzijds diende de studie met de bedreiging van straf, anderzijds
met het vooruitzicht op promotie te worden geürgeerd. Deze
voorstellen brengen ons tevens in herinnering, hoezeer geestelijke
vernieuwing aan wereldlijke macht gebonden was. Niet tot de
bisschop wiens plaatsvervanger hij was maar tot de regering richtte
Lindanus zijn verzoeken om steun. Daarbij moet men echter toegeven, dat Lindanus toch weinig begrip bleek te hebben van de
geringe macht, die de landsregering in feite in Friesland bezat. Hij
veronderstelde blijkbaar, dat de koning zonder meer een nieuwe
wet kon opleggen aan de Friezen, die zich bij elke verandering
beriepen op het tractaat van 1524, waarin de vorst had bezworen
hen in hun oude tradities ongemoeid te laten. Zeker deze preekbepaling, die de pastoors zou dwingen elke week zelf de catechismus te bestuderen zou diep ingrijpen in hun dagelijks leven en derhalve heel wat weerstanden oproepen. Lindanus toont zich in dit
stuk geenszins de voorzichtige diplomaat, die rustig afwacht tot hij
in zijn delicate functie geaccepteerd is, maar veeleer de doortastende hervormer, die na een vluchtige kennismaking, terwijl de eerste
visitatie van het gewest pas half voltooid is, reeds aandringt op
nieuwe maatregelen van hogerhand. De emotionele geladenheid
van de belangrijke passages toont daarbij, hoezeer Lindanus toen
reeds in de problematiek van zijn ambt gevangen was. Hij wilde in
alles 'wettisch' handelen en de noodzakelijke maatregelen door de
wettige overheid laten afkondigen. De ernst van de situatie benauwde hem echter zozeer, dat hij met de meeste nadruk op de
hoogste spoed aandrong. Alleen ten opzichte van de exempte
kloosters toonde Lindanus een grotere reserve. Daarbij was hij
bereid te wachten tot het hogere belang van het nieuwe bisdom
Leeuwarden veilig gesteld zou zijn, of in elk geval zijn jurisdictie
onbetwist vastgesteld. Tegenover de problemen van de zielzorg
kon hij dezelfde houding blijkbaar niet verantwoorden.
Wat de kloosters betreft, is door de regering in 1 £f9 inderdaad
een concept opgesteld om de paus te verzoeken tijdelijk alle
exempties voor Friesland op te heffen1 maar of het ook te Rome is
1
Het concept is getiteld: 'Impetranda a Pontífice pro Frisia', en bevat o.a. : 'Ut
revocentur omnes exceptiones monasteriorum et subjiciantur ordinario' RAB:
Aud. 1430/1, no. 18-11.
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ingediend, weten wij niet. Op lo februari \££<) schreef Hoppers
aan Viglius1, dat de abten nog steeds weigerden Lindanus toe te
laten. In elk geval heeft Lindanus in і^^8 een aantal niet-exempte
huizen bezocht. De ervaringen, daar opgedaan, benutte hij later,
in i££9 of і£бо, toen hij een advies moest uitbrengen over de
dotatie van het nieuwe bisdom Leeuwarden met kloostergoederen.
Dit advies, in 1926 uitgegeven door A. Hensen 2 , berust in de
koninklijke bibliotheek te Brussel3. Het ongedateerde en nietgesigneerde, doch waarschijnlijk eigenhandig geschreven document
wijkt echter op meer dan dertig plaatsen af van de gepubliceerde
tekst. Het is te betreuren, dat de latere geschiedschrijving steeds
deze uitgave heeft benut 4 . Onder meer volgt op deze tekst een
slotwoord, waaruit blijkt dat het rapport werd geschreven op uit
drukkelijk verzoek van een instantie of persoon, die de bedoeling
had uit de zes besproken huizen de inkomsten te halen voor het
onderhoud van de bisschop en het kathedraal kapittel. De schrijver
stelde vast, dat het klooster van Bergum zonder bezwaar 4000
daalders per jaar kon afstaan, omdat er maar vijf kloosterlingen
meer leefden en dat het Haskerconvent met slechts drie religieuzen
zeker 2000 daalders kon missen. De proosdij van Bolsward, die
vervallen was en niet meer bewoond werd, had een jaarlijks in
komen van 2000 daalders, die zonder meer overgeheveld konden
worden. De conclusie luidde: 'Er is derhalve een bedrag van 4000
daalders beschikbaar voor de bisschop en 400 gulden voor elk der
twaalf kanunniken'. Het rapport is zonder enige twijfel afkomstig
van Lindanus : de auteur was raadsheer van het hof en bovendien de
geestelijke commissaris die in 1 558 de kerken van Westergo visi
teerde 5 . Waarschijnlijk is het advies gericht aan Franciscus Sonnius.
Een alinea, die in de uitgave van Hensen is weggevallen, zegt
namelijk dat de abt van Lidlum, onder wie de proosdij van Bolsward
viel, maar wiens abdij zelf volgens de geruchten in de dotatiebul
genoemd zou zijn, om die reden felle bedreigingen uitte tegen
degene voor wie dit verslag bestemd was 6 .
1

Hoppers aan Viglius, 20-2-59; fol. 169.
A.A.U., u i (1926) 214V.
3 KBB: Manuscrits 9056-65, fol. 20-22.
* R. R. Post: Kerkelijke Verhoudingen, 238V; Rogier dl. i, ySv; Woltjer 71 v.
s ' U t ego et alii Senatores experti testemur', en: 'Eo, cum deflexissem ex
visitatione ecclesiarum anno 5 8 . . . '
6
'Nescis quam tibi atrocia infensus minetur ille abbas Lidlumanus, cujus monasterium ajunt esse in Bulla nominatum. Sed non est quod metuas'.
2
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Het document is overigens onbruikbaar als objectieve weergave
van de reële toestanden in de Friese kloosters, daar de opdracht
klaarblijkelijk was, zoveel mogelijk materiaal aan te brengen om de
kardinalen te overtuigen, dat deze kloostergoederen niet meer
werden gebruikt volgens de vrome bedoelingen van de oorspronkelijke gevers en dus zonder canoniek bezwaar aan het nieuwe bisdom
konden worden toegewezen 1 . In het gehele stuk distancieerde
Lindanus zich echter voortdurend van deze opdracht door telkens
aan te geven, wat hij niet zelf had geconstateerd maar slechts van
anderen vernomen 2 . Bij de bespreking van het Haskerconvent
weigerde hij zelfs elke mededeling over het leven der kloosterlingen, omdat hij dit afgelegen huis nog niet persoonlijk had bezocht. Lindanus had er wel geruchten over vernomen maar de
eventuele getuigen nog niet onder ede kunnen horen 3 . De formulering van het gehele relaas wekt het vermoeden dat Lindanus,
naast de vervullling van een opdracht, er nog een andere bedoeling
mee heeft gehad, namelijk om het klooster van de Johannieters in
Sneek en de commanderij van de Duitse Orde in Nes, die oorspronkelijk ook zouden worden aangeslagen4, voor deze last te behoeden.
De commandeur van het bloeiende klooster in Nes, wiens naam
in de uitgave van Hensen is weggevallen5, blijkt elders een vriend en
geestverwant van Lindanus te zijn geweest 6 . Over de twee huizen
werd in het verslag snel heengegleden : 'Ik heb er niets bijzonders
over te melden' en in de financiële conclusie werden ze zelfs niet
1

Zie ook L. J. Rogier, i, 57-^9.
Het verslag gebruikt 16 maal termen als : ajunt, dicunt, narravit, testavit.
3
'Qualis sit vita, mihi non satis constat, eo quod longius absint... Alia audivi
non parvi momenti, sed ea non volui scribere, nisi authores sub juramento
percuncter, an vera, quae mihi narramnt'. In het manuscript is het woordje
'volui' doorgehaald en vervangen door 'jussi'. Dit wijst er mijns inziens op, dat
ons manuscript een ontwerp is voor het officiële, aan Sonnius te zenden stuk, dat
dan door een schrijver gecopieerd moet zijn.
4
A. H. L. Hensen 31$.
s Bij de bespreking van het Haskerconvent geeft Hensen de zin : ' Dominus in Nes
dictitare solet, suo collegio opulentius esse'. Het origineel geeft: 'Dominus
Commendator in Nes'.
6
In een verslag van februari-maart 1 £бо aan Margareta van Parma stelt Lindanus
voor om een congres van vertrouwde geestelijken en vooraanstaande leken bijeen
te roepen, om de regering van advies te dienen over godsdienstige maatregelen.
Hij noemt daarvoor 28 personen met name op, waarvan slechts 4 in Friesland,
namelijk: Mr. Vatie Heroma, de pastoor van Sneek, de prior van de dominicanen
in Leeuwarden en de commandeur van Nes. RAB: Aud. 14.^0/1, no. 11.
2
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meer genoemd. Het document heeft dan de opzet gehad, dat niet
zes kloosters het slachtoffer zouden worden van de incorporatie
maar slechts drie, en dan nog niet op grond van wantoestanden,
maar omdat de huizen van Bergum en Haske hun deel goed konden
missen en de proosdij van Bolsward niet meer bestond. Het is
wellicht niet geheel billijk de schrijver op grond van dit stuk van
vijandige gezindheid jegens de kloosters te betichten en het verslag
zelf onbetrouwbaar te noemen 1 . Toch moet deze strekking het
relaas der feiten wel zozeer beïnvloed hebben dat het document
voor een oordeel over de Friese kloosters in het algemeen niet
bruikbaar is.
In de lente en zomer van іцэ heeft Lindanus opnieuw geheel
Friesland gevisiteerd. Daarbij ondervroeg hij alle pastoors over de
toestand van hun parochie en vergeleek deze met de situatie van
ι ςςΒ. Een verslag van zijn bevindingen legde Lindanus neer in een
opstel over de toestanden in Friesland met voorstellen tot verbete
ring, dat hij in maart i^6o aan Margareta van Parma zou over
handigen 2 , en dat ook aan de koning van Spanje zou worden
toegezonden 3 . Lindanus constateerde dat in Friesland de kerkelijke
toestand steeds slechter werd en hij vreesde, dat daardoor Gods
toorn over deze gewesten zou worden afgeroepen 4 . Ook in dit
document blijkt weer, hoezeer Lindanus van zijn opdracht een
persoonlijke gewetenszaak maakte die hem occupeerde, en waar
voor hij geen uitweg zag. Hij stelde wel enkele administratieve
maatregelen voor en herhaalde dezelfde verzoeken die hij reeds in
ι £j8 aan Viglius had gedaan, (opheffing van de exempties, examen
plicht, catechismusonderwijs), maar hij geloofde zelf niet dat zij
doeltreffend zouden zijn. Hij vroeg dan ook dringend aan de
regentes, een soort concilie of congres van met name genoemde
geestelijken en leken uit alle Nederlanden te beleggen om hen de
toestand te laten bestuderen, teneinde de beste oplossing te vinden.

1

Post 239, 240, 294: 'Dit alles getuigt van vijandschap bij de berichtgever, het
geen veel van de betrouwbaarheid wegneemt'. J. J. Woltjer, 71 : 'Het rapport
gaat af op horen zeggen en wekt de indruk partijdig te zijn'.
2
RAB: Aud. i4}o/i, no. 11.
3 Simancas, Estado Flandes, legajo ¡21, no. 146. Het stuk draagt het opschrift:
'Lo de Frisia'.
• Lindanus gebruikt hier letterlijk dezelfde formulering als in het dotatieadvies
over de zes kloosters.
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DE P R O T E S T A C T I E VAN

DE F R I E S E S T A T E N

Een jaar lang horen wij niets over Lindanus, namelijk tot de landdag
van juli 1559, toen het verzet tegen hem openlijk naar voren kwam.
Achteraf krijgen we dan een stroom van gegevens in de wederzijdse
verwijten en weerleggingen maar berichten uit de periode zelf zijn
er niet. Opmerkelijk is vooral, dat ook Joachim Hoppers in zijn
regelmatig voortgezette briefwisseling met Viglius tot januari 1560
geen enkele maal meer sprak over het werk van Lindanus. Mag
men daaruit concluderen dat het vrij goed ging? In elk geval waren
zijn betrekkingen met de president en de overige raadsleden van
het hof niet hartelijk en ze werden steeds slechter, zoals later zou
blijken1. De commissaris werd daarenboven wantrouwend gadegeslagen door de commissie van toezicht, die de staten van Friesland op hun landdag van 22 april 1558 hadden benoemd. Voorzitter
van deze commissie was de pastoor van de Oldenhove te Leeuwarden, Stephanus Sylvius, die echter zelf geen onbesproken persoon
was. Geboren te Wijntjeterp in 1507 had hij in de twintiger jaren
in Wittenberg gestudeerd. In 1530 werd hij pastoor in Tzum en in
1540 aan de Oldenhove in Leeuwarden. Hij richtte in zijn parochie
een latijnse school op, waaraan hij zelf met veel lof de klassieke
talen onderwees. In zijn lessen en preken toonde Sylvius zekere
sympathieën met de denkbeelden van Luther, ofschoon hij de
katholieke kerk nooit verlaten heeft. Zoals vele priesters leefde hij
samen met een vrouw en hij was vader van vier kinderen. Toen hij
daarenboven voorzitter van de statencommissie werd en in die
functie klachten van geestelijken over Lindanus in ontvangst begon
te nemen, opende deze een officieel onderzoek over Sylvius met
uitgebreide getuigenverhoren 2 . Deze vond het blijkbaar veiliger
om de wijk te nemen. Hij ging naar Heidelberg, waar hij in maart
1 559 tot doctor in de theologie promoveerde 3 . Daarna werd hij
pastoor in Groningen en werd door de magistraat van die stad met
succes beschermd tegen pogingen van de landsregering om hem te
arresteren 4 . In 1561 overleed hij aldaar.
1

Zie pagina 76 en 9J.
'Informacio genomen op t leevendt, conversatien ende leeringe van heer
Stephanus Sylvius, pastoor onlanx tot Leeuwarden, bij mij onderbeschreven
commissarius ghenomen den 2 may binnen der Stadt Leeuwarden an(no) ι ςς<)'.
RAL: Gabbema D 42, no. χνι.
3 J. J. Woltjer, 92.
• Margaretaaan Aremberg, 1 j-9-60, RAB: Aud. 289, fol. 47 J. Zie ] . Reitsma, 3 j ,

2

8 4 , I O O ; A . G . N . IV,

280.
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Door de vlucht van pastoor Sylvius en de dood van een der
overige leden was de activiteit van de statencommissie gestremd
en kon Lindanus ongehinderd, althans zonder officieel protest, zijn
taak voortzetten. Op de landdag van 22 juni i££9 werd de commissie echter weer aangevuld met twee nieuwe leden en geactiveerd door enige uitbreiding van haar volmachten 1 . Nog op dezelfde
dag diende de commissie bij het hof een officieel protestschrijven
in tegen de schending van de Friese privileges en tradities door de
geestelijke commissaris 2 . Omdat de drie goè'n van oudsher ieder
een eigen geestelijk hoofd hadden gehad, die ingezetene moest zijn
van het gewest en daar ook een landgoed of beneficie moest bezitten was de functie op zich reeds in strijd met het tractaat van
1524. Bovendien schond deze commissaris ook in zijn handelwijze
de privileges, daar hij de priesters niet vrij liet in de keuze van hun
dekens, maar zelf het dekenaat van Leeuwarden bediende en aldus
de priesters van de Leeuwardense seendstoel in eerste instantie
voor zich daagde terwijl hij ook hun rechter in hoger beroep was.
Vervolgens ontnam hij de pastoors hun oud recht hun eigen kapelaan te installeren, 'beswaerende voirts enighe priesters ende
andere persoonen met sinistere suspicie deur aangheven van eenighe
lichte ende onwaerachtige persoonen'. De afgevaardigden verzochten het hof Lindanus - onder sanctie van een zware boete — te
verbieden, de begonnen processen voort te zetten of nieuwe soortgelijke rechtszaken te openen. Wanneer Lindanus zich tegen zulk
een schorsing zou verzetten (in cas van oppositie) dan moest het
hof een proces openen tussen hen — gedeputeerden — en de commissaris. De gedeputeerden waren er ongetwijfeld van overtuigd
dat het hof hun partij zou kiezen. In dit verband is het veelzeggend,
dat de eerste aanklacht van de commissie luidde, dat Lindanus de
rechten van het hof van Friesland met voeten trad, ofschoon zij
toegaven, dat dit eigenlijk een zaak was van de procureur-generaal.
Het was de eerste en enige keer in de geschiedenis van Friesland,
dat de landdag zich zorg scheen te maken over de rechtsmacht van
het hun opgedrongen bestuurscollege, dat zij altijd hadden be> Charterboek Ш, 468.
Charterboek ш , 468-470. Het Charterboek drukt als datum boven de doleantie
24 juli af; het rekest zelf is niet gedateerd. Lindanus zegt later, dat het op 'Sint
Magdalenendach' d.i. 22 juli voorviel. De datering van het Charterboek heeft
waarschijnlijk betrekking op de apostille van het hof, waarin inderdaad 24 juli
wordt genoemd.
2
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streden. Dit was zeer merkwaardig en suggereerde reeds, wat
naderhand in de handelingen van de commissie nog duidelijker zou
blijken, dat tussen deze commissie van gedeputeerden en de
koninklijke raad een hechte samenwerking groeide in hun gezamenlijke poging om Lindanus kwijt te raken. Hij werd door het hof niet
gezien als raadsheer, als één van hen, maar als iemand die hun door
de centrale regering in Brussel en door de zich reorganiserende
hiërarchie was opgedrongen. Wij dienen de eerste klacht van de
staten dan ook te zien als een verkapte uitnodiging aan het hof om
gewestelijk te denken en de partij der Friezen te kiezen. Het hof
van Friesland ging daarop in en verhoorde Lindanus in aanwezigheid
van de gedeputeerden. Lindanus was zich van geen fout bewust
'want bij hem de privilegien nyet vercort ofte verbroken maer
vemieut ende vervordert zijn' 1 . Hij daagde de commissie uit te
bewijzen, dat hij iemand in zijn rechten te kort had gedaan en bood
aan elke bewezen fout meteen goed te maken 2 . Hij weigerde echter
met de commissie te procederen voor het hof van Friesland, waaraan hij niet ondergeschikt was en dat zelf in het conflict betrokken
scheen te zijn, maar 'omdat ik gheen middelen van vreede en soude
achterlaeten', verklaarde hij zich desgevraagd bereid alle processen
waarmee hij begonnen was, voorlopig te laten rusten 'ter tijt ende
wijlen toe bij Conincklijke Majesteyt ofte desen Hove anders
geordineert sal worden'. Het hof maakte van deze bereidheid een
voorlopig vonnis, dat als apostille aan het rekest der staten werd
toegevoegd, met de belofte te zullen zorgen, dat Lindanus niets in
strijd met deze schorsing zou doen 3 . Daarmee was de zaak natuurlijk
niet afgelopen. Lindanus had hier in eerste instantie zijn goede wil
getoond, bereid tot elk overleg 'soe verre daer inne eenich verdrach ontworpen wordt', maar van dit vreedzame overleg is niets
terechtgekomen. Men krijgt uit de verwijtende toon der latere
stukken de indruk, dat de aangelegenheid door de commissie of het
hof op de lange baan geschoven werd.
Lindanus zelf is in augustus daarop naar het zuiden gereisd. We
weten, dat hij in Gent een bespreking had met Granvelle over
suspecte geestelijken in diens aartsdiakonaat4. Granvelle was in
1

'Andtwoirde vande Commissarius', 17-11-59, RAL: Gabbema D 42, no. xxiii.
Lindanus herinnert in zijn dupliek van 19-1-60 het hof uitdrukkelijk aan dit
aanbod, dat hij op St. Magdalenendag had gedaan, RAL: Gabb. D 42, no. xxviii.
3 Apostille van het hof: Charterboek in, 470.
* 'Je suis informé . . . que le vicaire de Steenwyck et le curé d'OIdemarkt sont
2
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augustus met het gehele koninklijke hof te Gent, waar Philips и een
afscheidsreceptie gaf, alvorens naar Spanje te vertrekken. Lindanus
heeft daar waarschijnlijk de koning voor de eerste maal in zijn leven
gesproken of in elk geval hem een schriftelijk overzicht van zijn
moeilijkheden met de staten en het hof van Friesland aangeboden'.
Daarop heeft hij een nieuwe instructie ontvangen waarin hem werd
gelast, ondanks zijn schorsing door het Friese hof, in elk geval
tegen verdachte geestelijken te blijven optreden, in afwachting van
een definitieve uitspraak van de landsregering over het hangende
conflict. Het is dan ook niet geheel juist, wat Woltjer schreef 2 :
'Lindanus liet zich door alle verzet niet tegenhouden. Ondanks zijn
belofte aan de staten schorste hij op 14 oktober 1 ££9 zonder opgave
van redenen Hendrik Drolshaegen en Jaspar Vos, vicaris en pastoor
van de Oldenhove. Dit was in strijd met de beslissing van het hof en
heer Hendrik bleef dan ook met goedvinden van dat hof zijn functie
uitoefenen'. Deze voorstelling van zaken wekt de indruk, dat
Lindanus zich van niemand iets aantrok, zich niet aan zijn afspraken
hield, zijn macht te buiten ging en daardoor zelf de conflicten
uitlokte.
Deze indruk correspondeert wel met de voorstelling van zaken,
die de gedeputeerden later zouden geven 3 , maar als men alle
gegevens met elkaar vergelijkt4, komt men tot de conclusie dat de
feiten enigszins anders lagen. Lindanus handelde in opdracht van de
koning, volgens een nieuwe schriftelijke instructie, die hij in
augustus had ontvangen, na overleg met de stadhouder Arembergs
fort notoirs de calvinisme, ce que j'ay signifié a Mons. d'Arras eest aoust dernier
a Gand, auquel appartenant ces lieux'. Lindanus aan Margareta, februari 1560,
RAB· Aud. 1 4 3 0 / 1 , n o . 1 1 .
1
'Utque patet ex querelis Statuum, nostro responso refutatis, atque Majestati
cum libello nostro supplice Gandavi oblatis'. RAB- Aud. 1430/1, no. 18-18.
2 J J. Woltjer, 133.
3 Rekest van 8-11-J9 en repliek van 21-12-59.
+ Andtwoirde van de Commissarius, Ontschuldinghe op die RepKcke, Verslag
aan Margareta van februari ι ς(>ο, 'Impedimenta quaedam commissioms ecclesiastice per Fnsiam' en Verslag van de Geheime Raad.
s 'Secht daerop antwoordende die Commissarius, dat hy tselve gedaen heeft uyt
vvettyger oersake . . . tgene hem Commissario van meus by mandamenten des
Majesteyts es bevoelen teghens suspecte persoenen'. (Andtwoirde) 'Secht die
Commissarius informado preparatoir te hebben genomen teghens opentlyck sus
pecte parsoencn, пае beschreven recht ende пае verluydt de briefen van de
Conmcklycke Majesteyt hem den voirleden somer \an nieuwes belast, ofte by
speciaal bevel van mijn heer de Stadthouder van Vrieslandt den grave \àn Arenburch' (Ontschuldinghe, art. ςη, cf. art. 47 )
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en in samenwerking met of althans met medeweten van het hof, toen
hij in september een nieuw onderzoek met getuigenverhoor instel
de over enige notoir suspecte geestelijken, o.a. de beide heren van
de Oldenhove 1 . Tegen Hendrik Drolshaegen had Lindanus reeds in
ι ςςΒ een proces gevoerd wegens verdachte uitlatingen over de
heiligenverering en de kerkelijke vasten, maar dat proces hoorde
niet tot de gevallen, die op 24 juli waren gesuspendeerd, want
Lindanus had hem tevoren zelf geabsolveerd na de plechtige belofte
van heer Hendrik, dat hij in zijn eerste preek de gelaakte uitspraken
zou herroepen. De klachten die thans waren binnengekomen,
handelden over geheel andere feiten, o.a. het oneerbiedig opdragen
van het misoffer, waarbij heer Hendrik de consecratie zou hebben
gesimuleerd. Lindanus zou later dan ook steeds volhouden, dat dit
geval niets te maken had met zijn eigen schorsing door het hof van
Friesland op 24 juli, 'daer dese suspensien uyt een ander oersake
coemen dat daervan int appointemente van den Hove gemelt is' 2 .
Op verzoek van de commissaris werden de getuigenverklaringen
door de procureur gecontroleerd en geverifieerd 3 en de zaak werd
daarop voorgelegd aan het hof van Friesland. Het hof schorste het
placet van de beide priesters 4 en Lindanus, als gevolmachtigde van
de bisschop, voegde daaraan zijn deel toe door hun op 14 oktober
te verbieden 'omme te preecken ende misse de duen, ter tijt toe
dat ick u weder oerlofF ghefve' 5 . Daarop zijn zij door het Hof
gehoord en weer vrijgesproken, ofschoon de verklaring van heer
Hendrik volgens Lindanus Obscure et forte insuffisante' was 6 .
Daarom protesteerde hij tegen deze absolutie en handhaafde hij zijn
kerkelijke suspensie 7 . Heer Hendrik trok zich daarvan niets aan en
1

Dat de procureur en de president van het hof op de hoogte waren van het onder
zoek en daaraan hebben meegewerkt, blijkt uit de vele aantekeningen bij het
document: 'Articuli D. Henrico Drolshaeghen objecti', waarin naar hun activi
teiten wordt verwezen. RAB: Aud. 14J0/1, по. і8-£.
2
Andtwoirde: fol. 3 recto.
3 Quod isthac dissimulatione foverit Zwinglianismum . . . liqueat ex varus informationibus a procuratore generali frisiae contra eum mea suggestione collectis'
Articuli D. Henr. Drolshaeghen, in margine bij no. 11.
+ 'Dat dese twee beeren eerst om deselfde oersake waren gesuspendeert by den
H o v e . . . ' Ontschuldinghe, art. 47.
s RAL: Gabbema D 42, no. xxii.
* Verslag aan Margareta, fol. 3 verso.
' 'Le conseil le absolut nonobstant mon jugement, refuyt par led. conseil fust,
que la confession prinse par les commissaires de la courte estoit oscure et insuffisante, parquoy je fys protestation contre le conseil'.
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ging openlijk door met zijn normale werkzaamheden. Dit meende
Lindanus niet te mogen tolereren en hij zond hem op 30 oktober
een veel scherper geformuleerd schrijven : 'Naedemael dat ghi onse
bevelen stoutelijck versmaedt . . . ist daeromme dat wij U bij dezen
bevelen op de pene van der Kercken Ban ende vijftich gouden
realen, dat ghij U niet en onderwindt, Misse oft Sermoen te duen,
eer wij U dat toelaeten, U peremtoire citerende op drie uren na
noen vandaeghe, U saken voir ons te verclaeren, waerom ghi ons
bevelen versmaedt' 1 .
Inplaats van te verschijnen richtte heer Hendrik zich echter tot
de commissie van de staten en vroeg, met een beroep op de schorsing van Lindanus hem te willen verdedigen en zo nodig een proces
te beginnen voor het hof dat hem reeds had vrijgesproken2. Reeds
op 8 november dienden de gedeputeerden een rekest in bij de
stadhouder en het hof3. De 'Borghemeesters Scepens en de Raedt
der Stadt Leeuwarde' sloten zich bij dit protestschrijven aan. Zij
herhaalden de vroeger gemaakte bezwaren tegen de functie en het
optreden van Lindanus om dan te komen met diens laatste 'attentaeten ende beswaeringhe, blijckende by sekere copien van sijne
chartabellen die hij aan den heer Jasper ende den heer Henryck
heeft gesonden'. Zij beriepen zich op de belofte, die Lindanus op
24 juli had gedaan en herinnerden het hof aan zijn toezegging om
hen tegen dergelijke processen te beschermen. Daarom verzochten
zij het hof Lindanus te dwingen hen voortaan met rust te laten.
Het hof stelde dit rekest aan Lindanus ter hand 'omme hierop
mitten allereersten sijn goetduncken te segghen'. Terwijl deze nog
met de bestudering bezig was en blijkbaar voor zijn verdediging
materiaal verzamelde, werd hem op 16 november door het hof
verboden leken te verhoren als getuigen tegen geestelijken^. Lindanus was echter al met zijn werk gereed en diende de volgende
dag zijn antwoord in'. Stuk voor stuk behandelde en weerlegde hij
alle klachten en vroeg het hof een plechtige verklaring, dat hij in
1

RAL: Gabbema D 42, no. xx, aanhangsel.
RAL: Gabbema D 42, no. XX.
3 RAL: Gabbema D 42, no. xxi.
* 'Semble par le contenu de l'acte daté de 16 de Novembre quylz luy aient aussi
voulsu restraindre son povoir de oir tesmoigs layz en cause d'heresie'. (Verslag
geheime raad, fol. 2 ν ) ; 'Dicunt testes laicos audire mihi non esse licitum'.
(Impedimenta, no. 4.)
s RAL: Gabbema D 42, xxni.
2
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geen enkel opzicht tegen de privileges had gehandeld. Hij adviseerde het hof de commissie het zwijgen op te leggen, als zij niet met
zijn uitleg tevreden zouden zijn. Het hof gaf de gedeputeerden
echter de gelegenheid tot het indienen van een repliek. Daarmee
bleven de heren bijna een maand bezig. Zij riepen daartoe talrijke
geestelijken als getuigen op, zoals uit enkele losse notities van hun
vergaderingen blijkt1. Op 21 december dienden zij hun repliek in,
waarin alle beschuldigingen werden gehandhaafd en nog enkele
nieuwe toegevoegd 2 . Ook nu sloot de stad Leeuwarden zich bij het
betoog aan.
Na bespreking door het hof, waartoe Lindanus niet was uitgenodigd, gaf de president Karel van der Nitzen de deurwaarder
Gillis Franken opdracht om Lindanus het uitvoerige stuk voor te
lezen. Deze onverdachte getuige heeft ons in zijn procesverbaal een
relaas gegeven van de gebeurtenissen, waaruit duidelijk blijkt, hoezeer het hof tegen Lindanus partij had gekozen 3 . Franken begaf zich
naar de woning van Lindanus en deelde hem zijn opdracht mede.
De commissaris wilde 'sulcx niet en hooren, soe hij seyde mit
andere saecken bekommert te sijne'. Toen de deurwaarder zeide,
dat hij opdracht had, binnen drie dagen zijn taak te volbrengen, gaf
Lindanus ten antwoord 'dat hi het bevel niet en conde volbringen
vermits andere sijne affairen, daerbij adderende : hoe sal men sulcke
appointemente gheven. Is hi de president, hi en behoirt gheen
partye te draeghen'. Niettemin verzocht Lindanus hem het document ter lezing te geven, met de belofte het stuk binnen drie dagen
te restitueren. Franken deed dit en werd kort daarna ontboden bij
de president van het hof 'diewelcke my belast heeft, van stonden
aen den voim. Heer weer te vinden ende hem afF te eischen de
voirn. Requeste ende van al mijn wedervaeren te maken protocol'.
Lindanus gaf hem het document terug met de verzuchting: 'Hoe
en ben ick soe veel nyet betrouwt, sonder veel meer andere woorden te ghebrucken'. Aangezien Franken het officiële document dus
niet uit handen mocht geven, vervaardigde hij een copie van het
stuk, dat hij op 9 januari bij het huis van Lindanus afleverde 'in
handen van de huysvrouwe van zijnen broeder, die ick belast hebbe
de selve te bestellen in sijnen handen soe genugh zodra hij innen
« RAL: Gabbema D 42, xxxn en xxxiii (vrijwel onleesbaar).
RAL: Gabbema D 42, xxiv.
3 RAL: Gabbema D 42, xxvi.
2
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1

gecomen soude wesen' . Binnen tien dagen had Lindanus zijn
2
'Ontschuldinghe ende antwoirdt op die replycken' gereed , waarna
hij weigerde om op deze manier nog langer 'judicialiter metten
volmachtigden te procederen, soe dese saecke nu cortelijcken bij de
Majesteyt getermineerd sal worden, gelijck hi verstaet uten briefven aan hem geschreven by D. Viglius president'.
Inderdaad greep nu de landsregering in, althans in het conflict
tussen het hof van Friesland en Lindanus. Joachim Hoppers sprak
er op 2i januari zijn voldoening over uit, dat de gehele affaireLindanus aan Viglius was toevertrouwd 3 en een week later keurde
hij het plan van Viglius goed, beide partijen naar Brussel te laten
komen*.
Doch alvorens onze aandacht te wijden aan deze Brusselse fase,
dienen wij nog een ogenblik de reeds gewisselde nota's te bezien.
Na alles wat daarover door Van BuijtenenenWoltjer is geschreven,
lijkt het overbodig nogmaals de vraag te stellen, wie in deze in
gewikkelde juridische twistpunten het gelijk aan zijn kant had: de
staten van Friesland of Lindanus 5 . Voor een juist inzicht in diens
karakter en wijze van optreden bieden ze echter zoveel belangrijke
gegevens, dat deze stukken hier niet onbesproken mogen blijven.
Allereerst moet worden erkend, dat de vertogen van Lindanus een
bijzondere knappe verdediging vormden. Op elk punt van de aan
klacht werd principieel en diepgaand gereflecteerd en telkens
werden er bewijzen bij gegeven. De klachten van de gedeputeerden
beriepen zich steeds in algemene termen op oude gewoonten en
tradities; maar het was Lindanus die concrete voorbeelden aan
haalde, welke het tegendeel moesten bewijzen.
Hieruit blijkt de scherpe intelligentie, waarmede hij alle in het
geding gebrachte factoren wist te overzien en er feilloos de zwakke
1

Franken geeft als datum voor beide bezoeken aan het huis van Lindanus j januari
op, hetgeen onmogelijk is, daai hij intussen het omvangrijke stuk moest over
schrijven. Lindanus noemt als datum van het tweede bezoek 9 januari.
2
RAL- Gabbema D 42, no. xxvii en хх ш (copie).
3 'Rem Lmdani cum Senatu ad vos perlatam esse gaudeo, non dubito quin Ampi.
Vestra re cognita, facile intellectura sit, quid religioni et tranquilhtati patriae
nostrae maxime Lonvemat'. Hoppers aan Viglius 2 ι-1 6ο (nieuwjaarsstijl) fol. 3 1 ί
* 'Bene habet quod hue evocandum eum curaventis, nam re utnmque et coram
cognita, facilius elucescat ventas, et quod religioni catholicae patriaeque nostrae
maxime conveniat'. Hoppers aan Viglius, 27-1-^9 (paasstij), dus: і$6о zie bijlage
i, pag. 000), fol. 218.
s M. P. van Buijtenen, 1 i 8 v , ] . J. Woltjer, 130V.
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plekken uit wist te halen en te weerleggen. Vele voorbeelden van
vóór zijn ambtsperiode werden aangehaald om te bewijzen, dat
hetgeen tegen Lindanus als schending van de oude gewoonten was
aangevoerd vroeger reeds vele malen en zonder protest door zijn
voorgangers was gepraktizeerd. Natuurlijk werd dit door de gedeputeerden niet geaccepteerd, maar hun repliek 'dat ook die
voorgangers dan fout waren geweest' 1 impliceerde hun eigen inconsequente houding ten aanzien van die gelijke feiten en maakte
hun redenering, die op gewoonterecht was gebaseerd, wel bijzonder zwak. Ofschoon Lindanus van nature en door opleiding
helemaal geen jurist was, blijkt dat hij zich in korte tijd behoorlijk
op de hoogte had gesteld van de ingewikkelde problematiek. Het
lag blijkbaar in zijn aard om bij alles wat hij moest doen, te trachten
zich een verantwoord oordeel te vormen. Zoals hij overal om raad
ging vragen vóór hij naar Friesland vertrok en er bezorgd over
waakte, dat zijn volmachten juridisch goed geformuleerd zouden
zijn, zo heeft hij ook tijdens zijn werk steeds geprobeerd precies te
weten, waar hij aan toe was. Uit de documenten die later in
Brussel werden overgelegd blijkt bijvoorbeeld, dat hij er bij het hof
vele malen op had aangedrongen, dat men nauwkeurig de grenzen
van zijn rechtsmacht zou omschrijven 'quae sint causae mixti fori',
en eveneens had hij voortdurend gevraagd om een officiële tarieflijst van de vergoedingen, die hij voor zichzelf en zijn dienaren
mocht vragen 'opdat niemand met recht over ons kan klagen' 2 .
Ook de vele voorbeelden die hij hier, in zijn antwoord op het
rekest van ι ςς<) aanhaalde, o.a. over de positie van zijn voorgangers
en hun activiteiten, bewijzen dat Lindanus alom navraag had gedaan.
Voortdurend was hij er op uit te ontdekken, wat die privileges nu
precies inhielden, en zelfs midden in de notawisseling in november
ι ξ j9 wendde hij zich tot een der gedeputeerden, die bezig was met
het opstellen van hun repliek, met het verzoek 'so hij het boek der
privilegien bij hem hadde, dat hij mij doch wilde verthoonen, waer
dése privilegien stonden, daarvan men mij teghens misdaen te
hebben sus jammerlick beclaechde? Dewelcke sukende voor, sukende achter, nyet een van allen en coste noch wijsen noch vinden'.
1

Repliek van de gedeputeerden, art. 13 en 17.
'Quod jam amplius totum biennium Senatus requisitus non declaravit quaenam
sint causae mixti fori, aut stipendia fori ecclesiasticae quanam ratione moderanda,
ne quis de nobis merito posset conqueri'. Impedimenta quaedam, RAB: Aud.
1430/1, no. 18-18, art. 3.
1

82

Zijn telkens herhaalde aanbod om elke bewezen fout of overtreding
goed te maken, was ongetwijfeld ook een teken van zijn fundamentele instelling om in alles gewetensvol en verantwoord te handelen.
Véél fouten heeft Lindanus waarschijnlijk niet gemaakt; daarvoor
heeft hij doorlopend veel te bewust gehandeld. Hij wist wat hij
deed, en meende zijn daden te kunnen verantwoorden. Daardoor
was hij in deze discussies een veel geduchter tegenstander dan de
gedeputeerden hadden kunnen verwachten en de latere geschiedschrijvers hebben willen toegeven.
Tussen de vele klachten was er één concreet geval, waarin de
gedeputeerden vast overtuigd waren, dat zij Lindanus op een
ernstige rechtsschennis hadden betrapt, nl. in zijn bemoeiingen
met de abt van Lidlum, die over een aantal parochies rond zijn abdij
aartsdiakonale rechten bezat. De aanklacht had betrekking op twee
processen. Toen Lindanus in 1557 in Friesland arriveerde, werd al
spoedig de pastoor van Huins bij hem aangeklaagd van overspel met
een gehuwde vrouw: 'de concubina adultera'. Niet wetende dat de
beschuldigde onder de rechtsmacht van de abt viel, had Lindanus
hem voor zich gedaagd, toch terstond nadat hij op de situatie
attent was gemaakt, had hij de aangeklaagde terug verwezen naar
de abt, alle onkosten uit eigen zak vergoed en zich bij de abt verontschuldigd.
Kort daarop echter had hij - nu als rechter in hoger beroep —
ingegrepen in een proces, dat de abt behandelde tussen de pastoor
van Winsum, Foppe Hameszoon, en de burgerij van Weisrijp. De
veroordeelde partij beriep zich op Lindanus, die het vonnis van de
abt casseerde, de uitvoering verbood en beide partijen met de abt
zelf voor zijn rechterstoel daagde1. De commissie der gedeputeerden
bestreed het recht van Lindanus, die immers gevolmachtigde van
de drie aartsdiakens was, om een proces wat voor de abt — die ook
aartsdiaken genoemd kon worden — liep, in hoger beroep te
behandelen. Lindanus hield echter staande dat hij dit recht wel
had, niet als gevolmachtigde van de aartsdiakens maar als plaatsvervanger van de bisschop: 'als vicarius Episcopi per frisiam, aan
wien alle appellatien van allen archidiaconen comen en vallen,
achtervolgende de opene woorden sijner commissie die mede
brengen dat Fpiscopus den commissarius geeft omnem protestatem
ordinariam in quibuscumque causis, etiamsi mandatum aliud re1

RAL: Gabbema D 42, no. xvii.
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quirunt speciale. Hiervan', zei Lindanus, 'heeft die commissaris
den Prelaat wel tevreeden gesteld, nu eergisteren, soe dat hem de
Prebet dies bedankte'. De gedeputeerden waren echter geenszins
voldaan en in hun repliek namen zij de zaak zeer hoog op. Lindanus
had zichzelf in de citatiebrief aan de abt 'des bisschops vicarius
generaal over Vrieslandt' genoemd en daarop construeerden zij hun
bewijsvoering. Het was duidelijk, aldus de gecommiteerden, dat
Lindanus geen vicaris-generaal van de bisschop was, daar slechts een
klein gedeelte van het diocees onder zijn jurisdictie viel. Hij was
slechts een vicarius specialis, in de terminologie van het canoniek
recht ook wel genoemd vicarius foraneus of ruralis. Dat Lindanus
steeds de beperking 'over Vrieslandt' er aan toegevoegd had, lieten
zij achterwege. De functie van vicarius specialis bracht slechts een
zeer beperkte jurisdictie mede, die zich niet uitstrekte tot het
recht van appèl. Zijn commissiebrief bevatte evenmin de uitdrukkelijke vermelding van dit recht; dus had Lindanus zich niet met
dit proces mogen inlaten. Ook ontkenden zij, dat de abt met de
uitleg van Lindanus tevreden was geweest of hem er voor bedankt
had. Over dit laatste punt wenste Lindanus niet te twisten ; dat was
gewoon een kwestie van eerlijkheid van heer Isbrand van Harderwijk, de abt van Lidlum, 'of hij den gemelden dag, i ¡ november,
binnen Leeuwarden, mij gehoirt hebbende niet ten antwoirde en
gaf: lek ben blij dat het soe is. Want ick nu te huys hebben, dat ick
anders te Utrecht soude moeten versuken. Mij en lust die groóte
plas nyet over te steeken'. Speciaal de laatste zinsnede kenmerkt de
geboren Fries, voor wie Utrecht over zee lag en geeft aan de
woorden van Lindanus een kleur van echtheid. De veronderstelling
dat heer Isbrand hierin geen volkomen oprechte rol heeft gespeeld,
is in het licht van zijn levensloop1 niet zo onwaarschijnlijk. Het was
trouwens iets bijkomstigs: het ging er alleen om 'of die Bisschop
mij jus appellationis gegundt heeft ofte nyet'.
1

Hij werd geboren te Harderwijk omstreeks i j i j . Na de latijnse school te
Deventer te hebben gevolgd, trad hij in bij de norbertijnen te Lidlum. Priester
gewijd, bediende hij verschillende kerken die onder de abdij stonden. In і£4£
verliet hij de abdij en studeerde theologie in Wittenberg totdat in ι ¡¡o de studie
in het buitenland door Karel ν werd verboden. Hij keerde toen terug en werd
weer in de abdij opgenomen, zij het met moeite. Na de dood van de abt in ΐ ί ί 3
werd heer Isbrand, na heftige onenigheid onder de kapitularissen tot diens op
volger gekozen. In ι £69 trad hij uit eigen beweging af, verliet het kloosterleven
en ging naar Emden, waar hij huwde en in de hervormde gemeente een leidende
functie verwierf. Zie Woltjer, 93-94.
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M. P. van Buijtenen gaf als zijn oordeel: 'De houding van Lindanus ten opzichte van de appèlzaken komt mij niet gelukkig voor,
daar deze in de lastbrief nergens uitdrukkelijk genoemd worden,
terwijl het uit de functie niet volgde' 1 . Lindanus had echter mijns
inziens wel degelijk dit recht en gezien zijn gewetenshouding, na
een beroep van de veroordeelde partij, ook de plicht. Toegegeven
moet worden dat een vicarius foraneus niet ex officio het recht van
appellatie bezat en dat het ook niet uitdrukkelijk vermeld werd in
de lastbrief van bisschop George van Egmond, maar het werd
juridisch gezien voldoende uitgedrukt in de passage door Lindanus
aangehaald, waarin hij werd gemachtigd : 'omnia et singula faciendi,
etiamsi mandatum exigunt aliquid speciale', waarbij slechts één
enkel geval door de bisschop werd uitgezonderd : de bestraffing van
heiligschennis 2 . Volgens het heersende canonieke recht vormden
de functies waarvoor de bisschop een aparte volmacht moest geven,
een nauwkeurig bepaalde groep, daartoe behoorden zowel de bestraffing van heiligschennis als het behandelen van processen in
hoger beroep. Dat er één, en slechts één van deze groep uitdrukkelijk werd uitgezonderd, sloot alle andere in. Tot de blanco
volmacht van Lindanus behoorde ongetwijfeld dit recht van appèl.
Voor de bisschop was dit ook de enige mogelijkheid om het zg. jus
de non evocando te omzeilen, dat wil zeggen het privilege van de
Friezen en Geldersen, dat niemand tegen zijn zin buiten de grenzen
van zijn gewest kon worden gedaagd of geroepen. Het was een
staatsrechterlijk privilege, dat bij het tractaat van 1524 door de
vorst erkend was, maar ook de geestelijken beriepen zich er tegenover de bisschop van Utrecht op 3 . De mogelijkheid om zich van een
aartsdiaken op de bisschop te beroepen 4 , was in Friesland zuivere
theorie, wanneer de bisschop niet in persoon of door een gevolmachtigde binnen het gewest vertoefde. Lindanus had zich tenslotte op de decretalen van Gregorius ix kunnen beroepen, die in
1220 in een identiek geval aldus had beslist en wiens uitspraak als
algemeen geldende rechtsregel geaccepteerd was 5 . Bij de behande1

M. P. van Buijtenen, 118.
RAL: Gabbema D 42, no. xil.
3
J. J. Woltjer, Í9 en 62. Zie ook hiervóór: pagina 46.
• 'Λ vicario appellatur ad Archiepiscopum, ab Archidiácono ad Episcopum', was
de gewone canonieke stelregel. Institutio c.i.c. liber ι, Tit. xv, par. }.
s Decretalia Greg ix, lib. 1, Tit. xxxviii, cap. ix: 'Petitio vestra'; Freisleben,
C l . Can. Tom. i; Col. Munatianae 1773.
2

»5

ling van dit punt in de landdag van juli ι ^бо zou de landsregering
deze moeilijke canonieke kwestie vermijden, door aan Lindanus
tevoren een nieuwe volmacht te laten geven door Jacobus Uten
Eng, vicarius capitulaos sede vacante, gedateerd 30 april ι ^бо,
waarin het betwiste punt letterlijk was opgenomen : 'tibi dantes et
concedentes liberam et plenam potestatem appellationes ad nos
interpositas cognoscendi, diffiniendi, sententiendi et exequendi' 1 .
Na inzage van dat stuk zouden de gedeputeerden verklaren 'dat hij
voortaen mocht in sulcken qualiteyt de appelatien ontvangen',
doch zij trokken er tevens de voor de hand liggende conclusie uit :
'Maar soe hij tot noch toe sulx mandatum niet en hadde gehadt,
was te rechte by de Staten over hem geclaeght'. Daar de commissie
bereid bleek, deze aanklacht te laten vallen, kwam de regering er
wijselijk niet op terug, aan de gedeputeerden aldus de weg open
latend voor een eervolle aftocht, maar juist dit gebaar, om een niet
bestaand ongelijk omwille van de goede samenwerking maar te
accepteren, zou Lindanus uit eigen beweging waarschijnlijk niet
hebben kunnen maken.
Hiermede komen wij aan een ander aspect van deze notawisse
ling, dat minstens even belangrijk is : psychologisch gezien was de
verdediging van Lindanus bijzonder onhandig. Van een knappe
verdediging ging hij telkens over in een aanval en liet zijn tegen
standers geen diplomatieke uitweg. Tegenover de klacht van de
Staten, dat Lindanus de privileges had geschonden, stelde hij 'dat
die Staten oirsaken hadden om hem grootelijcken te dancken, want
bij hem die privilegien vemieut ende vervordert sijn', en na een
gedetailleerde weerlegging eiste hij van het Hof: 'dat den voirseyden deputeerden silentium bij den Hove geïmposeert zal worden, omme nyet meer over den Commissarius te doleren'. Bepaald
gepikeerd was de toon van de repliek, waarin de gedeputeerden dit
'cortelijcken ende bij expresse ontkennen'. Bij de bespreking van
de verschillende maatregelen, die Lindanus voor hen had uitgestald
als 'ghuede doegden ende weldaeden den landen van Vrieslandt bij
mijn biewesen bereidt' veronderstelden zij enigszins boosaardig,
dat daar wel minderwaardige motieven als heerszucht en gierigheid
onder zouden steken, 'nemende van de pastoeren aldat hi crijghen
kan'. Dat was niet waar, zoals Lindanus ook uitvoerig aantoonde,
maar hij ging dan meteen weer enkele stappen verder en — hevig
1

RAL: Gabbema D 4Î, no. xv.
86

verontwaardigd — viel hij de gedeputeerden persoonlijk aan, door te
stellen, dat zij hun beweringen 'by eeden van calumnie ofte argelist
niet en souden derren bevestighen, ende dat sommigen van dyen
oock selver in persoen anders ervaeren hebben'. Lindanus achtte
het beneden zijn waardigheid er op in te gaan, 'nochtans om alle
vreede, die wij diemaels hebben versocht ende om beterswillen,
zoe zeilen wij wat segghen, waeruyt die goetwillighen spueren
ende mereken moegen, hoe onbillicklyck men tegens hem opposeert, hem synen naem ende faem niet alleen schoffierende ende
met onwaerachtighe leelycke stucken besmettende, maer oick die
groete ende priselycke weldaeden by hem desen lande betoent,
onriepelyck wederstaende'. Al heeft iemand ook gelijk, dan doet
hij verstandig het niet zó te zeggen. Het irriteerde de tegenstanders
dermate, dat hij zichzelf onmogelijk maakte. De argumenten van
Lindanus waren mijns inziens over het algemeen steekhoudend.
Dat bleek wel uit de verdere afloop : toen tijdens de landdag in juli
1560 dezelfde klachtenlijsten werden gepresenteerd, gaf de regering in wat diplomatieker vorm, dezelfde argumenten, die Lindanus
in deze voorronde had gebruikt en toen namen de staten er wel
genoegen mee en verklaarden zich tevreden gesteld. De persoon
van Lindanus echter was voor hen niet meer acceptabel. Dit is
nochtans niet zo te verstaan, alsof het ook gegolden zou hebben van
de wijze waarop hij onder normale omstandigheden met de mensen
omging, zoals men wel heeft verondersteld 1 . Bij de talloze klachten
die over hem werden geuit, was er immers niet één die betrekking
had op ruw of hooghartig optreden tegen geestelijken of leken.
Was dat het geval geweest, dan zou men daarop allereerst zijn
afgekomen en had men het in elk geval kunnen benutten om zijn
uiteindelijke remissie te vorderen. Dat men deze eis zou verbinden
aan de bewezen fout, dat Lindanus de pastoorsbekrachtigingen op
papier had gegeven in plaats van op perkament, wijst er wel op, dat
men hem in dit opzicht niets wilde of kon nawijzen. Voor de
ernstige plichtsbetrachting, waarmede Lindanus twee jaren lang
gewerkt had, zullen de meeste geestelijken en gelovigen toch wel
een zeker respect hebben gehad. Lindanus hééft ook echt zorg voor
het godsdienstige welzijn van de Friezen gedragen. Zijn verzuchting
'desen landen van Vrieslandt, mij naeden gheest hertelyck in
Christo Jesu bemint' was niet geveinsd en werd ook niet betwijfeld.
1

W . Schmelz, 59-60; M. P. van Buijtenen, 122.
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En toch wenste men zijn heengaan. Hoe komt dat? Terecht heeft
Woltjer erop gewezen, dat het hier om een zeer principiële beleidslijn van de staten en het hof ging, maar een belangrijke reden moet
toch ook gezocht worden in zijn karakter, zoals dat tijdens deze
discussie naar voren kwam. Een enkel voorbeeld moge dit verduidelijken.
Ondanks het feit, dat Lindanus van huis uit nogal arm was en
slecht werd betaald door zijn opdrachtgevers, trad hij bij zijn arbeid
in Friesland ongetwijfeld financieel-onbaatzuchtig op, en dat uit
weloverwogen pastorele motieven. Zo kon hij namelijk in de
grotere (en dus duurdere) parochies goede pastoors benoemen of
bevestigen, ook wanneer zij te arm waren, om voor de institutie
en het placet te kunnen betalen 'soeckende anders nyet dan d'eere
Godts ende die welvaert van den christen menschen in desen
landen van Vriesland'. In de eerste rekesten van 22 juli en 8
november werd over zijn financieel beleid ook helemaal niet geklaagd. Toen Lindanus in zijn eerste antwoord zichzelf echter
voorstelde als hun grote weldoener, die zij moesten bedanken antwoordden de gedeputeerden dat hij er goed voor betaald werd. Zij
suggereerden in hun verdediging, dat geldzucht wel het motief kon
zijn voor zijn (niet betwiste) ijver, omdat hij voor elk examen en
elke institutie geld ontving. Dit verdenken van gierigheid pasten zij
echter evenzeer toe op de voorgangers van Lindanus en zelfs op de
aartsdiakens persoonlijk, wanneer zij geen juridische gronden voor
vermeende fouten konden aangeven. Lindanus echter voelde zich
door deze verdenking zo gegriefd, dat hij in zijn dupliek uitvoerig
alles ging opsommen wat hij in die twee jaren had gedaan ; aan wie
hij lange tijd uitstel van betaling had gegeven, wie hij voor half geld
of zelfs gratis had geholpen of zelfs van zijn eigen geld geleend of
gegeven, om hen maar op gang te helpen. Meteen echter beschuldigde hij de priesters die dit hadden aangegeven en ook de gedeputeerden zelf van grote leugens en hij kon niet nalaten, ook nog een
(volkomen onnodige) uitval te doen naar het hof, dat veel meer
geld vroeg voor het placet als hij voor examen en installatie, zonder
iemand uitstel van betaling toe te staan. Eenmaal op gang overdreef
Lindanus steeds meer: 'jae, hadde ick hier myn geit ofte profyt
gesocht, ik haddet mit handen vol, my dicmael gheboden ende oick
verthoent, ja mit grooten hoopen belooft, mogen ontfangen!' en
hij eindigde met de dramatische uitroep : 'Wat ick hier bediet
hebbe, weet Godt de Heer ende die goede luyden'. Dat de com88

missie hierdoor geprikkeld was blijkt wel uit de woorden waarin
zij deze, toch uitstekend weerlegde, klacht tijdens de landdag
formuleerde: 'Dat hi den priesters seer exactionneert in eyschen
van zijne honorariums ofte salarys van institutien, nemende daervan
soo vcele hy extorqueren en cryghen kan' 1 . Heel nuchter kwam het
antwoord van de landvoogdes: 'dat informatie ghenoemen sail
worden op den ouden taux ende usantie, daermede Lindanus behooren sali hem te reguleren', en 'dat hij van de institutien soe
veel soudc neemen, als 't Hoff neemt van placet'. Daarop 'seggen
de gedeputeerde, dat het hun goedt dunckt' 2 . Het uiteindelijke
resultaat was dus, dat hij nog meer kreeg dan tevoren, en dat de zo
lang door hem gevraagde tarieflijst nu zou komen. De felle woorden
van verwijt waren niet nodig geweest en door zijn emotionele wijze
van verdedigen uitgelokt.
Een zelfde ontwikkeling kan men constateren bij verschillende
andere klachten, bijvoorbeeld bij het moeilijke punt van de exa
mens, die de geestelijken voor het verkrijgen van hun placet moesten
afleggen. Dit was een oud zeer, waartegen op de landdag van 1554.
al was geprotesteerd 3 . Toch werd er in het eerste rekest niets over
gezegd, pas in de repliek van 21 december werd - en op heel
rustige toon — ook deze klacht toegevoegd : dat er enige priesters
waren, die al geruime tijd in de zielzorg werkten en die Lindanus
niet had willen installeren in een nieuwe functie, zonder nogmaals
examen af te nemen. In plaats van op dit netelige punt (waarop de
zg. lex Mariana betrekking had) een beknopt, bescheiden en ont
wijkend antwoord te geven, blies Lindanus het geval enorm op
door plechtig te getuigen, dat hij de examens afnam 'niet om synen
profyte' - waarvan bij dit punt niet eens sprake was - 'maar met
groeten moeyte, tot twee ende drye reysen toe, om nyet, tot
welvaert van desen landen, om alsoe wettelycken пае Godts wille
ende des Coninkx beliefven te moegen syne Commissie achter
volgen'. Daarop bracht Lindanus zelf, ongevraagd, de kwestie op
het moeilijke principiële vlak van і££4, door te vervolgen 'dat bij
den Hove de priesters eertijds dicwyls nyet alleen gheexamineert
syn gheweest, maar oock van haere coere verworpen'. Pas na deze
volkomen onnodige inleiding ging hij in op de genoemde gevallen,
1

Charterboek in, 242.
Charterboek in, 245 en 253; eveneens afgedrukt 498 en $07.
3 Zie hierboven pagina j ; uitvoeriger bij: J. J. Woltjer, 124-128.
г
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waarbij hij wellicht de zaak nog overdreef door sterk op de betrokken priesters af te geven 'omdat zij gansselycke onbequaem
waeren, alle pastorie te bedienen', en door — nogal imprudent - zijn
eigen mildheid te etaleren 'want hi den pastoeren met den lichtsten
dat hem verdraechelyck dunckt, in d'allernootelyckste hoofstucken
hoerder offitien horet, tenminsten dat sy hem dogmatum substantiam verklaeren te verstaen, die nu ter tijdt hen van noode sijn'.
Daarmede moet hij wel irriterend hebben gewerkt op elke rechtgeaarde Fries, vooral door het slot: 'dewelcke, al en connen sy se
nyet in latijn oft duytsch beantwoorden, hi laet hem wel met dat
friesch ghenughen, hoe onduytsch dattet is. Waer uyt genuch blijkt
dat hetselve nyet en is tot beswaeringhe van den priesters, maer tot
verweckinge tot studeeren ende tot onspreeckelijke welvaert van
desen landen'. Dat de betrokken priesters en de commissie zich
beledigd voelden door deze stekelige woorden, blijkt wel uit de
formulering van deze klacht tijdens de landdag: 'dat de priesters in
denselven examinatien vanden Commissarius worden getempteert
ende belasticht met vrivole ende onnutte vraegen ende questien,
dewelcke nauwelyck een geschickt ende gheleert man, ex tempore,
ende sonder daarop versien te wesen, soude connen beantwoorden.
Waerdoor somwijlen alsoedaanige Priesters die eens geexamineert
ende habiles ghekent, van den voirs Commissarius geacht worden
voor onbequaem, tot groete beschaempte van de voirs. Priesters
ende achterdeel van den ingeseetenen van de Parochien daer deselve gecooren sijn'.
Ook hier zien wij dus weer, dat de emotionele verdediging van
zijn beleid de tegenstelling nodeloos verscherpt. Dezelfde lijn is te
volgen bij andere kwesties als : het weren van concubinarii op de
belangrijkste posten, het inwinnen van informaties over suspecte
geestelijken e.a. Wanneer men telkens alle documenten in hun
onderling verband bestudeert, ziet men dat de problemen zich
toespitsen. Daardoor krijgt men een genuanceerder beeld van
Lindanus dan door met een losse tekst zijn agressiviteit te demonstreren of in het algemeen te stellen, dat hij een cholerisch man
was. Het probleem ligt, karakterologisch gezien, veel dieper.
Wanneer Lindanus er heilig van overtuigd was, gelijk te hebben, en
deze overtuiging berustte niet op losse grond, maar was in geduldig
onderzoek gewetensvol verworven, dan voelde hij blijkbaar een
onweerstaanbare, haast emotionele behoefte om dat ook openlijk
en door iedereen volledig erkend te zien. Naast een scherp en
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logisch denkend verstand constateren wij bij Lindanus een grote
mate van krampachtigheid. Zijn gevoel werkte niet als een matigende factor om alles te voorkomen wat een ander zou kunnen kwetsen, het werkte niet relativerenden vergoelijkend, het noopte hem
niet tot vergeven of berustend zwijgen. De tegenstand die hij opriep, werkte aldus niet rijpend, doch eerder verstarrend. Dit wijst
mijns inziens op een disharmonie in het karakter van deze bekwame
en sterke persoonlijkheid. Zijn gevoelsleven bleek door de verdediging van de tegenstander te worden gekwetst. Het noopte hem
niet tot matiging; integendeel, het verscherpte de kritische instelling van zijn verstand en speelde daaraan steeds spitsere argumenten toe, die het met zo'n emotionele felheid laadde dat zijn
wederwoord niet kon overtuigen maar slechts kwetsen. Deze
wisselwerking tussen zijn scherp verstand en zijn onderdrukt gevoel werd een vicieuze cirkel, waarin Lindanus steeds meer gevangen raakte, zodat hij zijn eigen positie ondermijnde en vernietigde.
Daarbij moet men echter wel bedenken, dat Lindanus geen gelijk
wilde hebben — althans niet bewust - voor zijn eigen glorie, maar
alleen voor het ideaal dat hij nastreefde en waarvoor hij zichzelf
geheel wilde opofferen : de eer van God en het heil der zielen, in
casu de genezing van een zieke kerk die bij al haar kwalen toch het
Lichaam van Christus bleef, dat aan zijn zorg was toevertrouwd en
dat hij bijzonder liefhad. De tegenstand die hij ondervond (eigenlijk
zelf opriep) werd aldus - weer verabsoluteerd — door hem ervaren
als een onrecht tegen het Heilige, dat hij moest verdedigen. De
steeds scherper wordende aanvallen gaven hem — in eigen ogen —
het aureool van een soort martelaarschap, waarin zijn gekwetst gevoel dan toch nog in een gesublimeerde vorm de troost en bevrediging vond, die het behoefde.
Deze in volkomen oprechtheid gevormde zienswijze ontneemt
ons grotendeels het recht Lindanus te veroordelen om zijn in wezen
krampachtige en fanatieke houding; maar het is wel duidelijk, dat
hij geen prettige man was om mee te discussiëren. Ook wordt
begrijpelijk, dat hij geen gemakkelijk leven heeft gehad en veel
verdriet geleden om een tegenstand, die hij niet doorzag en niet
kon relativeren. 'Waerom ick wel hertelycken seer bedrueft bin
van den landen wegen, dat my alsulcken onbillicken wederstandt
dus lanck gcdaen wort' schreef hij in het slotwoord van zijn
Ontschuldinghe, waarin hij met de ene hand aan de gedeputeerden
zijn diensten 'пае den alderbesten ende trouste' aanbood terwijl hij
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met de andere hand toch nog weer een stoot uitdeelde voor de
tegenwerking, die hem zo 'onbillyck en onwaerachtiglyk van sommighe quaetwilligen versyert wordt'.
Dat hij zich in deze weken bijzonder ongelukkig heeft gevoeld,
weten we ook uit andere bron. In een later aan Granvelle geschreven brief bekende hij, dat hij in deze wintermaanden van 1560
zwaar ziek was geweest1 zodat in juli, toen hij de briefschreef, zijn
gezondheid nog niet hersteld was. Lindanus voerde dit dan aan als
verantwoording waarom hij zijn post wilde verlaten en zijn werk
opgeven ; maar zal niet veeleer zijn falen, zijn onmacht om de
situatie-moeilijkheden geestelijk te assimileren de oorzaak zijn geweest van deze ziekte? Joachim Hoppers zond op 27 januari aan
Viglius2 enkele brieven van Lindanus, 'welke — naar ik concludeer
uit een brief aan mijzelf — wel vol zullen staan met de klaagzang
over zijn Ilias' en uit deze verwijzing naar het epos van Homerus
blijkt wel, dat, Lindanus bij zijn vriend de indruk had gewekt van
een grootmoedige held die zich door velerlei verschrikkingen heen
moest worstelen. Daarbij gaf Hoppers als zijn oordeel over het
karakter van Lindanus het bekende citaat3 dat ik echter graag iets
pregnanter zou willen vertalen: 'Ik vind hem een goed man, die
zich helemaal opoffert voor het belang van de godsdienst. Maar ik
zou willen, dat hij bij al die goede ijver wat meer kennis en praktijk
had van het politieke handelen, van de diplomatie (scientiam et
usum rerum civilium) die hij vanwege zijn leeftijd nog niet heeft,
en eigenlijk ook niet kan hebben door de soort van wetenschap,
waar hij zich steeds maar op toelegt'. De opmerking over de jeugd
van Lindanus, die we meermalen bij deze klasgenoot vinden, klinkt
wel wat vreemd in de mond van een man die nauwelijks een goed
jaar ouder was. Zijn verwijzing evenwel naar de scholastieke filosofische en theologische studierichting, die Lindanus na hun uiteengaan volgde, en de controverse-litteratuur waarop hij zich thans
toelegde, als oorzaak van zijn beperktheid en rechtlijnigheid, paste
1

Lindanus aan Granvelle, 21-7-60, Madrid, Bibl. de Palacio, obispo de Arras
2l¡6.
2
'Mitto vobis fasciculum nostri Lindani continentem, quantum quidem ex meis
Uteris conjecturum facio Iliade quaerimoniam'. Hoppers aan Viglius, 27 januari
i f î 9 (paasstijl, dus і$6о) fol. 2 ι 8.
J 'Ego eum bonum virum et verae religionis ex animo studiosum judico. Sed
optarem cum bono zelo conjunctam scientiam et usum Rerum Civilium, quem per
aetatem nondum caepit ita magnum, nee pro ratione studiorum quae sequitur,
multum potuit'.
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wel goed bij de gematigde en voorzichtige jurist, lid van de
Mechelse Hoge Raad, die dagelijks ondervond, hoezeer men op het
vlak van de politiek plooibaar diende te zijn. Met deze opmerking
schoot Hoppers ook wel in de roos. Immers, diplomaat was Lindanus zeker niet, voorzichtig passen en meten was hem onmogelijk.
Integendeel: syllogistisch denkend, redeneerde hij maar verder en
emotioneel geladen draafde hij maar door en wilde persé een conclusie bereiken, waardoor hij gelijk zou krijgen en de hervormingsmaatregelen, door hem voorgestaan, zouden worden beveiligd.
Kreeg hij gelijk? In Brussel wachtte Viglius op zijn komst.
INGRIJPEN

VAN DE LAN DS R E G E R I N G

Op 9 februari kwam Lindanus, op weg naar Brussel, bij zijn vriend
Joachim Hoppers, die hem een brief meegaf voor Viglius'. Daarin
deelde Hoppers 'raptim' mee, wat hij van de situatie dacht na
Lindanus gesproken te hebben: dat het allemaal niet zo erg was, en
best weer in orde kon komen. 'Het komt er maar op aan de grenzen
tussen kerkelijke en burgelijke rechtsmacht wat te corrigeren, in
overeenstemming met de tradities van ons vaderland (i.e. Friesland). Dat zal voor U, die onze verhoudingen het beste kent, heel
gemakkelijk zijn. Als dat gebeurt, geloof ik, dat uit een nieuwe
opdracht meer vruchten voor de kerk zullen voortkomen, dan
iemand zou geloven'. Zo eenvoudig was het echter niet. Ook het
Hof had een beroep gedaan op de regering en een uitnodiging ontvangen om klachten in te dienen. Twee raadsheren, Anthonie de la
Faille en Adraan Vastaerts, gingen met een uitvoerige schriftelijke
instructie eveneens naar Brussel. Deze instructie van de Friese
raadsheren, waarin alle klachten van de raad tegen hun collega
Lindanus waren opgesomd2 is helaas niet bewaard gebleven, noch
1

'Eunti ad vos Lindanum nostrum non potui vacuum dimitiere. Quantum negotium Lindan!, ipso recitante intelligere potui, summa rerum eo redit, ut fines
jurisdictionis ccclesiasticae et civilis, habito respectu ad mores Patriae nonnihil
regantur, quod amplitudini vestrae, cui omnia nostratia notissima sunt, erit
facillima et quantum ipse cogitando videre potui, si id fiat, puto futurum ut ex
¡sta nova institutione commissarii plus fructus redeat quam quis putaret. Raptim
Mechliniae 6 februarii i j i g ' (paasstijl: dus i j é o ) fol. 220.
2
'Veu la response du docteur Lindanus sur les articles continues en l'instruction
du conseil de frise...' en: 'On peu juger par la contenu de la instruction, que
ceux de frise ont a p p o r t é . . . ' Verslag van de commissie van onderzoek, RAB:
Aud. 1430/1, no. 17.
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enig ander document dat ons hun zienswijze duidelijk kan maken.
Daarentegen bezitten wij verschillende betogen van Lindanus'
hand. Men zou daarom moeten vrezen slechts een zeer eenzijdig
beeld te krijgen van de conflictsituatie, waarin Lindanus en het hof
waren geraakt. Gelukkig echter hebben enkele officiële gegevens
van de regering de eeuwen getrotseerd, waaronder vooral het
verslag van alles wat in Brussel werd verhandeld, een belangrijke
plaats inneemt 1 . Het is een soort procesverbaal van de commissie
van onderzoek, die voor dit geval door de landvoogdes benoemd
was onder voorzitterschap van Viglius. Daarnaast hebben we de
beslissing van Margareta in brieven aan de stadhouder en het hof
van Friesland en haar berichten aan de koning 2 . Een beter inzicht
in deze kwestie verwerven dan de verantwoordelijke instantie, die
woord en wederwoord tegen elkaar heeft afgewogen, zou ons na
ruim vier eeuwen — zelfs met het meest volledige materiaal —
waarschijnlijk toch niet mogelijk zijn. Er is hier ook geen bijzondere
reden aanwezig om wantrouwig te staan tegenover het oordeel van
de regering, alsof zij er belang bij zou hebben gehad om één van de
strijdende partijen speciaal te bevoordelen. Niet de privileges van
het gewest waren hier in het geding, maar het conflict tussen de
koninklijke raad en de koninklijke commissaris voor geestelijke
zaken, die beiden tot taak hadden de belangen van de vorst naar
vermogen te dienen. Daarbij had de regering echter licht de neiging
haar eigen, speciaal aangestelde commissarissen gelijk te geven.
De gang van zaken te Brussel was als volgt: Allereerst kwamen
de twee raadsheren aan het woord met hun grieven tegen Lindanus,
die zij ook schriftelijk moesten indienen. Lindanus kreeg de gelegenheid daarop schriftelijk te antwoorden. Ook alle reeds gewisselde nota's tussen de commissaris en de gedeputeerden werden
overgelegd. Daarop werden beide partijen tesamen verhoord door
de speciale commissie van onderzoek. Dit is een soort van kruisverhoor geweest, waarbij Viglius — althans volgens Lindanus'
getuigenis aan de koning3 - moet hebben uitgeroepen: 'Zijt gij nu
1

Resolution sur l'affaire de la réforme et inquisition en frise, RAB: Aud. 1430/1,
n o . 17.
г
Margareta aan Aremberg, 3-4-60: Aud. 1430/1, no. 8; aan hof van Friesland,
3-4-60: e . i . n o . 9; aan Filips: 3-4-60 en 27-8-60: Gachard-Theissen iv: 138 en
Hf3 'Quam vero temere Wilhelmum Lindanum Senatus totus Frisiae . . . accusarunt
in aula, ex actis coram tribus commissariis regiis anno 60 habitis liqueat. Adeo ut
ipse Praeses Ampliss. D. Viglius contra duos senatores Frisiae Lindani accusatores
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katholieke Raadsheren? Als de koning dat toch te weten komt!
Wat zal hij zeggen? Wat zal hij zeggen?' Het rapport van deze
commissie werd uitvoerig besproken en bestudeerd 'en consaulx
d'estat en privé', waar men de onenigheid een zeer gevaarlijke zaak
vond, zowel voor de godsdienstige ontwikkeling als voor de groei
van het centrale gezag in Friesland. 'Wij zijn van mening dat dit
conflict hoofdzakelijk voortkomt uit het gebrek aan medewerking,
dat de president en het hof van Friesland hebben getoond tegenover
Lindanus, hoewel deze hun nog apart op het hart was gedrukt en
bovendien in de lastbrief van Lindanus zeer uitdrukkelijk was bevolen, om hem namelijk in alle zaken van zijn ambt goed gehoor te
verlenen, hem te begunstigen, te helpen en bij te staan. Juist daartoe was hij benoemd tot raadsheer van het hof, opdat zij, als collega's onder elkaar, des te beter en eensgezinder alle moeilijkheden
zouden kunnen oplossen, die de commissaris bij de uitoefening van
zijn functie zou tegenkomen. Uit alle gegevens, waarop wij ons
oordeel kunnen baseren, uit alle documenten over dit conflict en
zelfs uit de inhoud van de instructie die het hof hun heeft meegegeven, blijkt echter duidelijk dat de raadsheren zich niet naar
deze goede bedoeling van de koning hebben gedragen. Zij hebben
Lindanus steeds tegengewerkt en hem niet beschouwd als een echte
collega, maar als een ondergeschikte. Dit blijkt wel hieruit, dat zij
hem niet de kans hebben gegeven tot open overleg, zoals dat toch
behoort in zulk college. Zij hebben zelfs door de griffier alles, wat
hij zei, laten notuleren, om (naar het wel lijkt) hem te kunnen
betrappen, als hem een of ander (minder passend) woord zou
ontsnappen, om hem op deze wijze te intimideren en te voorkomen, dat hij alles frank en vrij met hen zou bespreken' 1 .
exclamaverit : Estis vos, inquiens Catholici consiliarii ubi rex ¡sta resciverit, quid
dieet rex? Quid dieet rex!' Lindanus aan Filips, 2 8 - j - 6 j , Simancas, Est. leg.
f29, fol. 9; uitg. H.B. u u (1936) 298.
1
'Et samble la cause proceder principalement de la petite correspondance qu'il
y a entre les president et ceux du conseil de frise avec led. Lindanus, laquelle
toutesfois leur avoit esté singulièrement recommandée et par la commission
dicelluy Lindanus expressément enjoint, luy donner es affaires concernant l'administration de son office bonne audience, faveur, ayde et assistance, en l'aiant a
ceste cause constitué conseilleur audict conseil, pour estant de leur colliege povoir
tant mieux et plus concordement desmesler les difficultés quy luy porroient
occurrir en l'administration de son office. Mais a ce que l'on a peu juger . . . n'y a
esté ensuyvir la bonne intention de sa Majesté avis led. Lyndanus avoir esté par
eulx fort desfavorisé et non tenu comme ung de leurs collegues, mais comme
partie, que se voit premiers par ce quii? ne luy ont permis la liberté de franche9Î

Daarop analyseerde het verslag nauwkeurig en zonder enige
hartstocht een groot aantal concrete feiten en concludeerde telkens :
hierin heeft het hof beslist ongelijk gehad. Het had bijvoorbeeld
tegen het advies van Lindanus in, of achter zijn rug om verschillende
geestelijken toegelaten en placet verleend. Dit was tegen de instructie; bovendien bleken die geestelijken later ook totaal ongeschikt. Het excuus van de raadsheren, dat zij geen theologen
waren, maakte de zaak alleen maar erger; juist daarom hadden zij
het oordeel van Lindanus moeten vragen, die een zeer goed theoloog was. Het hof had - in plaats van Lindanus te helpen — toegelaten dat hij werd lastig gevallen, bedreigd en in rechten
betrokken, terwijl hij slechts zijn taak uitvoerde voor het behoud
van de godsdienst. 'Dit zijn allemaal zaken, die zeer slechte gevolgen kunnen hebben, en waarover de koning (als hij het te horen
krijgt) zeker niet tevreden zal zijn'. Daarbij herinnerde de voorzitter van de commissie Viglius speciaal aan de vermaningen, die de
koning hem in augustus, vóór zijn vertrek naar Spanje, nog apart
gegeven had. 'Daarom - aldus het verslag - heeft Hare Hoogheid
(Margareta van Parma) het nodig gevonden, de president van
Friesland te ontbieden om hem te zeggen, hoe weinig tevredenheid
en genoegen zij heeft (lees : hoe ontevreden en verontwaardigd zij
is) over zijn gedrag in dezen'. Datgene, wat als fout van Lindanus
was gebleken: 'd'avoir usé aucuns propoz indiscretz vers ceulx du
conseil' hetgeen men kan vertalen als : 'dat hij in zijn verwijten aan
het hof kwetsende woorden had gebruikt' werd hem niet zwaar
aangerekend. De regentes vond het begrijpelijk bij de behandeling,
die hij zich moest laten welgevallen en in elk geval was dat geen
voldoende reden 'de se mettre sy avant en picque contre ledict
Lyndanus'. Zij beval daarom het hof Lindanus voortaan volledige
steun en hulp te bieden. Zijn volmachten werden iets ingeperkt en
duidelijker omschreven, en daannede moest het hof het doen. In de
officiële missiven aan stadhouder en hof werd de beslissing in wat
diplomatieker termen herhaald 1 . Dit vonnis van de regering is
ment communiquer comme en telle college appartient sur les affaires de sa
charge, ains par leur secretaire fait noter tout ce qu'il diroit pour le surprendre
(comme il peult sembler) sy quelque mot luy echappoit, et par ainsy l'intimider
et retenir de ne povoir librement et franchement communiquer avec eulx de tant
que luy failloit parler par taille et con paz'. Verslag commissie van onderzoek,
RAB: Aud. 1430/1, no. 17.
• Zie hiervóór: blz. 94, nota ï.
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begrijpelijk. Het legt de diepste grond bloot van het conflict dat in
Friesland was ontstaan. Het ging in wezen niet over het optreden
van Lindanus, maar de kern van het conflict was de strijd tussen
'Centraal Gezag en Friese Vrijheid' 1 . Dat de regering in het onderhavige geval Lindanus gelijk gaf, was even natuurlijk als dat de
Friese heren en ook het Friese hof hem tegenwerkten. Lindanus'
doortastende optreden en scherpe wijze van polemiseren hebben
waarschijnlijk het conflict verhaast en verhevigd, maar zij vormden
toch een bijkomstige factor. Slachtoffer van de Friese vrijheid is
Lindanus terecht genoemd 2 ; kampioen van de regeringspolitiek zou
hij evenzeer kunnen heten. Volgens de doelstellingen van de landsregering had Lindanus gelijk en het hof ongelijk.
In de inleiding tot dit hoofdstuk werd reeds geconstateerd dat
het hof van Friesland steeds meer alle macht, ook de geestelijke,
aan zich wilde trekken en aansturen op een zekere vorm van gewestelijke autonomie. Voor de landsregering was echter de centrale
eenheidsstaat het uiteindelijke doel, dat langs vele wegen en door
verschillende tussenstadia werd nagestreefd. De bundeling van oude
lokale en regionale competenties in een gewestelijke raad, door de
koning benoemd, was daarbij een eerste en zeer voorlopige stap.
De macht van het hof mocht geen blijvende noch zelfstandige
worden. In feite stond thans het bisdomproject in het officiële
program van de regering vooraan. Daardoor zou het koninklijk
absolutisme ten zeerste worden versterkt. Tevens zouden de normen en praktijken van de Trentse kerkvernieuwing daarin hun
beste kansen krijgen. De belangen van staat en kerk liepen hierin
grotendeels parallel; zo ook de inzichten van hun promotoren. In
de ogen van de regering vroegen de sterk gevarieerde middeleeuwse
toestanden in de vele gewesten noodzakelijk om uniformering en
centralisering. In de ogen van de Trentse reformatoren waren toestanden zoals die van de Friese kerk met haar onafhankelijke
houding tegenover de bisschop, haar vrije pastoors- en dekenkeuze,
met haar gehuwde priesters en haar sympathie voor de hervorming
een complete chaos, die om sanering riep. Deze sanering kon
alleen door de koning met zijn machtsmiddelen worden gerealiseerd en had in de oprichting van kleine bisdommen haar beste kans
op succes. Zo kon ook een zelfstandige en krachtige figuur als
1
2

J. S. Theissen, Centraal ge¿ag en Friesche Vrijheid, Groningen 1907.
M. P. van Buijtenen, 1 2 f.
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Wilhelmus Lindanus de officiële koers van de regering tot de zijne
maken, al zal hem daarbij allereerst het belang van de kerk voor
ogen gestaan hebben.
Het hof van Friesland, dat officieel uit koningsgetrouwe ambtenaren bestond, voelde door de nieuwe maatregelen zijn positie
ernstig bedreigd. De raadsheren waren bereid het gezag van de
koning te steunen, doch op een wijze en in een tempo, die overeenkwamen met de gewestelijke omstandigheden. Aldus meenden
zij een wezenlijk aandeel in het bestuur te kunnen behouden. In
deze jaren zag de raad van Friesland meer heil in een goede samenwerking met de Friese staten dan in het nauwkeurig volgen van de
lijn, door Brussel voorgeschreven. Dit leidde tot een politiek van
geven en nemen en daarin paste Lindanus maar slecht.
In de dertiger jaren, toen de doperse woelingen in Friesland veel
weerklank vonden en de openbare veiligheid in gevaar werd gebracht, was een felle ketterjacht door het hof, overeenkomstig de
wensen van de staten daarvan het gevolg geweest; maar toen de
anarchistische kanten van de beweging waren afgeslepen en de
aanhangers van de nieuwe leer een rustig en ingetogen leven leidden, was de strenge vervolging naar het gevoel van de bevolking en
ook van de meeste raadsheren een orde-verstorend anachronisme
geworden. Het bloedplakkaat van ι ς ¡o en de nieuwe ketterjacht,
waartoe president Hippolytus Persijn in і££з alle krachten wilde
mobiliseren, werd niet slechts door de plaatselijke autoriteiten
gesaboteerd, maar wekte ook in het hof zelf grote verdeeldheid 1 .
Om de vervolgingen te kunnen staken, adviseerde het hof in
oktober i££6, liever de misstanden in de kerk zelf te verbeteren
2
en zo de Dopers de wind uit de zeilen te nemen , maar toen de
regering daarop inhaakte en een zo doortastend en zelfbewust man
als Lindanus naar Friesland zond, voelde het hof er weinig voor,
hem van harte te steunen. Het had met zijn advies van oktober ι ςςβ
bedoeld de macht van het eigen college te versterken en niet een
uitgesproken contra-reformatorisch theoloog in het gewest en nog
veel minder in het eigen college te halen. Bovendien was de strenge
Persijn voor de tegenwerking in eigen kring geweken en met zijn
vertrek was de voornaamste bondgenoot voor de strevingen van
Lindanus verdwenen 3 . Onder zijn opvolger Karel van der Nitzen,
1
2
J. J. Woltjer, 116.
Zie boven pagina 7; cf. J. J. Woltjer, 128.
3 Lindanus noemt in een verslag van ΐζβς aan Fihps 11 alleen Pieter Dekama als
goed katholiek raadsheer in het Friese hof. In het verslag aan Margaretha van
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een zeer tolerante figuur, ging het hof doelbewust een andere koers
varen. Men mag rustig aannemen, dat ook zij het belang van de staat
en het gezag van de koning waren toegedaan, maar de strenge ver
volging van de stille dopers en de invoering van de Trentse ver
nieuwingen beschouwden zij daarbij als middelen, die de kwaal
erger maakten. In feite hebben zij de voorschriften, die niet bij het
rechtsgevoel van de bevolking aansloten, dan ook stelselmatig ge
saboteerd 1 .
Dit was niet alleen in Friesland zo ; ook de andere noordelijke
gewesten lichtten zoveel mogelijk de hand met de strenge uit
voering der geloofsplakkaten, maar in Leeuwarden werden de
autoriteiten met een Lindanus opgescheept, die zijn doel scherp
voor ogen had en dit met een krampachtige gewetenshouding na
streefde. Daarbij was deze ook nog raadsheer geworden, geen
ondergeschikte dus maar een gelijke, met wie men alles moest
overleggen. Het hof heeft inderdaad wel getracht Lindanus in de
eerste weken van zijn verblijf in Friesland tot het standpunt van de
meerderheid over te halen. Met Lindanus was aanvankelijk ook wel
te praten, maar hij was een te zelfstandig denkend man om zich te
laten ompraten ! Toen hij besloot de exempte kloosters voorlopig
maar met rust te laten, gebeurde dat (volgens zijn eigen zeggen) op
advies van het hof, maar hij zag daarbij zelf ook in, dat dit het beste
was: zijn volmacht was niet toereikend, om tegen de abten in te
gaan en hij zou daardoor het in zijn ogen nog belangrijker bisdomproject bemoeilijken. Hij was dus wel tot overleg bereid, maar toen
hem duidelijk werd, wat de collega's eigenlijk van hem verlangden:
schipperen, alles bij het oude laten, de pastoors die door de mensen
waren gekozen maar accepteren, ook als ze een vrouw en kinderen
hadden of als er geruchten van onrechtzinnigheid rondgingen - met
andere woorden : veel door de vingers zien — toen moet hij dit als
een aantasting van zijn geweten hebben gevoeld, waartegen hij
moest protesteren. Zijn verontwaardiging klinkt nog na in het stuk
getiteld: 'Impedimenta quaedam commissionis Ecclesiasticae per
Frisiam' 2 waarin hij 21 gevallen opnoemt waarin het hof hem had
willen overhalen of dwingen een foutieve beslissing te nemen.
Het gevolg was, dat het hof daarna Lindanus zoveel mogelijk
februari 1 j6o wordt naast Dekama enkele malen de procureur genoemd als mede
stander van zijn opvattingen.
1
J. J. Woltjer, 130, 137, 142 en 143.
2
RAB: Aud. 1430/1, no. ιβ-18.
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ontweek, beslissingen uitstelde tot hij weg was, zijn verzoeken
negeerde of ontwijkende antwoorden gaf; allemaal zaken, waarover
hij zich weer opwond, zodra hij ervan hoorde en waartegen hij weer
meende te moeten protesteren. Onverkwikkelijke toneeltjes
hebben zich afgespeeld, heftige verwijten van weerszijden, 'propoz
indiscrets' van Lindanus volgens het oordeel van de regering:
woorden die kwetsen, daar ook Lindanus zelf zich in zijn geweten
diep gekwetst voelde. Hij heeft het hof herhaaldelijk in verlegenheid gebracht door zijn consequente redeneringen waartegen
weinig in te brengen was en ook heeft hij de raadsheren dermate
geïrriteerd, dat zij averechtse dingen gingen doen, waarvan zij
hadden kunnen voorzien, dat Brussel er kennis van zou krijgen.
Misschien hebben de raadsheren niet verwacht, dat hun beleid door
de hertogin zou worden afgekeurd. Over de eigenlijke gezindheid
van de koning en van de landvoogdes heeft tot aan de komst van
Alva bij de onderdanen, zelfs in de lagere regeringskringen, vaak
misverstand geheerst. Het hof kreeg dus ongelijk.
De adviseurs van de landvoogdes maakten zich bezorgd over de
staatsrechtelijke moeilijkheden met de Friezen, die het gevolg
konden worden van dit inteme conflict, hetgeen hun ontstemming
over het hof mede beïnvloed heeft. Vooreerst vond men het bijzonder gevaarlijk, dat zich in Friesland, met medeweten van het
hof, een vast college van gedeputeerden had gevormd, dat meende
zich met alle grieven van particuliere en gewestelijke aard te
kunnen bemoeien. Het was ontstaan uit een tijdelijke commissie
ad hoc van de laatste landdag, omdat bij het uiteengaan van de
vergadering nog enige kwesties geregeld moesten worden. Terwijl
de landsregering steeds met moeite aan de staten het recht om uit
eigen beweging te vergaderen had kunnen onthouden, had het hof
- wegens zijn afkeer van Lindanus - oogluikend toegelaten dat er
een vast college van gedeputeerden ontstond met uitvoerende
macht bekleed: 'Chose de très mauvaise consequence'. Aremberg
kreeg de opdracht, terstond 'les personnes, qui se disent députez
desdits estats' bij zich te roepen en hun inzage van hun machtiging
te vragen. Daarop moest de stadhouder namens de koning zeggen,
dat hij hun onder geen voorwaarde mocht toestaan zich met klachten van particulieren te bemoeien, want die konden hun recht
zoeken langs de normale rechtbanken. Wat de algemene klachten
betrof, daarvan mocht Aremberg hen alleen laten zorgen voor die
zaken, die in hun instructie met name waren genoemd; kwesties
loo

dus, die reeds tijdens de laatste landdag bestonden. Met andere
woorden : hij moest hen weer tot de staat van een gewone commissie ad hoc terugbrengen. Daardoor werd de zaak Lindanus uitgesteld tot de volgende landdag. Een lang respijt betekende dit niet,
want de regering zat dringend om geld verlegen en had reeds een
landdag voor de junimaand uitgeschreven. Door echter de gedeputeerden uit te schakelen was men van het proces af, dat zij op 8
november waren begonnen. Op een landdag zou het geval Lindanus
een normaal voorwerp van onderhandelen worden. Ten koste van
alles wilde de regering blijkbaar een proces vermijden en de zaak
door onderhandeling regelen, waaruit wel blijkt, dat de Friezen,
volgens de regering, misschien wel gelijk hadden met hun beroep
op de privileges tegen deze functie als zodanig. Aremberg vemam
ook reeds bij dit schrijven van 3 april de visie van de regering op
alle door de commissie geuite klachten. Hij kon dan meteen op de
zitting van de landdag, zonder voorafgaande ruggespraak met Brussel,
de staten tevredenstellen.
Inmiddels waren de twee partijen weer naar hun standplaats
teruggekeerd : de president en de beide raadsheren maar ook Lindanus, ofschoon hij dringend ontslag had gevraagd. In de gegeven
omstandigheden dacht de regentes er zelfs niet aan1 Lindanus na
zulk een behandeling te ontslaan. Zijn schorsing was 'op koninklijk
gezag' herroepen en hij diende zijn taak te hervatten. Op 11 april
was hij weer bij Hoppers, op terugweg naar Friesland, en Hoppers
verzuchtte in een brief aan Viglius: 'ik hoop maar dat het nu goed
gaat' 2 ! Wij horen er verder niets meer over; het is wel waarschijnlijk dat de partijen zich hebben ingehouden, doch hartelijk ís de
samenwerking niet geweest, want enkele maanden later wil Lindanus met alle geweld toch weer weg 3 . Datgene wat Hoppers al
1

Margareta aan Fihps, 27-8-60 : Ά quoy lesdits de frise touchent principallement
est de se faire quiete du commissaire Lyndanus. Et ne m'a aucunement semblé que
je deusse en ce condescendre a leur petition . . . qu'il ne convenoit laisser ce pied
aux estais et que, combien ledict Lyndanus m'avoit pieça fait solliciter affin qu'il
se puist retirer sur son doyennité de la Have, ou sa présence et residence seroit
aussy bien requise, si me tenois bien pour asseurée que Vostre Majesté ne sçauroit
trouver bon, qu'il fût renvoyé d'illec sur telle poursuicte des estatz'. Gachard
rheissen, iv, 2 j ç .
2
'Quantum ego Domini Lindani animum quivi cognoscere, omnino statuii in
Frisia manere, quod sibi ab Ducissa mandatum esse ait, quod foelix ас faustum ut
sit, etiam atquc etiam opto'. Hoppers aan Viglius, '11 apnlis іцэ ante pascha'
d 1. 1 сбо (paasstijl) fol. 311.
' Lindanus in een brief van 2 1 juli aan Granvclle.
ΙΟΙ

vermoedde 'wat eenmaal gebeurd is, kan niet meer ongedaan ge
maakt worden', zal zich wel hebben geuit in een wederzijdse
stroeve houding.
DE L A N D D A G VAN

І£бо

Toen kwam de landdag van 8 juni і^бо, 'begonnen ende gehouden
in het Predicaren klooster' 1 . Op deze landdag is door de staten en
het hof een zeer bekwaam politiek spel gespeeld. De president
verzocht de staten namens de koning om een bede van 70.000
gulden in vier jaarlijkse termijnen. Men werd het spoedig eens over
jo.ooo gulden in vijfjaarlijkse termijnen, waaraan de staten echter
zware voorwaarden verbonden, deels politieke eisen, deels klach
ten over het optreden van Lindanus. Aremberg en president van
der Nitzen begonnen toen met een nieuwe statencommissie te
onderhandelen volgens de directieven van 3 april. Alle eisen wer
den ingetrokken en alle klachten bijgelegd op drie punten na,
waarover men het niet eens kon worden en die daarom aan de land
voogdes ter beslissing werden doorgezonden 2 . Alle drie deze
klachten betroffen het optreden van Lindanus en slechts één ervan
was een eis met reële inhoud, namelijk dat de zg. lex Mariana zou
worden erkend en de priesters slechts éénmaal examen behoefden
af te leggen. De twee andere eisen behelsden het verzoek om
Lindanus terug te roepen of in elk geval naast hem een tweede
commissaris te benoemen. Het 'misdrijf' dat als reden werd opgegeven: dat Lindanus aan de pastoors hun institutiebrieven op
papier en onder eigen zegel had gegeven in plaats van op perkament
en onder het zegel van de aartsdiakens, stond in zulk een wanverhouding tot de consequentie van zijn afzetting, dat de Friezen
daarmede impliciet toegaven, dat zij eigenlijk niets konden aanmerken op zijn gedrag, maar hem alleen kwijt wilden zijn3.
Margareta wenste niet toe te geven, om niet bij de koning de
indruk te wekken dat zij voor de pressie der staten zou zijn bezweken 4 . In haar antwoord aan Aremberg 5 en in haar apostilles op
1
Charterboek, in, 4 8 8 - j i i ; eveneens abusievelijk afgedrukt op blz. 232-258,
onder jaartelling 1 J Í 1.
2
RAB: Aud. 1450/2, waarin een aanvulling wordt gegeven op het Charterboek.
3 Zie blz. 101, nota 1.
+ Zie de tekst in nota 1 op blz. 101.
s RAB: Aud. 1731/1.
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de drie laatste eisen 1 , gedateerd op i i juli 1560, weigerde zij
Lindanus te ontslaan. Toch kreeg Lindanus op 7 augustus ontslag 2 ,
met ingang van Allerheiligen om de schijn te redden. Margareta
schreef aan de koning^ dat zij uiteindelijk maar had toegegeven,
'omdat Lindanus zelf zo aanhield en omdat de stadhouder haar had
gewaarschuwd, dat er troebelen in Friesland konden ontstaan als zij
Lindanus handhaafde'. De regentes zal in de brief aan de vorst wel
oprecht zijn geweest: het gevaar voor serieuze moeilijkheden was
niet denkbeeldig en tegenover de koning was dit in elk geval het
best mogelijke excuus. Er zijn enkele gegevens bewaard gebleven
die ons duidelijker de weg wijzen naar de personen, die eigenlijk
— achter de schermen van het toneel - dit ontslag hebben doorgedreven. Deze lijn loopt van Viglius naar Joachim Hoppers en naar
de president van het hof en de staten van Friesland. Daarmee kreeg
het hof achteraf dus nog gelijk in zijn controverse met Lindanus.
Op 18 juli schreef Hoppers aan zijn machtige vriend Viglius een
zeer merkwaardige, geheimzinnige brief4. Hij was juist terugge1
Niet bevindend hare K D . dat tghene by den voirs Lindanus tot nu toe hierinne
gedaen is geweest, gefondeerde oft gegrunde oersaecke eracht kan worden der
destitution ofte verlatonghe Lindani van syn officie, soe van wegen de Staten alhier
voergegeven wordt'. Apostille op het eerste artikel, RAL: Gabbema D42, no. xxxi.
2
Margareta aan Lindanus, 7-8-60: 'Je suis contente, que par le jour de tous
saincts prochaines voz voz peurez retirer sur vostredict doyenne de la Haye, voz
complaient...' RAB Aud 1718/2.
3 Margareta aan Hlips, 27-8-60 'Comme ledict Lyndanus m'a faict iteratives
instances pour se povoir retirer et que ledict conte m'avertissoit de l'inconvénient
que pourroit advenir par sa longue demeure illecq, je suis enfin esté contramete
de luy octroyer le congé pour après la Toussaint prochainement venant'. Gachard
Theissen iv, Î J J
• 'Nunc vento ad publica, in quibus duo sunt quae hoc tempore per omnium ora
potissimum jaetantur et de quibus, tarn publice quam privatim ut de 11s ad Ampi.
Vestram referrem, saepe sum aditus . . Alterum ad Dominum Lindanum, de quo
et ipso rectius viva voce quam senpto traetabimus, unum tarnen est, quod accelerationem desiderai, et cujus praeses Frisiae ahquem putat posse esse usum proximis comitns quae non ante indicet, quam meas super ea re literas acceperit. Id est
quod Dominus Lindanus ommno missionem petit, deque eo tum mihi literas
dedent et ad Ducissam et ad vos, quas huic fascículo inclusas mitto. Ft quoniam
equidem m locum ejus necessarium e n t ut alius sufïiciatur, sive unus, quod
Praeses magis probat et ad tranquillitatem putat esse aptius, sive duo quod Status
videntur postulare. Valde cupit cognoscere quid Ampi. Vestrae in ea re placeat,
nam tametsi Status duos petant more majorum, si tarnen Ampi Vestrae videatur
unus sufficere, facile se putat efFecturum, ut status m eo acquiesçant quorum
postulationem non alio tendere existimat, quam ut vel Lindanus abeat, vel si ld
fieri neqeat alius pan potestate ei adjungatur. Caeterum si spes sit ut ille alio se
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keerd uit Friesland, waar hij misschien de reactie op de afwijzende
beslissing van 11 juli had meegemaakt. Na de bespreking van familiekwesties schreef hij letterlijk: 'Nu kom ik tot zaken van publiek
belang, waaronder twee punten, die thans in ieders mond liggen en
waarover ik in het openbaar en in vertrouwelijke gesprekken dikwijls ben benaderd met het verzoek, ze aan U door te geven. Het
tweede onderwerp betreft Lindanus en dat kunnen wij eigenlijk
beter mondeling dan schriftelijk behandelen. Maar er is één punt
bij, dat een snelle afwerking eist en dat de president van het hof
denkt nodig te hebben op de aanstaande vergadering met de staten 1 ,
die hij niet eerder zal bijeenroepen dan nadat hij van mij een antwoord heeft gehad op deze kwestie, namelijk: Lindanus wil zelf
weg! Hij heeft mij brieven meegegeven voor de hertogin en voor
U, die ik hierbij insluit. De rest zal ik U wel uitleggen, zodra ik bij
U ben'. Hoppers schreef verder dat alle moeilijkheden opgelost
zouden zijn, als Lindanus maar wegging. Dan waren de Staten
tevreden met één opvolger in plaats van twee, en zou de stad
Leeuwarden zijn opvolger tot pastoor kiezen (terwijl zij Lindanus
zo kwalijk hadden genomen dat hij deken van de hoofdstad was
gebleven). Het enige, waarom het ging, was, zoals Margareta aan
de koning zou schrijven 'de se faire quiete dudict Lindanus'. Voor
dat plan hebben zij de beide Friese raadsheren gewonnen — het
bloed kruipt, waar het niet gaan kan - en waarschijnlijk bovendien
de stadhouder, die ervan overtuigd was, dat Lindanus ook zelf
schuld had aan de gespannen verhouding 2 .
Lindanus heeft hun alle kansen gegeven. Na het hoogtepunt van
de gunstige beslissing van 3 april (waar hij openlijk gelijk kreeg)
was, bij zijn terugkeer in Leeuwarden de reactie over hem gekomen
in de vorm van ontgoocheling en ontmoediging, toen hij bemerkte
dat men hem eigenlijk nog minder mocht dan ooit tevoren. Hij
recipiat vix dubitai, quin in unum facile sunt consensuri ас maxime quidem si vel
Dominus Vanhio ab Herema, vel Dominus Hayo Pastor in Oosterend ei succédât,
quos ambos ipse Lindanus quoque nominavit in suis ad vos Uteris. Si quid igitur
erit quod ad Praesidem ea de re scribere poterò, faciam ut jusseris, putat enim, si
res ita Pert, se apud Magistratum Leovardiensem Facile curaturum, ut quicumque
in locum Lindani succedei, idem quoque in Pastorem ab iis eligatur'. fol. 3 36-338.
• Hiermede is waarschijnlijk niet de officiële landdag bedoeld, welke van 8 tot 18
juni had plaatsgevonden, maar een nabespreking met de gedeputeerden, waarin de
beslissing van de hertogin zou worden medegedeeld en het definitieve consent
voor de extra-bede zou worden ondertekend.
г
Aremberg aan Margareta, 19-7-60, RAB: Aud. 1476/3.
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voelde zich niet de juiste man op de juiste plaats en het zal voor
Hoppers niet moeilijk zijn geweest hem over te halen het veld te
ruimen. Wat er gestaan heeft in de brieven voor Viglius en de
landvoogdes, die Hoppers zo bereidwillig meenam, weten we niet ;
maar in dezelfde week schreef Lindanus ook aan Granvelle een heel
timide brief, die wel bewaard bleef1. Hij vraagt Granvelle: 'Mochten er misschien hinderpalen of bezwaren zijn, waardoor ik hier in
dit trieste ballingsoord nog langer word vastgehouden zodat ik
geheel verkwijn, wil mij dan helpen, deze beletselen weg te nemen.
Uit de geschiedenis is bekend, dat de H. Paulinus van Trier, toen hij
werd verbannen, met opzet hier naar Friesland werd gebracht 2 en
ofschoon ik deze ballingschap wel geduldig zou verdragen, dan zijn
er nu de bittere aanvallen die ik dagelijks doorsta (ik bedoel niet
het lijfsgevaar, dat is er ook, maar dat vrees ik niet om Christus'
wil) en die mij dwingen dit kampterrein aan anderen over te laten,
die er meer geschikt voor zijn'. In dit verband sprak Lindanus over
zijn geschokte gezondheid, die zich sedert de zware ziekte van de
vorige winter nog niet had hersteld, en over de ontzaglijke hoeveelheid werk, die minstens twee opvolgers vergde en hij eindigde
aldus: 'Ik smeek U derhalve, dat ik door Uw voorspraak eindelijk
mag worden bevrijd uit deze kwellingen, zodat ik mij opnieuw kan
wijden aan mijn vroegere wetenschappelijke arbeid, waarvoor ik
1

Lindanus aan Granvelle, 21-7-60: 'Si quid forte esset obstaculi aut remorae,
quod me hic prorogata exilii istius tristiss. mora enecaret, tuo id optatissimo
suffragio de medio tolleretur. Notum est haud temere D. Paulinum Trev. hue
fuisse exilii caussa ablegatum: quod ut mihi grave non fuerit, certe acerbiora
quaedam in nos attentata (non mortis dico pericula, quae Christo meo et auctore
et teste non metuo, tametsi non defuere praesentia) et in dies constructa, nos
hanc aliis Spartani cedere porro excolendam foelicius cogunt. Taceo nunc valetudinis hic per hyemem mihi afflictissimae damna dudum tolérala, needum recuperata, labores uni intolerabiles, curas inextricablies, aliaque haud levicula, quae
aequos bonos judices nobis perfacile efificiant benignos atque píos. Obsecro itaque
R.D. ut illorum aliqua habita ratione bisce tandem eripiar semel malis. Certe utut
aliis videbitur, equidem hanc melioribus cedere provinciam certum habeo.
Idóneos sane successores nominavi . . . ex quibus mihi sufficiendi . . . hanc multo
felicius abibunt provinciam. . . . nos pio tuo fac quaesumus patrocinio hinc
libéralos, habita nostrorum laborum honesta ratione aliqua, pristino reddas
studiorum ocio: cui nos, quam istis rebus gerendis experimur magis esse natos'.
Madrid. Biblioteca de Palacio, Cartas al obispo de Arras, 2 2^6.
2

De heilige Paulinus was bisschop van Trier van 349 tot 3 j 8 . Als bestrijder van
de Arianen op de synode van Arles in 353 werd hij door keizer Constantius verbannen en stierf in 3 j 8 in Phrygie. Lindanus heeft blijkbaar in plaats van Phrygia:
Phrysia gelezen.
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- dat heb ik ondervonden — meer geschikt ben, dan voor deze
practische bestuursarbeid'.
Deze openlijke bekentenis van zijn falen relativeert enigszins de
schets van Lindanus' karakter, die wij uit de analyse van de notawisseling met de staten hebben geput. Blijkbaar heeft er in Lindanus
toch een rijpingsproces plaatsgevonden, waardoor hij tot deze
verassende mate van zelfkennis is gekomen. De indruk, die deze
Friese jaren op hem hadden gemaakt, zou overigens nog zeer lange
tijd levendig blijven en hem nopen, diverse bestuursfuncties af te
wijzen. Het was wellicht zijn tragiek, dat hij telkens weer gedwongen zou worden, dergelijke arbeid waarvoor hij zichzelf niet
geschikt achtte, toch op zich te nemen. Wat betreft het verzoek
aan Granvellc, deze heeft het met welwillendheid ontvangen. De
machtige minister, die geheel zijn leven een maecenas van geleerden en kunstenaars is geweest', zag Lindanus bij de ontvangst van
dit schrijven als de veelbelovende theoloog die kort tevoren zijn
grote controverse-werk had laten verschijnen. In een eigenhandige
marginale nota tekende hij op deze brief als naam van de auteur aan :
'Will. Lyndanus, auctor panopliae evangeliorum'. Toch is dit
smeekschrift geen aanleiding geweest voor enige interventie van
Granvelle, want blijkens dezelfde aantekening ontving deze de
brief pas op 30 augustus 1^60 en reeds op de zevende van die
maand verleende Margareta aan Lindanus het door iedereen gewenste ontslag. Viglius en Aremberg hadden reeds succes gehad.
Als opvolger werd benoemd de Fries Hajo Wommels, pastoor van
Oosterend, die ook door Lindanus was aanbevolen. Zijn benoeming
was de Friezen zeer welkom, zoals Hoppers al op 18 juli had gemeld. Alleen door zo iemand te nemen — aldus schreef Margareta
aan de koning — kon men de eenheid van de geestelijke jurisdictie
over het gehele gewest behouden, hetgeen als voorbereiding van
het nieuwe bisdom bijzonder gewenst was.
Gezien de goede getuigenissen, die over Hajo Wommels waren
uitgebracht, betekende zijn benoeming voor de regering slechts
een wisseling van personen; in feite was het een complete overwinning voor de staten en een bevestiging van de koers die door
het hof was gevolgd. Zijn optreden heeft nooit tot moeilijkheden
aanleiding gegeven, doordat hij zich aanpaste aan de heersende opvattingen. De Friese kerk ging voorlopig haar eigen weg met
1

M, van Durme, Antoon Perrenot : 344-346.
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gehuwde priesters en vol sympathieën met de nieuwe leer. De
invoering van de Trentse hernieuwing was voorlopig verhinderd.
Daar staat echter tegenover 1 , dat de landdag van ι 560 op staat
kundig terrein een groot succes was voor het hof; niet alleen
doordat de koning zijn bede kreeg, maar ook doordat hier een
keerpunt lag in de politieke ontwikkeling van het gewest. De
spanning, die sedert de onderwerping van 1524 steeds groter was
geworden, nam na 1 j6o af. Vooral in de jaren van president Persijn
was de verhouding tot de landsheer bijzonder verslechterd. Op de
landdag van ι ς£4 waren de staten niet tevreden gesteld en in 1 ς jS
hadden zij zelfs de gevraagde bede botweg geweigerd. Men kon dus
in 1560 een hardnekkige tegenstand verwachten en de politieke
voorwaarden voor het inwilligen van de bede waren dan ook bij
zonder zwaar. Onder andere eisten de staten niet minder dan een
erkenning van het principe, dat alle regelingen van boven af, in
afwijking van de tractaten en gewoonten en zonder hun toestem
ming uitgevaardigd, ipso facto ongeldig zouden zijn2. Deze eis zou
geheel de ontwikkeling vanaf 1524 tot staan brengen en was voor
de regering volkomen onaanvaardbaar. In de loop der onderhande
lingen werden echter alle staatkundige voorwaarden naar de achter
grond gedrongen en concentreerden de staten zich uitsluitend op
de kwestie Lindanus. Zij hebben begrepen - en het contact met
het hof zal aan dat inzicht niet vreemd zijn geweest - dat de
onderhandelingen over de bede niet mochten mislukken, wanneer
zij van Lindanus bevrijd wilden worden. Tegenover alles wat de
staten lieten vallen, was het ontslag van Lindanus in de praktijk van
het 'coopslaegen' wel het minste, dat de regering kon doen. De
aanvankelijke weigerachtige houding van de landvoogdes is wel niet
meer geweest dan een uiterlijke schijn of een persoonlijke opinie.
De politieke houding van de staten was rijper geworden, zij waren
tevreden met het mogelijke. In hun afkeer van het streven en de
persoon van Lindanus vonden zij het hof van Friesland als bond
genoot naast zich.
De verbroedering, die in de strijd tegen Lindanus was gegroeid,
sleep de scherpe kanten van de politieke verhoudingen af. Zo ont
wikkelde de toestand in Friesland zich in een geheel andere richting
dan in de Zuidelijke Nederlanden. Terwijl daar de spanning na 1 ^60
snel groeide, nam zij in Friesland juist af, niet doordat de Friezen
1

J. J. Woltjer, 136V.

2

Charterboek, 111, 490.
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zo volgzaam waren, maar doordat 's konings vertegenwoordigers
1
diens gezag volgens eigen inzicht en interpretatie handhaafden .
Toen in ι ^66 de troebelen in volle gang waren, kon Aremberg nog
melden dat in Friesland alles rustig was. Pas toen het de Friezen
duidelijk werd, dat de politiek van de koning een geheel andere
was dan die van hun hof, sloeg ook hier de stemming om 2 . Wanneer
men deze ontwikkeling op afstand beziet, kan men de president en
het hof een zekere mate van politieke wijsheid niet ontzeggen:
samenwerking in plaats van centralisatie, een groei naar geweste
lijke medezeggenschap in plaats van naar absolutisme. Helaas maakte
hun streven, gezien ook het karakter van de koning, in de zestiende
eeuw weinig kans. Tevens is het wel duidelijk dat in deze gemeen
schap een figuur als Lindanus niet thuis hoorde. Op de lijst van
candidaten voor het bisschopsambt prijkte zijn naam in 1559 nog
bij de zetel van Leeuwarden. In maart 1560 schreef Granvelle aan
de koning, dat hij daarvoor wel niet meer de geschikte man zou
zijn3. Hoppers meende, na de ervaringen met Lindanus, dat men
voor Friesland beter een jurist kon nemen dan een theoloog 4 . De
keuze viel toen op Remi Drieux, raadsheer in het parlement van
Mechelen, doch ook hij heeft de zetel nooit bestegen. Lindanus zou
er zelf in deze jaren wel niets voor hebben gevoeld.
Na Allerheiligen mocht hij zijn ambt neerleggen ; wij weten dat
hij al enige tijd eerder was verdwenen 5 . Met grote opluchting trok
hij zich terug op het Binnenhof te 's-Gravenhage. In zijn eigen
herinneringen zijn de moeilijkheden, die hij in Friesland had onder
vonden, langzamerhand vervaagd. In 156^, toen hij aan de koning
een overzicht van de godsdienstige toestand in de Nederlanden
toezond, bleek hij nog vol te zijn van de tegenwerking die hij in
Friesland van het hof had ondervonden 6 . Twintig jaar na datum
echter, toen Alexander van Parma hem in 1581 met een nieuwe
1
J. J. Woltjer, 143.
» J. J. Woltjer, 144.
3 Granvelle aan Filips : 1 i-3-60 : 'Para Io de Leowardia en phrise se havia acordado
en el billete Lindane, hombre muy docto y de buena vida, que el padre Confessor
conosce, mas tienenle los de alli abhorrescido y no sabemos como saldrá el negocio
a la venida del presidente de phrise'. Sim. Est. 537.
* Hoppers aan Viglius, 11-1 i-6o : 'Domino Sonnio piacere, ut jurisconsulto potius
quam homini theologo rectio ecclesiae nostrae committatur: equidem gaudeo'.
fol. 387.
s Hoppers aan Viglius, 31-10-60: 'Lindanum jam Frisia excessisse audio', fol. 377.
* Zie biz. 94, nota 3.
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1

zending naar Friesland wilde belasten , antwoordde Lindanus, dat
2
hij dit 'tres voluntiers et de tout bon coeur' wilde doen . Welis
waar verwachtte hij er niet veel van 'aangezien bijna alle pastoors
daar concubinarii zijn en zeer slecht leven, welke priesters ik
twintig jaar geleden, met alle moeite die ik er drie jaar lang aan
besteed heb, niet tot een eerlijke en reine levenswandel heb kunnen
overhalen', maar hij was toch bereid 'met Gods hulp alles te doen
wat maar mogelijk is'. Over de eigenlijke oorzaak van zijn falen — de
tegenstand van het hof en de staten - werd met geen woord meer
gerept. Tenslotte bleef, volgens de aanhaling die Havensius uit zijn
autobiografie gaf, aan Friesland alleen nog de herinnering over van
het vele moeilijke werk, waaraan hij gelukkig had weten te ont
komen 3 . Andere zorgen, moeilijkheden en conflicten hadden hem
totaal in beslag genomen en deze eerste indrukken doen vervagen.

1

Parma aan Lindanus, 8 - i - i f 8 i , RAB: Aud. 1806/1.
Lindanus aan Parma, 10-3-1 ς&ι : 'Nous le ferions tres volontiers et de tout bon
ccur, si n'estoit que aucunes difficultez nous donoient empeschement. Car
premièrement pour ce qu'y fouldroit selon l'ordonnance de V. Exe. fournir les
bsglises des Curez de bonne vie, doctrine saine et de bon conduict, et aussi
changer ou en oster les mauvais, conserver et reconcilier les esglises, Il me seroit
auparavant necessaire pour faire tout cecy d'estre authorise par nostre Tressaint
père ou pour le moins par nostre Archievesque de Malines. Car l'exercise de
nostre Jurisdiction peut pas passer les limites de nostre diocese. Laquelle faculté
ayant receu, nous ferons nostre debvoir en tout ce que pourra aucunement profiter
a l'avancement et conservation de nostre foy catholique ainsi soit que après grand
travail, comme nous crainnons, nous y profiterons bien peu, attendu que presque
tous les Curez y soyent ou Concubinaires ou de tres scandaleuse vie ; lesquels je
n'ay pas peu, après toute diligence par l'espace de trois ans y employé rappellcr a
une vie caste et honeste, devant vingt ans, estant vicaire general . . . toutesfois je
feray avec l'ayde de Dieu tout ce que sera possible, m'acquitteray selon le bon
zèle de Vostre FxceH'. R.A.B. Conseil privé espagnol, 11 31.
3 'Immensis et molestissimis Frisonicae Ecclesiae laboribus per triennium exantlatis, missionem ab Aula impetrai, ut munus Decanatus Haghensis, quo Rex eum
elapso anno honorarat, administraret. Itaquc anno sexagésimo in Hagam Comitis
venit'. Havensius, 103.
1
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Holland (1^60-1^69)
„Onse battalye ende ghedurighen strijdt
met Paulo ende allen Christen ruyteren
tegen den boosen viandt met alle syn
1
hellegespuys van veelderhanden ketteryen."

DEKEN

VAN

DE H O F K E R K

's-Gravenhage, sedert de dertiende eeuw de residentie van de
graven van Holland, was op de helft van de zestiende nog steeds
het bestuurlijke centrum van het gewest 2 . In de oude grafelijke
burcht op het Binnenhof zetelden het hof van Holland en de stad
houder. De bouw van dit kasteel ging terug op graaf Willem 11 uit
het Hollandse huis, wiens beeltenis nog heden op het Binnenhof
prijkt. De voltooiing van zijn plannen mocht hij niet meer beleven,
daar hij in 1 256 door de West-Friezen bij Hoogwoud werd gedood.
Zijn zoon Floris ν voltooide de bouw van het paleis met de Ridder
zaal. Hij liet voor de graven en hun gevolg ook een kapel bouwen
welke hij toewijdde aan de Moeder Gods en die daarom genoemd
werd: de kapel van 'St. Marie ten Hove' of 'Onze Lieven Vrouwe
pallaeys opt Hof'. Uitwendig was de hofkapel zeer eenvoudig. Zij
stond ten noord-westen van het kasteel aan de vijverkant, op de
plaats waar thans het ministerie van waterstaat gevestigd is 3 . De
1

Lindanus in de opdracht aan de magistraat en het volk van Antwerpen van het
werkje: 'Corte ende clare Andtwoorde' blz. A-3 (1 j68).
2
Algemene litteratuur voor dit hoofdstuk: J. de Riemer, Beschrijvinge van
's-Gravenhage; Th. van Riemsdijk, De tresorie en de kanselarij van de Graven van
Holland en Zeeland uit het Henegouwse en Beierse Huis ; J. Smit, Den Haag in den
Geuzentijd; A. H. Martens van Sevenhoven, Archief van het kapittel van St.
Maria op het Hof te 's-Gravenhage; J. R. Krudop van Ruwicll, De voormalige St.
Maria Kapel op het Binnenhof te 's-Gravenhage ; W . Schmelz, Wilhelm van der
Lindt, 61 v.
î In 1877 werd de kapel aan de eredienst onttrokken en omgebouwd tot het
Ministerie van Waterstaat. Van de oorspronkelijke vorm bleef praktisch niets over.
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kapel verhief zich in de zestiende eeuw boven de omliggende ge
bouwen van het staten- en stadhouderskwartier en midden uit haar
hoog leien dak rees een zeskantig torentje met slanke spits. Het
inwendige van het godshuis was bijzonder rijk versierd. De opeen
volgende vorsten hadden zich beijverd om door het opsmukken
van hun huiskapel hun vroomheid en rijkdom te tonen. Onder hen
dient vooral hertog Albrecht van Beieren te worden genoemd, die
aan weerszijden van het hoogaltaar een kostbare graftombe liet
oprichten voor zijn moeder en zijn eerste echtgenote 1 .
Niet weinig werden de luister en het aanzien van de hofkapel
verhoogd, toen hertog Albrecht er in 1367 een kapittel aan ver
bond. Volgens de achttiende-eeuwse historieschrijver van 's-Gravenhage, Jacob de Riemer, was de reden van deze oprichting minder
edel 2 . Hertog Albrecht zou de Henegouwse edelman, de heer van
Adinge hebben gedood en toen hij zich naderhand 'met des onthalsden dappere broeders wilde zoenen', zou hij gedwongen zijn
geworden 'omme voir de ziele van den gemeiden Heere van Adinge
op te rechten ende te fonderen eene Kanonisie in den Haghe,
bestaende uyt eenen Deecken ende twaelff Kanonieken', die voor
alle tijden het plechtig koorgebed voor het slachtoffer zouden
zingen. Meer voor de hand liggend lijkt wel, dat hertog Albrecht
deze gebeden en offeranden heeft gewenst voor zichzelf en zijn
dierbaren in dezelfde geest als de Bourgondische hertogen in
Champmol bij Dijon het onovertroffen meesterwerk van bouw- en
beeldhouwkunst schiepen, waarin een gemeenschap van kartuizer
monniken voor de zielerust der vorsten moest bidden en offeren3.
Hoe het zij, deze opzet werd spoedig vergeten en de bestemming
1

albrecht van Beieren was een zoon van keizer Lodewijk iv van Duitsland en
Margareta, de dochter van Willem πι van Holland, Zeeland en Henegouwen.
Aanvankelijk volgde zijn oudste broeder in Holland op als Willem iv. Toen deze
echter in I 3 Î 7 krankzinnig werd, aanvaardde Albrecht het ruwaardschap o\ er /ijn
broeders landen. Albrecht had veel te kampen met veten, opstanden en de zogenaamde Hoekse en Kabeljauwse twisten, maar toch ziet men onder zijn bevwnd en
door zijn bescherming de handel en welvaart aanmerkelijk groeien. Hij gold voor
zijn tijdgenoten als een der voorbeelden van de ware rulder Zijn hof te 's-Gravenhage werd een middelpunt van cultuur en wetenschap. Albrecht was gehuwd met
Margareta van Brieg, later met Margareta van Kleef. Hij stierfin 1404 en werd
naast zijn eerste vrouw bijgezet op het priesterkoor van de holkapel Zie P. J.
Blok in NNBW, IV, 2JV.
2
J. de Riemer, i-e stuk, 1-е deel Hoofdstuk ν blz. i 8 j v .
3 J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, J74, J. ] . M. Timmers, Atlas van de
Nederlandse Beschaving, 186, 214.
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van de hofkapel in zoverre gewijzigd, dat alle blijde en droeve
gebeurtenissen hier in plechtige hoogmissen en processies hun
liturgische uitdrukking vonden'. Toen echter het graafschap Holland aan de Bourgondische en Habsburgse dynastieën was toegevallen en de vorsten niet meer in Den Haag resideerden, verloor
ook de hofkapel veel van haar luister. Niettemin werden tot het
einde van het Spaanse bewind alle gewichtige gebeurtenissen in de
koninklijke familie en de militaire successen van het rijk op bijzondere wijze in deze hofkerk gevierd 2 . De prebenden van het
kapittel, die vroeger hadden gediend om de raadslieden van de
graaf te onderhouden 3 , bleven de koning de mogelijkheid bieden
verdienstelijke personen te belonen of geestelijke ambtenaren te
betalen. Ook de aanstelling van Lindanus had het karakter van
salariëring voor zijn arbeid in Friesland. Bij zijn aanstelling in 1557
was hem beloofd, dat de eerste prebende die in den Haag zou vrijkomen, aan hem zou worden toegewezen*. Daaraan herinnerde
Lindanus Viglius in de brief van 29 april 1^58, waarin hij zich
beklaagde dat hij zo lang moest wachten. Pas op het einde van 1 £^8
kwam in den Haag een prebende vrij door het overlijden van de
deken van de hofkapel Henricus van der Nath. Lindanus werd voor
zijn wachten toch beloond, aangezien het honorarium van de deken
het dubbele bedroeg van dat der overige kanunniken en de functie
bovendien veel eervoller was. Op 19 januari 1559 werd Lindanus
benoemd 5 en reeds op 7 maart presenteerde hij zich bij het kapittel
met het verzoek in het bezit van zijn functie te worden gesteld 6 .
1

Uitvoeriger bij W. Schmelz, 62.
In het archief van het kapittel bevinden zich nog vele documenten met voorschriften voor te houden liturgische plechtigheden. A . H . Martens van Sevenhoven: 200, 203 e.a.
3
A. G. Jongkees in : Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische
hertogen, 16: 'De oprichting van het kapittel der Hofkapel in Den Haag door
hertog Albrecht van Beieren in 1367, aan welk kapittel in 1374 door den Paus
exemptie uit het bisdom Utrecht werd verleend, schijnt niet, gelijk overeenkomstige stichtingen elders, bedoeld te zijn geweest als een eerste stap in de
richting van een landsbisdom, doch voornamelijk ten doel te hebben gehad, aan de
universitair gevormde, niet-adellijke raadslieden en klerken des hertogs \aste en
slechts van den vorst afhankelijke middelen van bestaan te verschaften'.
• Lindanus aan Viglius, 29-4-1 $ j 8 : 'Nisi juxta promissionem Magnificae T. Dom.
nobis haghensis praebenda prima donetur, aut alia nobis frugifera, non videam
quin sufficiam domo suppellectili et mensa pro vitae gradu hoc instruendae'.
s De benoemingsakte bij J. de Riemer, ι, u-e deel, 822.
6
Het proces-verbaal van de installatieplechtigheid bij J. de Riemer, bijlage T, 1-е
stuk, ii-e deel, blz. 8 2 i v .
2
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De vice-deken riep een spoedzitting van het kapittel bijeen, waarin
de koninklijke aanstellingsbrief 'zeer zorgvuldig en met de vereiste
eerbied' werd onderzocht en in orde bevonden. Daarop verwel
komden de kapitularen hem met de vredeskus als hun medekanun
nik en hun wettige deken en voerden hem naar de hoogste der
koorstallen en de ereplaats in de kapittelzaal, waar Lindanus met
de hand op het evangelieboek de eed aflegde, dat hij de statuten van
het kapittel gewetensvol zou onderhouden.
Na de gebruikelijke feesten keerde de nieuwbenoemde deken
terug naar Friesland, de koorgebeden voor de heer van Adinge en
het koninklijk gezin aan de kapittelheren overlatend. Het kapittelhuis aan de Hofvijver was echter een veilig tehuis en een welkome
toevlucht toen de gebeurtenissen in Friesland zich voor hem on
gunstig ontwikkelden. Toen Margareta van Parma in augustus ι j6o
de koning wilde uitleggen, waarom zij Lindanus ontslag had
gegeven, gaf zij als laatste reden op, dat zijn aanwezigheid in
's-Gravenhage dringend noodzakelijk was 1 . Tot de installatie in
Roermond in mei ι £69 zou het Binnenhof vrij regelmatig de ver
blijfplaats van Lindanus zijn2. Lindanus signeerde tot aan zijn
bisschopswijding zijn brieven meestal met de titel 'decanus haghensis', maar hij was geen landdeken, die in opdracht van de bisschop
moest waken over een aantal parochies. Integendeel, hertog
Albrecht van Beieren had in 1371 van paus Gregorius xi het privi
lege weten te verkrijgen, dat zijn kapittelkerk exempt zou zijn van
de bisschop van Utrecht 3 . De jurisdictie van de deken strekte zich
niet verder uit dan tot de grafelijke of stadhouderlijke familie en de
edelen of ambtenaren aan het hof van Holland verbonden·*. Boven
dien waren er enkele parochiekerken geïncorporeerd bij het
kapittel, dat het recht van pastoorsbenoeming bezat en de plicht
tot waakzame zorg. Dit waren de parochies van Rijswijk, Poortvliet, Oudekerk en den Burch op Texel, terwijl ook het patronaatsrecht van de beide kerken van Amsterdam en de kapel Ter
Heiligen Stede aldaar, aan het Haagse kapittel toekwam. Wij zien
1

L. P. Gachard, Corr. Marg. de Parme, dl. ι, ΐς^ν.
J. Smit meent ten onrechte, dat Lindanus 'wanneer hij als inquisiteur in Den
Haag vertoefde, gewoonlijk zijn intrek bij den secretaris Benninck nam'. Het door
hem aangevoerde archiefmateriaal is geens7ins overtuigend. Z i e : Den Haag in
den Geuzentijd 39 en nota.
3
Uitvoerige bespreking van deze exemptie bi] W. Schmetz, 6 1 .
* J. de Riemer, ι, Il-e deel, 266 en 821 ; A. H. Martens van Sevenhoven, 98.
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Lindanus, in opdracht van het kapittel, dan ook enkele malen
buiten de stad in functie. Op Texel visiteerde hij de parochie van
Den Burch1 en schreef op verzoek van de pastoor in i j 6 6 zijn
'Cleyne Catechismus, ter liefden allen catholischen christen, sonderlinck die van Tesselt'. In diverse stukken aan de regering kwam
hij tussen i££9 en ιςός met hart en ziel op voor de gevangen
genomen pastoor-inquisiteur van de Oude Kerk van Amsterdam,
heer Floris Egbertsz. van Haarlem 2 . Daarnaast treffen wij hem in
1561 aan in Oost-Voome waar een deken moest worden aangesteld,
maar het vergeven dezer prebende kwam de koning toe en Lindanus
was daar met een uitdrukkelijke en persoonlijke opdracht 3 . Ten
slotte heeft hij zijn plichten als rector van de hofkapel zeer nauw
gezet vervuld, zoals een onbekende — hem niet gunstig gezinde —
berichtgever in 1564 aan de landvoogdes meldde : 'De electbisschop Lindanus is hier helemaal niet gezien, en toch houdt hij
elke zon- en feestdag de dienst en de predicatie in de hofkapel,
maar hij heeft heel weinig toehoorders'*.
Alles bijeengenomen leidde Lindanus een heel rustig bestaan,
gewijd aan studie en litterair-theologische arbeid, wel geschikt om
te bekomen van de drukte en de moeilijkheden die in Friesland zijn
deel waren geweest. Het eerste jaar horen we weinig over hem,
alleen dat hij te weinig inkomsten had. Hoppers schreef reeds einde
1^60 aan Viglius', dat Lindanus hem voortdurend lastig viel met
1
H.B. XLV, 161 v; A. H. Martens van Sevenhoven, no: 680, Reg. égî, 721, j u
en 7 3 Í .
г
Heer Floris werd door het kapittel aangesteld in 1147 : Martens van Sevenhoven
Reg. 618. Op het geval van Floris Egbertsz. komen wij in het vervolg van dit
hoofdstuk nog uitvoerig terug.
3 Opdracht van Margareta van Parma aan Lindanus om zich naar Oost-Voome te
begeven, 30-7-1161: RAB, Audience 327, l o j .
+ 'Quant au nouvelles Eveschiez la plus part de ce peuple ne les gouste pas, estant
le consacré Evesque Guillaume Lindanus tenu en maigre estime, et touttefois il
faict d'ordinaire les dimanches et festes en la chapelle de la court l'office et la
presche mais il a bien peu des gens', RAB, Audience 328, fol. 198. Het stuk is niet
gedateerd, maar bevindt zich in een bundel met stukken uit 1564.
s Hoppers aan Viglius, 2^-11-1^60: 'Enecat me Lindanus noster suis literis, quibus certior neri cupit ecquid sui aliqua apud Ducissam sit habita ratio ut vel pensione aliqua annua vel dignitate senatoria extra ordinem pro suis meritis honoretur.
quam enim sufficere sibi inquit praeclarum illud in literis Ducissae de re bene
gesta testimonium : attamen si et eiusmodi quid accederei, id equidem et ad регpetuitatem laudis et ad Meritorum memoriam vero demum propiciusque fore
existimat. Quid Amplitudo et ad desideria ipsius aliquando mihi respondent, scio,
sed si ad hominem placandum ducenta aut trecenta semel darentur, neque a
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brieven, waarin hij achteraf nog enige vergoeding verlangde voor
zijn werk in Friesland. Ofschoon Hoppers wist, dat Viglius daar
voor niets voelde, gaf hij hem toch voorzichtig in overweging,
Lindanus een gift te zenden van twee- tot driehonderd gulden 'ad
hominem placandum', om de man te sussen. Nu waren de inkom
sten van deze dekenale functie ook niet groot. Elk der kanunniken
had een prebende van 100 gulden per jaar en de deken had twee
prebenden dus tweehonderd gulden jaarlijks1, waarbij wellicht nog
enige emolumenten en vergoedingen voor bijzondere opdrachten
gekomen zijn. Zoals wij vroeger zagen, was dit beneficie in ιςς&
aan Lindanus toegewezen als een gedeeltelijk honorarium voor zijn
werk in Friesland, naast salarissen van de bisschop en de drie
aartsdiakens en de vergoedingen, die hij voor instituties, examens
en rechtspraak ontving. Klaagde Lindanus toen reeds over zijn
inkomsten, nu had hij alleen dit beneficie om van te leven. Hij
trachtte in 1561 de kanunniken te overreden zijn salaris te ver
hogen, maar zij vonden 'dat mijn heere den deecken sal daermede
te vreeden sijn' 2 . Ook later had Lindanus het met zijn kapittelheren
niet gemakkelijk: tijdens zijn inquisitieperiode, waarbij hij meer
dan de toegestane 70 dagen afwezig was geweest, wilden zij hem
zelfs het vastgestelde honorarium niet uitbetalen, zodat Margareta
van Parma moest ingrijpen 3 . Zij liet hen door de president van het
hof weten, dat Lindanus afwezig was geweest in uitdrukkelijke
opdracht van de koning, die ook de patroon was van het kapittel,
zodat 'hem behoiren te volgen de gehele vruchten sijner prebende
ende die canonicken hem daerinne gheen belet noch verhinderinghe en behoiren te doen'.
Waarschijnlijk hebben de kanunniken zelf— naast hun prebende —
nog eigen inkomsten gehad; maar Lindanus was van huis uit niet
bemiddeld en zijn financiële positie was dus wel uiterst precair.
Dit blijkt wel zeer scherp uit zijn weigering, de eervolle uitnodiging
te aanvaarden als theologisch adviseur de derde zitting van het
concilie van Trente te gaan bijwonen. De pauselijke legaten, die
een aantal bekende theologen als periti moesten aantrekken,
Magnificentia Principis, neque ab ejus periculis et laboribus vidctur alienum, qua
de re vos pro vestra prudentia statuetis'. к . в . s e , 71 С 39, fol. 3 J 1 .
1
Zie: P. Woordeloos, Pastoor Maarten Donk, 11, 29.
г
RA'SG. fonds: Kapittel St. Marie, no. 31 : Onderhandelingen over de prebende
van de deken in ι ςβι.
' RAB. Audience 329, fol. 6 j : Margareta aan het hof van Holland, зі-3-і£б£.
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wilden Georg Wicel en Fredericus Staphylus uitnodigen als adviseurs voor Duitse vraagstukken1. Kardinaal Hosius maakte echter
bezwaar tegen Wicel, omdat deze bekend stond als voorstander van
de lekenkelk en het priesterhuwelijk; problemen, die op het concilie ter sprake zouden kunnen komen. Men ziet, dat de Romeinse
Curie bepaalde beslissingen reeds tevoren trachtte te garanderen
door selectie van de deelnemers. Daarop droeg de kardinaal van
Trente op 2 o april 1561 Lindanus voor, daar deze door zijn Dillingse
professoraat met de Duitse toestanden vertrouwd was, in zijn
Panoplia de lekenkelk beslist had afgewezen2 en het celibaat voor
priesters en religieuzen warm had verdedigd^. Op 18 mei werd
Lindanus onder aanbieding van een bescheiden vergoeding uitgenodigd*. Dit honorarium was zeer gering en beslist onvoldoende
om er van te leven 5 . Lindanus — hoewel heel zijn hart er naar
hunkerde om aan het heilige werk deel te nemen - zag zich genoodzaakt, meer salaris te vragen6. Zijn verzoek bracht de organisatoren
van het concilie in verlegenheid, daar zij dan ook met de andere
theologen moeilijkheden konden krijgen7. Men heeft er nog over
gedacht aan Lindanus de status (en het honorarium) van pauselijk
adviseur toe te kennen 8 , of hem in het geheim een toeslag op het
1
Fredericus Staphylus (1512-1^64) was een leerling van Melanchton in Wittenberg. In 1 ¡¡i bekeerde hij zich tot het katholicisme. Hij was een vriend van
Petrus Canisius en nam actief deel aan de godsdienstgesprekken, o.a. het colloquium van Worms. In 1 ¡60 werd hij hoogleraar in Ingolstadt. Georg Wicel
( i í o i - i f 7 3 ) studeerde eveneens onder Luther en Melanchton in Wittenberg en
Erfurt. In ι í 20 werd hij priester gewijd, doch ging in 1^23 over naar het lutheranisme. In І $ З І keerde hij terug naar de moederkerk en behoorde nadien tot de
irenische theologen.
2
3
Panoplia, Liber iv, caput ς6.
Lib, ιν, с. 98.
• Ν.A.D., ι 272.
s De theologen ontvingen 100 scudi reisgeld en 20 scudi per maand voor hun
onderhoud. Dit was volkomen ontoereikend: de jezuietentheologen leden honger:
zie W. Schmelz, 67. Lindanus had 100 scudi per maand gevraagd: Legaten aan
Granvelle, 3-7-1561 : Madrid, Bib. de Palacio, Cartas obispo de Arras, 2261.
6
Lindanus aan kardinaal Mantua: 3-10-1 сбі : 'Si suppeterent auxilia tantac rei,
non me Christi pietas secundo pateretur evocar!, quo animus anhelat totus'. N. A.D.

1. 2737 Uitgebreide correspondentie hierover in St. E-hses: Concilium Tridentinum vin
206, 209, 222, 226, 234, 236 en 2 J 2 ; H. Lagomarsinius : Julii Pogiani epistolae et
acta, in, 306 tot 308; N.A.D. I, 272 V. ; G. Brom, Archivalia in Italie: ι, 794, 798;
G. Brom en A. H. L. Mensen: Romeinsche Bronnen, 166.
8
H. Lagomarsinius, HI 307. In de Panoplia had Lindanus het absolute primaat
schap van de paus boven alle bisschoppen en boven het concilie verdedigd. Lib.
ιν, cap. 81 tot 94.
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normale honorarium te geven; doch dit is er niet meer van ge
komen, doordat Lindanus inmiddels door de koning was voor
gedragen tot bisschop van Roermond. Die voordracht werd in
augustus ι J 6 I door de paus bekrachtigd. Hij had daardoor kanoniek
het recht de zitting bij te wonen en kon niet meer als theoloog
adviseur worden aangetrokken. Echter op eigen kosten het concilie
bij te wonen was hem geheel onmogelijk en een verzoek van de
legaat Commendone in oktober ι ς61 om Lindanus daartoe een
aalmoes te geven vond in Rome geen gehoor 1 . Lindanus zou geheel
zijn verdere leven betreuren, dat hij het grote concilie, waarvan hij
een hartstochtelijke voorvechter was, niet had kunnen meemaken.
Zijn weigering moet wel als het meest overtuigend bewijs van zijn
armoede worden gezien.
B I S S C H O P VAN

ROERMOND

Om dezelfde reden zag hij zich genoodzaakt zelfs zijn benoeming
tot bisschop af te wijzen. Havensius geeft - waarschijnlijk weer
vanuit de autobiografie — een vreemd verhaal : 'In het jaar zestig
kwam Lindanus naar 's-Gravenhage en nadat hij ruim twee jaar als
deken en vicarius van de bisschop tegen de ketterij had gestreden,
werd hij door de regering aangezocht om het bestuur van het
nieuwe bisdom Roermond op zich te nemen. Deze last had de paus
echter reeds veel eerder in de oprichtingsbul van het bisdom aan
Lindanus opgelegd, zonder dat hij daarvan zelf iets wist en voordat
hem was gevraagd, of hij hem wilde aannemen. Daar hij de last niet
van zijn schouders kon afwentelen en vele vrome mannen er telkens
bij hem op aandrongen deze te aanvaarden, vooral echter omdat
kardinaal Granvelle, op het punt uit de Nederlanden te vertrekken,
hem uitnodigde en dringend verzocht de wijding nog uit zijn
handen te willen aannemen, heeft Lindanus zich eindelijk laten
overhalen. Tot bisschop gewijd op Palmzondag, 4 april van het jaar
1 j62, bereidde hij zich voor op zijn installatie. Doordat echter de
ongunstige tijdsomstandigheden hem de vestiging in Roermond ont
zegden, keerde hij terug naar zijn dekenaat in 's-Gravenhage, om de
heilige strijd legende ketters schrijvend en werkend voort te zetten' 2 .
1

H. Lagomarsinius, 11 2^2; Concilium Tridentinum vut 2$.
Havensius, 103; <le maanddatum : 3 april is hier ingelast van bladzijde 106 waar
na het gemeenschappelijke: 'in die Palmarum' de toevoeging staat: 'In die S.
Ambrosii morte claro, id est quarta aprilis'.
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Deze vreemde mededeling over een benoeming buiten zijn weten
1
en tegen zijn zin, die door Schmetz over het hoofd is gezien , wordt
door de bronnen bevestigd en is niet geheel van belang ontbloot.
Het wijdingsjaar is kennelijk niet ij62 geweest zoals Havensius
meldde, maar ι 563 zoals Schmetz terecht betoogde. Wanneer men
echter aanneemt, dat de mededeling van Havensius terugging op
een officieel document waarin de paasstijl werd gebruikt, was ze
niettemin correct. Dit jaartal wordt bevestigd door de maanddatum
van de wijdingsdag; want palmzondag viel in 1 ς62 op 22 maart en
in 1563 op 4 april. De voordracht van Lindanus voor Roermond
was klaarblijkelijk een plotselinge en noodzakelijke manoeuvre,
waarover men hem tevoren niet kon of wilde polsen. Op de eerste
candidatenlijst van Granvelle in ι ςς<) werd Lindanus voorgesteld
als toekomstig bisschop van Leeuwarden en de deken van Arnhem,
Burchard van den Berg stond voor Roermond genoteerd 2 . Doch op
i£ maart twijfelde Granvelle aan de geschiktheid van deze twee
candidaten : Burchard van den Berg zou als Geldersman 3 erg eigen
zinnig zijn en daardoor in Roermond schadelijk kunnen blijken.
Daarom wilde de kardinaal over hem eerst nadere informaties in
winnen. Over Lindanus schreef Granvelle aan de koning: 'Hij is
een zeer geleerd man van voorbeeldige levenswandel, maar hij
schijnt met de Friezen overhoop te liggen en wij weten nog niet,
hoe dit afloopt, wanneer de president van Friesland hier komt. Wij
hebben echter nog voldoende tijd om daarover na te denken, want
dit is een der vier bisdommen, waarvoor nog geen inkomsten
gevonden zijn'*. In zijn antwoord van 12 mei was Filips bereid
Lindanus te laten vallen5 en in een volgende conceptlijst van 1560
was voor Leeuwarden reeds een nieuwe candidaat, Driutius op1

W . Schmetz, 73, nota 2 j .
* M. Dierickx: De Oprichting . . . 79, nota 2.
3 Granvelle aan Filips и, 15-3-1560: 'Para Rurmont se havia propuesto, como v.
Magd, vera, un Burcardo, que es dean de A m e m ; mas despues havemos entendido
que como es Gueldres, tiene cabeça dura, que podría quiça dañar, sobre lo quai nos
vamos informando'. Chr. Weiss, vi, 2 1 ; M. Dierickx, De oprichting der bisdommen, 77 nota 2.
• Granvelle aan de koning, 15-3-1560: 'Para lo de Leowardia se havia acordado a
v. Mag. en el billete Lindano, hombre muy docto y de buena vida, mas tienen los
de allí abhorrescido y no sabemos como saldrá el negocio a la venida del presidente
de phrise y haura tiempo de pensar en ello, pues es uno de los quatro obispados en
cuyo dote no se ha hecho nada'. Simancas, Est. 519, 239.
s M. Dierickx, 79 nota 2.
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1

genomen. Evenwel de plaats van Roermond bleef nog open . Voor
dit diocees werd daarop de provinciale overste der karmelieten
2
Mathias Nirsanus gepolst, doch deze weigerde . Eerst in januari
ι 561 schreef Granvelle aan de koning, dat hij voor Roermond aan
Lindanus dachte.
Nadat de toestemming van de vorst was verkregen, ging aan
stonds in april ι ς61 het voorstel voor de bezetting en dotatie van
de overgebleven vijf bisdommen naar Rome. Daar was de laatste
twee jaren tegen de oprichting van de vier noord-oostelijke bis
dommen een felle oppositie gevoerd door de prelaten van de
buitenlandse bisdommen Luik, Reims en Keulen, die een gedeelte
van hun gebied - en dus van hun inkomsten - zouden verliezen*.
In april 1 ^61 hadden deze bisschoppen hun verzet echter min of
meer opgegeven en spanden zij zich in om althans een behoorlijke
schadevergoeding te ontvangen. Daarom waren de Spaanse gezanten
bij de H. Stoel opeens bijzonder gehaast om ook de oprichting van
deze laatste bisdommen definitief te doen regelen zolang de tijd
gunstig was ; temeer omdat ook uit de Nederlanden steeds alarme
render berichten kwamen over toenemende oppositie. Alles moest
haastig gebeuren en voortdurend drong de koning op spoed aan.
Heeft Granvelle daarom met opzet nagelaten Lindanus te polsen?
Een weigering op dat moment kon de ergste gevolgen hebben, daar
de paus bezwaar zou kunnen maken om de oprichtings- en dotatie
bul van het bisdom in behandeling te nemen wanneer er geen
candidaat was aangewezen 5 . Of heeft de regering verondersteld,
dat Lindanus wel akkoord zou gaan met zijn benoeming, omdat hij
in 15£9 voor de zetel van Leeuwarden reeds had toegestemd? In elk
geval werd hem in 1 ^61 niets gevraagd ; anders had hij achteraf niet
met reden kunnen weigeren. Dat immers deed Lindanus, toen hij
in oktober 1 £61 naar Brussel werd ontboden en officieel hoorde,
dat hij in het consistorie van 7 augustus door de paus voor Roer1

Simancas, Est. Flandes, $19, n o . 232.
Bibliotheca Carmelitana, notis criticis et dissertationibus illustrata; Tom. I,
4 1 8 : 'Matthias Nirsanus, Dr. Theologus, inferioris Germaniae Provincialis electus, primus Episcopus Ruremundensis fuit nominatus, sed acceptare hanc dig
nitatem r e n u i t . . . ' Rome, 1927.
3 M. Dierickx, 80.
• M. Dierickx, 82 tot 9 1 .
' Bij de behandeling van het bisdom Gent was reeds gebleken, dat de paus bezwaar
maakte tegen het oprichten van een bisdom zonder bisschop. Z i e : M. Dierickx,
2
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mond benoemd was. Hij had het reeds eerder vernomen van
Laevinus Torrentius, die als gezant van de prins-bisschop van Luik
bij de curie het verzet tegen het bisdom Roermond had geleid.
Deze had bij zijn vertrek uit Rome op 12 augustus1 aan kardinaal
Otto Truchsess beloofd diens vroegere hoogleraar Lindanus groeten
en gelukwensen over te brengen. Lindanus had zijn beschermheer
bedankt voor zijn groeten, zonder met een woord te reppen over
zijn uitverkiezing en dit schrijven had hij ondertekend met zijn
oude titel, decanus haghensis, zonder zijn nieuwe waardigheid te
vermelden. De verbaasde kardinaal berispte hem daarover in een
brief van 8 november 2 , waarin hij Lindanus nogmaals geluk wenste
en memoreerde, hoe hij tijdens het consistorie met veel genoegen
zijn vroegere medewerker bij de H. Vader en de kardinalen aan
geprezen had.
De veronderstelling, dat Lindanus uit nederigheid had nagelaten
om tegenover kardinaal Truchsess zijn nieuwe titel te gebruiken 3
mist elke grond, want in deze maanden was Lindanus % astbesloten
het hoge ambt niet te aanvaarden. Bij het onderhoud met Granvelle
en Viglius in oktober beloofde Lindanus na lang tegen-stribbelen te
zullen trachten het geld, dat hij voor zijn benoemingsbullen nodig
had, van zijn familie te lenen. Aldus berichtte de kardinaal aan
Castillo, de relator des konings te Rome, met het dringend verzoek
zes maanden uitstel van betaling te bewerken 4 . Ook Commendone,
die op 21 oktober een onderhoud met Lindanus had over diens
eventuele komst naar Trente, meldde hetzelfde aan de pauselijke
staatssecretaris. Commendone voegde er het dringende verzoek
aan toe, Lindanus zijn bullen kosteloos te geven, ofschoon de gezant
vreesde, dat dit met het oog op de andere eiecten wel bezwaarlijk
zou zijn5. Op het einde van oktober antwoordde Lindanus aan
M. Dierickx, l o j nota's ι en 2.
Truchsess aan Lindanus, 8 - i i - i j 6 i : 'Quod episcopi nomine non utaris et
miror et ut utaris censeo'. v.A. Cod. Vat. xvi, copie in в. . Vat. Latina 3432 fol.
181, abusievelijk op naam van Fulvio Orsini.
i W . Schmelz, 73.
* ' Λ Lindano se ha hablado de su credito, el qual allega mucho de su pobreza y con
todo esto sobre lo que se le ha dicho va por procurar de buscar lo que pudiere y
dize que brevemente avisará por amor de dios'. Madrid, Bibl. de Palacio, obispo
de Arras, 2 262, bericht van 7 October i j é ι.
s 'Lindano dice di essere astretto di pigliare i denari per le bolle da suoi amice
la somma é, che desiderarebbe qualche gratia. Lo gli he riposto che . . . trattandosi
di tutte queste chiese insieme, temeva che sarebbe posto in consideratione l'esemI20

Granvelle, dat hij er niet in was geslaagd voldoende geld bijeen te
krijgen, en dat hij daarom definitief van het eervolle ambt wilde
afzien1 : 'Volgens uw opdracht heb ik met de mijnen alles grondig
besproken. Zij vonden het na rijp overleg niet verantwoord om
zo'n groot bedrag aan het gevaar bloot te stellen dat het door mijn
overlijden verloren zou gaan. Daar mijn dierbare vader van zijn
tweede vrouw veel kinderen heeft die nog uitgehuwelijkt moeten
worden, mag hij niet doen wat hij wel wil 2 . Mijn oom, die priester
is zonder beneficie3, kan er ook niet toe besluiten zijn erfgenamen
om mijnentwille teleur te stellen. De overigen vinden het in 't geheel niet raadzaam hun gehele bezit in de waagschaal te stellen.
Wat tenslotte mijzelf betreft, zie ik geen enkele kans om zoveel
geld bijeen te krijgen'. Lindanus somde daarna op, welke grote
kosten de installatie en het levensonderhoud als bisschop wel mee
zouden brengen en meende, dat hij daarvoor met recht angst moest
hebben. De arbeid als zodanig zou hij uit liefde voor de kerk niet
durven weigeren, al was hij zich er van bewust, dat deze last voor
zijn schouders veel te zwaar zou zijn. Hij eindigde met de dringende
woorden : 'Tot nu toe heb ik mijn eigen erfdeel geheel voor de
katholieke kerk uitgegeven ; neem het mij dus niet kwalijk, dat ik
thans het onmogelijke niet kan presteren 4 . Daarom zou ik het
liefste zien, wat ik U onlangs reeds heb gevraagd en ook nu weer
smekend bid: laat mij hier maar rustig met mijn eigen schaapjes
pio . . . potrebbe forse far al detto Lindane qualche dono. Io crederei che il
benefitio fosse molto ben collocato'. H. Lagomarsinius, il, 2^2.
1
Lindanus aan Granvelle, 25-10 z.j. in samenhang met de overige berichten zonder twijfel van I J Ö I : RAB, Audience 47 j .
2
'Cum ad meos isthic redüsem, diligenter vestro ex mandato cum meis, quod
dudum inter nos agitatum fuit, tractavi. Itaque re ilia, pro eo utque oportebat,
accurate perpensa responderunt inconsultum sibi suisque, tantam pecuniae summam, mea unius vita perdendam, pcriculo exponere. Cum enim pater charissimus
multa sit ex Noverca prole, eaque nubili omatus, non licet quod optat. Patruus
vero sacerdos non Beneficiarius animum suum inducere nequit, ut mei unius
caussa haeredcs fraudare voluisse videatur. Reliquis autem minime est integrum
res suas aleae exponere, quae ipsis meo obitu infelicissime cadat, uti haud ita
pridem aliis usu venisse memorant. Porro ad me quod attinet, nullam plane
rationem tantae summae conficiundae invenire licuit'.
3
Voor de familierelaties in dit stuk, zie hoofdstuk ι.
+ 'Quia per facúltales in Ecclesiae Catholicae usum prope funditus exhaustas
voluntati Regiae isthoc pacto morem gerere non licet, in optimam quaeso consulite partem, quod mihi meisque, uti et dudum coram exposui, impossibilem non
prestiterim. Proinde gratissimum fuerit, quod et tunc optabam atque nunc rogo et
obsecro, ut mihi meis cum oviculis hic vivere liceat'.
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blijven leven'. Na ontvangst van deze briefschreef Granvelle mis
moedig aan Castillo : 'Wat betreft de vier bisdommen die nog over
zijn, zie ik geen argument meer om de electen over te halen, zelf
voor het geld te zorgen, tenzij wij een wonder mogen verwachten' 1 .
De moeilijkheden met de bullen en taxen werden door de wel
willendheid van de koning en de paus opgelost 2 , maar de bezwaren
van Lindanus tegen de kosten van de installatie en levensonderhoud
bleven bestaan. Van de kloostergoederen, die aan het bisdom
Roermond waren toegewezen, was nog geen enkele vrijgekomen en
de betaling van het voorlopige jaargeld dat de koning uit de in
komsten van Spaanse bisdommen had beloofd, hing nog volledig in
de lucht 3 . Lindanus volhardde voorlopig in zijn weigering en de
regering liet hem met rust. Toen echter in augustus 1^62 de
proosdij van Roermond vrijkwam, waarschuwde de landvoogdes
Margareta van Parma de koning, deze prebende voor Lindanus te
reserveren, ofschoon zeer belangrijke personen er om vroegen 4 .
Na het antwoord van Filips te hebben ontvangen, verzocht zij
Lindanus in september zijn bisschopsbenoeming te aanvaarden, hem
tegelijkertijd de vrijgekomen proosdij aanbiedend. Thans ging Lindanus er wel op in en zijn antwoordschrijven van 8 oktober ι ςβϊ
klinkt juist alsof hij toen voor het eerst van een benoeming tot
bisschop had gehoord: 'waarvan ik S. Maj. ende E.H. seer grootelycken bedancke, bereidt de selfde пае myn uterste vermoeghen
doegdelycken te bedienen, als het synder Mat. beliefven sal. Ick sal
mede mit den eersten die possessie van die voim. proosdije duen
nemen' 5 .
1
Granvelle aan Castillo, 3-1 I - I J 6 I : 'Quanto a las quatro yglesias que quedan, yo
no veo argumento con que persuader a los electos que se den mucha prisa para
proveer del dinero con haver hecho en roma lo que ha hecho, hasta tanto que
veamos algún milagro efectual'. Madrid, Palacio, ob. de Arras: 2262.
2
De bullen werden door de koning betaald en de paus stond toe, dat de annaten
eerst na de feitelijke in bezit neming van de geïncorporeerde abdijen behoefden te
worden voldaan. Zie: M. Dierickx, i j o v .
3 De bisschop van Roermond zou jaarlijks 1000 ducaten ontvangen uit de inkomsten van het bisdom Pamplona en joo uit die van het bisdom Falencia. Pas in
IJ63 werd dit met de betrokken prelaten geregeld. Een verslag van de toen
gevoerde onderhandelingen berust in het archief van de kathedraal van Pamplona,
fonds : secr. Barbo 1 j6 3.
• Margareta schreef dat onder andere ook de stadhouder van Gelre, de graaf van
Megen een bloedverwant voor deze prebende had aanbevolen. L. P. Gachard,
Marg. d'Autr. 11, 319.
s RAB, Audience-bundel Reims no. I J .
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In dezelfde oktobermaand arriveerden de bullen van de laatste
bisdommen in Brussel. Onder invloed van de adelsliga, waartoe ook
de stadhouders van Gelre en Friesland behoorden, zag Margareta er
bijzonder tegenop ze uit te voeren. Reeds op 14 augustus had zij aan
de koning geschreven: 'l'on crainct que difficilement l'on en
viendra au boult avec les Gheldrois' 1 . Kardinaal Granvclle achtte
het thans noodzakelijk er bij de koning in een geheim schrijven op
aan te dringen, dat Filips zich persoonlijk hierover tot Margareta
zou wenden. De koning moest het doen voorkomen, alsof hij het
bericht over de afzending der bullen rechtstreeks uit Rome had
ontvangen. Op de meest dringende wijze moest hij Margareta dan
bevelen deze vier bisschoppen onmiddellijk te installeren, zonder
op enige tegenstand te letten. Daarenboven zou de koning nog een
persoonlijk schrijven moeten richten aan de beide stadhouders, dat
zij — indien zij ooit de belangen van de koning wilden dienen — het
nu bij deze gelegenheid moesten doen, 'want, zover als ik het zie,
zullen wij met minder aandrang niet klaar komen' 2 . Dit waren de
maanden, waarin het verzet der edelen tegen Granvelle steeds
scherpere vormen aannam 3 , terwijl Margareta nog aarzelde partij te
kiezen. De oprichting der nieuwe bisdommen, ten onrechte als het
werk van Granvelle beschouwd, werd door de edelen welbewust
tegengewerkt 4 . Filips ging weliswaar in op het verzoek van de
kardinaal en zond de gevraagde brieven 5 , doch Margareta wachtte
tot februari 1 563 voordat zij de stukken doorgaf en werk begon te
maken van het bisdom Roermond: een poging die, ondanks het
persoonlijke beroep van de koning, vooral door de tegenstand van
Charles de Brimeu, graaf van Megen en stadhouder van Gelre mis
lukte 6 .
1

L. P. Gachard, Corr. Marg. d'Autr. ir, 319.
Granvelle aan Filips 11, 6 - I O - I J 6 2 : 'Que a Mons. d'Aremberg y a Mons. de
Megen escriva V. Mag. dos palabras de su manu con dezirlos, que si en alguna
cosa le dessean servir lo hagan en esto, por que a lo que veo no es menester menos
calor'. Simancas Est. Flandes J22.
3 M. van Durme, 198 V.
* M. Dierickx, 192V.
s Filips aan stadhouder, kanselier en raad van Gelre, 21 november ι $62: RAA,
Landzaecken и, 180; Filips aan Granvelle, 23 december 1562: Simancas, Est.
Flandes, Ç2 2.
* Voor deze installatiepoging, zie : A. van Lommei : De mislukte inleiding van den
eersten bisschop van Roermond, Anno 1^63 (De Katholiek, LIX, 314); M.
Dierickx: De oprichting van het bisdom Roermond, in: Historische opstellen
over Roermond en omgeving.
2
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AANSTELLING

TOT

INQUISITEUR

Kenmerkend voor de conflictsituatie binnen de regering is het
vreemde feit, dat de landvoogdes in deze zelfde dagen Lindanus
dwong inquisiteur van Holland en Zeeland te worden; een ambt,
dat hem voor zijn nieuwe onderdanen in Roermond bepaaldelijk
niet aantrekkelijker maakte1 en waarvan de uitoefening ook niet in
weinige weken of maanden zou af te sluiten zijn. Op 23 oktober
1562, dus juist nadat Lindanus zijn bisschopsbenoeming had aanvaard en de oprichtingsbul van het bisdom was aangekomen, zond
Margareta hem een missive, waarin hem in naam des konings werd
bevolen zich te belasten met de inquisitie in Holland en Zeeland 2 .
Tegelijk zond zij hem reeds de delegatiepapieren van de pauselijke
jurisdictie met de instructie voor koninklijke inquisiteurs. Bovendien deelde zij hem mede, dat zij reeds zendbrieven had opgesteld
voor alle officiële instanties in Holland en Zeeland, waarin zijn
aanstelling zou worden bekend gemaakt. Lindanus probeerde te
weigeren en in zijn antwoord van 10 november somde hij alle
mogelijke redenen op, 'waeromme my sulcx nu ter tydt niet duenbaer ofte moghelyck en es' 3 . Volgens de bepalingen van Trente was
hij te jong voor deze functie. Daardoor zou zijn benoeming kanoniek ongeldig zijn en konden beschuldigden daarin een wettelijke
reden van verzet vinden. Vervolgens was zijn volmachtsbrief volgens
Lindanus te vaag in de afgrenzing van zijn competentie tegenover
die der burgerlijke rechters, 'waardoer ick mijn beste duende,
soude in groóte haperinghe en calumnose swaerigheden moghen
haervallen, daer ick my duer Godts genaede wel ernstlich voir hope
te wachten'. Tenslotte zou voor deze functie 'beter dienen eenen
die in de Rechten ghestudeert hadde ende gepractiseert'. Lindanus
achtte zichzelf ongeschikt 'alsoe ick myn studium tot deser saeken
noit en heb ghegeefven ende myn herte tot pleidoy ofte rechtsaecken hem niet en kan gheefven'. Al deze motieven doen de lezer
denken aan de ervaringen in Friesland opgedaan : blijkbaar had
Lindanus de twisten met het Friese hof nog vers in het geheugen.
Maar hij verzwakte zijn standpunt door openlijk toe te geven, dat
1
M. Dierickx: De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden, i j y
tot i é o : hoofdstuk Hl, par. j : De nieuwe bisdommen en de vrees voor de
inquisitie.
г
RAB, Audience 327, fol. ггс .
' RAB, Audience 327, fol. 223 .

124

'sulcke commissie hier seer grootelycx van noode is om metten
aldereersten te werck gestelt te worden, alsoe 't oncruyt der
quaede leeringhe daghelycx seer voertcruypt ende dichter ende
oick sterker opwast' en door zich in zijn slotwoord aan te bieden
'oft adjunct oft anders iedt te wesen dat dese godlycke ende
noodtelycke saecke soude moegen enigssins vorderen'. Margareta
schoof al zijn bezwaren terzijde en beval hem 11 december uitdrukkelijk de functie te aanvaarden1.
Wanneer men bedenkt, hoe het verzet tegen de installatie der
Brabantse bisschoppen door de edelen en vooral door Oranje, de
stadhouder van Holland, werd aangewakkerd met geruchten over
de invoering der Spaanse inquisitie 2 en hoe Granvellc alle moeite
deed om deze geruchten te dementeren 3 , ziet men duidelijk dat de
benoeming van Lindanus tot inquisiteur in Holland niet slechts een
ontactische maatregel was maar ook een schakel in de keten van
intriges die door Oranje rond Granvelle werd gespannen. Lindanus
zat - wellicht onbewust — tussen twee vuren. Hij gaf toe aan beide
partijen en vertrok naar het zuiden, waar hij op 12 maart 1563 te
Leuven de ambtseed als inquisiteur aflegde in de handen van
Judocus van Ravesteyn de hoofdinquisiteur der Nederlanden 4 en op
4 april in Brussel de bisschopswijding uit de handen van Granvelle
ontving 5 . Hij was een pion, die door de twee partijen heen en weer
geschoven werd; de vraag was: wie het spel zou winnen. In deze
maanden was dat de adelsliga: Granvelle zou steeds meer terrein
verliezen en in 1 564 het land moeten verlaten. Lindanus aarzelde
zo lang mogelijk. Maandenlang bleef hij in het zuiden in de hoop,
dat hij in Roermond zou worden toegelaten 6 . Maar toen hem in de
1

RAB, Audience 327, fol. 2 j j v .
M. Dierickx, De oprichting der bisdommen, i j j , 1 f8.
3
Granvelle liet de bullen der Brabantse bisdommen zelfs opnieuw in Rome herschrijven en registreren om de gevaarlijke inquisitie-passage weg te werken.
• Judocus van Ravesteyn, naar zijn geboorteplaats Tielt meestal Tiletanus genoemd
en Michael du Bay of Baius waren de hoofdinquisiteurs. De datum van Lindanus'
eedsaflegging staat vermeld op zijn delegatiepapieren· RA'SG. Hof, XL, fol. 46.
s Het bericht van Havensius, dat Lindanus op het persoonlijk aandringen van
Granvelle de wijding ontving, wordt in deze kontekst wel bijzonder sprekend.
6
Dat de gedachten van Lindanus in deze maanden bepaald niet uitgingen naar de
inquisitie, mag men misschien afle7en uit het bericht \an Hoppers aan Viglius van
16 mei I Í 6 3 · 'Scnbit Ballivus Tholnensis bpiscopum Middclburgensem possessionem Tholms accepisse, . . . tantumdem Lindano nostro, qui adhuc hic est,
optarem, qui, cum non habeat quod agat in suo episcopatu, hic librónos exagitat'.
J. Goyers, Continuano 46
2

12Í

zomermaanden duidelijk werd, dat daarop voorlopig geen kans zou
1
zijn, keerde hij half september naar 's-Gravenhage terug en begon
met zijn arbeid als inquisiteur.
Hij trad daarbij onmiddellijk energiek en voortvarend o p ; on
getwijfeld uit plichtsbesef, maar wellicht ook wel enigszins 'om den
brode'. Deze arbeid werd goed betaald. Terwijl Lindanus als deken
maar 200 gulden per jaar ontving, kon hij voor elke dag dat hij als
inquisiteur werkzaam was bij de ontvanger van het hof van Holland,
Nicolaas Jansz. Persyn een vergoeding van een pond of een gulden
in rekening brengen, en wanneer zijn werk hem buiten den Haag
riep werd dit honorarium verdubbeld. In totaal heeft Lindanus tot
januari ι ς6ς de bijverdienste van ruim joo pond ontvangen waar
voor hij gedetailleerde rekeningen indiende 2 .
DE

INQUISITIE

In onze vaderlandse geschiedenis kan de inquisitie worden be
schouwd als een typisch verschijnsel van de zestiende eeuws. Toen
deze instelling op het einde van de twaalfde eeuw ontstond, kreeg
zij haar naam op grond van de wijziging der kanonieke rechtsorde,
welke zij meebracht. Sedert de eerste eeuwen van haar bestaan
heeft de kerk moeten optreden tegen ketters en dwaalleraren, maar
in navolging van het romeinse recht wachtte zij met ingrijpen,
totdat er een aanklacht werd ingediend. De beweging der katharen,
welke verwoestend om zich heen greep en een bedreiging voor
kerk en staat vormde, leidde tot een verandering in de procedure :
de ketters werden voortaan opgespoord (inquirere). Men zou deze
kerkelijke inquisitie kunnen omschrijven als een instelling, waar
door de kerk de ketters opspoorde en hen met onderrichting en
overreding tot andere gedachten poogde te brengen. Wanneer dit
echter niet mogelijk bleek, stiet zij hen uit en leverde zij hen over
1
In zijn brief van 29 november aan Cassander: 'Recidere literas absentia meis a
libris non permisit, tum etiam peregrinatio per Brabantiam dudum habita, non
tulit. Domum itaque reversus ad medium Septembris...' Uitg. door E. Janssen,
PSHAL. Lxxxv (1949), 321.
1
R.A.'SG. Grafelijkheidsrckenkamer van Holland, 4483 en 4484.
3 Voor een dieper inzicht in de inquisitie, zie: E. F. Vacandard, l'Inquisition,
Parijs 190Í (j-e druk) of zijn uitvoerig résumé in de Dictionnaire de Théologie
Catholique, dl. vu, kol. 2016 tot 2068, Parijs 1922; voor Nederland: E. Valvekens, De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw, Brussel, 949; R. R.
Post, Kerkelijke Verhoudingen, Í40V.
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aan de wereldlijke macht om althans de gemeenschap der gelovigen
voor besmetting te behoeden. De staat wees daarop nog slechts
formeel vonnis zonder gerechterlijke procedure, waarop de uit
voering onmiddellijk volgde. In de loop van ruim drie eeuwen
ontwikkelde de inquisitie zich in verschillende vormen, zodat in de
Nederlanden van de zestiende eeuw zich vier verschillende recht
banken bezig hielden met de opsporing en berechting van dissiden
ten : de bisschoppelijke, de pauselijke en de koninklijke inquisitie,
terwijl ook de plaatselijke schepenbanken door het uitvoeren van
de geloofsplakkaten een inquisitoriaal karakter kregen 1 .
De eerste twee waren kerkelijke rechtbanken, door geestelijken
geleid, maar hun werkzaamheid werd nauwelijks gevoeld. Enige
druk op de gemeenschap ontstond pas, toen Karel ν bij de opkomst
van het protestantisme en in het kader van zijn centralisatiepolitiek
de bestrijding van alle afwijkingen van de officiële staatsgodsdienst
in eigen hand nam. Deze vorm van inquisitie, door de paus noodgedwongen aanvaard en enigszins geautoriseerd, was in wezen een
staatsinstelling. De leider ervan, de hoofdinquisiteur werd weliswaar door de paus benoemd maar op voordracht van de vorst, die
daarenboven eigenmachtig onderinquisiteurs aanstelde voor de afzonderlijke gewesten en dezen een eigen instructie meegaf. Zij
moesten niet enkel oordelen op grond van de kerkelijke wetten
maar ook volgens de plakkaten van de regering. Bovendien werd
aan de onderinquisiteur een raadsheer van het gewestelijk hof toegevoegd terwijl vóór het vellen van een doodvonnis de processtukken naar de Hoge Raad van Mechelen moesten worden opgestuurd. Bij de invoering van deze keizerlijke inquisitie ontmoette
de regering veel weerstand van de gewestelijke hoven en de stedelijke rechtbanken, vooral in Holland 2 , daar de berechting door een
centrale regeringsrechtbank zou geschieden hetgeen strijdig was
met de privileges van de gewesten en steden. Waarschijnlijk om
deze bezwaren te ondervangen, werd de medewerking van de
gewestelijke hoven ingevoerd en vanaf oktober ι £31 kregen ook de
schepenbanken het recht om de mindere gevallen van overtreding
der plakkaten te berechten. Voor de nodige ondervragingen riepen
de schepenen vaak de hulp in van een theoloog, die hen adviseerde
over de orthodoxie van de verdachte, zonder zelf enige rechtsmacht
• R. R. Post, Í44V.
» R. R. Post, Î43.
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1

te bezitten. Terecht heeft men gesteld, dat tegen het midden der
eeuw in feite alleen de beide wereldlijke rechtbanken de inquisitie
uitoefenden. Van de bisschoppelijke inquisite bemerkt men zo goed
als niets, al bestond ze nog steeds 2 en de pauselijke inquisitie was
feitelijk in de koninklijke opgegaan.
Deze ontwikkeling is in de benoeming van Lindanus duidelijk te
constateren. Hij werd aangezocht en tot het ambt gedwongen door
de centrale regering, zoals reeds eerder werd beschreven ; daarop
ontving hij zijn jurisdictie van de hoofdinquisiteurs te Leuven en
deze rechtsmacht was omschreven in de terminologie van de
pauselijke inquisitie 3 . Lindanus moest in naam van de kerk infor
maties inwinnen, getuigen verhoren, proces voeren en vonnis
wijzen volgens de kerkelijke wetten. Weerspanningen diende hij
als bedorven ledematen af te snijden van het lichaam van de kerk en
over te leveren aan de wereldlijke macht 4 . Ook het koninklijke
placet was in deze formulering gesteld. Zijn 'volkommene macht
om over onsen voirs. landen goet ende nerstich toesicht te neemen
op den ketters ende sectarysen zoo 't behoiren soude' werd als
vaststaande geconstateerd en aan alle ambtenaren werd door de
koning opgedragen, hem alle hulp en bijstand te verlenens. Aan het
slot voegde de koning echter als restrictie een verwijzing toe naar
de afzonderlijke instructie die de inquisiteurs hadden meegekregen :
'Gebiedende, dat ghy hem suit laten procederen пае uytwysen van
syne commissie ende instructie, zunderlinghe int gheene dat de
ordinancie daerop gemaect, aentreft ende concerneert'. Deze in
structie voor inquisiteurs, door Karel ν in ι ςςο opgesteld en door
Filips ii in ι ς ς ς bekrachtigd, omschreef de rechten en plichten van
het ambt in geheel andere termen 6 . Volgens deze bepalingen werd
de macht van de inquisiteur feitelijk beperkt tot het vooronderzoek.
ι R. R. Post, Í46.
Bij ¿ijn aftreden als koninklijk inquisiteur verwees Lindanus het hof van Holland
naar de bisschoppelijke inquisitie voor de nog lopende processen.

2

3 R . A . ' S C Hof 40, fol. 38-46.

+ 'Tibi coinmittimub . . . in premissis procedere et causas ipsas dilfinire . . . juxta
canónicas sanctiones aut mitius prout secundum Deum et conscientiam expediré
videretur . . . dantes potestaten! pumendi et debitis poems plectendi et ad cor
redire nolentes, veluti putrida membra sepáralos et diversos esse, et domination!
externae cum Satana et angelis ejus addictos . . . decernendi, denunciandi et
declarandi...'
5 R.A s c Hof 40, fol. 46-49.
ú
R A so Hof 40, fol. 4 9 - í í .
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Hij kon inlichtingen inwinnen en getuigen verhoren waarbij hij
zich echter steeds moest laten vergezellen door een erkend notaris,
die een officieel verslag moest opmaken. Had de inquisiteur iemand
schuldig bevonden aan ketterij of overtreding der plakkaten, dan
kon hij hem laten arresteren door de plaatselijke schout en moest
hij daarop zijn inlichtingen doorgeven aan het hof van Holland.
Was de verdachte een geestelijke, dan kon de inquisiteur tezamen
met twee raadsheren van het hof proces voeren en vonnis wijzen;
betrof het evenwel een leek, dan procedeerde het hof alleen zonder
inquisiteur en volgens de plakkaten. Bevond de wereldlijke rechter
dat de bewijzen van schuld onvoldoende waren voor een veroordeling, dan diende hij overleg te plegen met de inquisiteur en als
deze meende, dat vrijspraak onverantwoord was, moest de rechter
het proces officieel schorsen en de beklaagde terug verwijzen naar
de inquisitie voor verder onderzoek. Deze bepalingen zijn ook in de
tijd van Lindanus geheel uitgevoerd; echter met deze uitbreiding,
welke niet in de instructie te vinden is, dat Lindanus kennelijk in
de meeste gevallen zijn informaties moest doorgeven aan de plaatselijke rechters, de schout en de schepenbank en niet aan de procureur of het hof van Holland. Mogelijk werd hem dit mondeling
door de regering medegedeeld, hetzij voor zijn ambtsaanvaarding,
hetzij in februari 1564, toen hij naar Leuven en Brussel reisde
'omme breeder verclaringhe te hebben up zeeckere poincten ende
swaerigheeden vande commissie ende instructie' 1 .
Een laatste beperking van zijn invloed kan men wellicht lezen in
de missive van Margareta van Parma aan het hof, waarin de benoeming van Lindanus werd medegedeeld. Daarin werd het verzoek
van Lindanus om steeds één der raadsheren ter assistentie te kunnen
vragen, zoals in de instructie vermeld was, beperkt tot de plicht
van het hof, hem iemand te geven 'niet volgens zijn keuze, maar
naargelang het voor het hof het beste uitkwam' 2 . Lindanus was in
elk geval geen bisschoppelijk inquisiteur, in tegenstelling met hetgeen Havensius suggereerde in zijn bericht 'dat Lindanus het ambt
1
Declaratie van 2 7 - 3 - I Í 6 4 : R . A . S G . Grafelijkheidsrekenkamer 4 4 8 4 , fol. I 6 J
verso.
z
Margareta aan het hof van Holland, 2 1 - 2 - 1 J 6 3 : 'Pour pouvoir s'acquiter de sa
charge . . . lui permettre de povoir choisir quelcun des conseillers. L'on trouve
necessaire . . . luy adjoindre quelcun des conseillers, non pas a son c h o i x mais bien
de celluy c o m m e la matière le requirera que vous verrez le plus apropoz'. R . A . S G .
Hof 4 0 , fol. ςς verso.

129

van deken en vicaris van de bisschop tegen de ketters op uitstekende
1
wijze vervulde' . Hij bezat de jurisdictiebrieven van een pauselijk
inquisiteur, maar was in feite de laatste koninklijke onderinquisi
teur van Holland en Zeeland. De verwereldlijking van de inquisitie
was door Karel ν oorspronkelijk bedoeld om haar meer effectief te
maken. De schepenen en raadsheren waren aanvankelijk radikaler
dan de priestertheologen bij wie meestal een zielzorgelijke mentali
teit voorzat 2 . In het laatste decennium voor de opstand werkte dit
systeem eerder destruerend. Met het voortschrijden van de nieuwe
leer en het steeds strenger worden der plakkaten toonden de ge
westelijke en vooral plaatselijke rechters steeds minder geneigdheid
om deze wetten toe te passens. Ook bij Lindanus liepen de meeste
vooronderzoeken blijkbaar op niets uit. Daarenboven was de in
quisitie in zijn tijd een politiek agitatiemiddel geworden in de
machtsstrijd, die de adelsliga tegen kardinaal Granvelle en later
tegen de godsdienstpolitiek van de koning voerde. Zagen wij dit
reeds bij zijn aanstelling, ook in de fragmentarische gegevens over
zijn ambtsvervulling vindt men telkens aanwijzingen van het gevaar,
dat toen aan het ambt verbonden was, nog afgezien van zijn eigen
klachten over bedreigingen en aanslagen.
Zijn reizen maakte Lindanus vaak nogal heimelijk en officieus.
Om inlichtingen in te winnen over Ter fieyde en Vlaardingen ging
Lindanus naar Monster en 's-Gravezande*. Getuigen 'in der saecke
vanden ongedoopte kinderen van Catwyck' riep hij op naar Rijns
burg. Toen hij in december 1564 in Delft was geweest, noteerde
de schout Adriaan van der Goes in zijn minuutrekening een post
van 6 pond en 16 schellingen voor wagenhuur en een gewapend
5
escorte om Lindanus veilig naar Delftshaven te brengen . Deze
tocht voerde hem nog naar Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen
en duurde in het geheel 18 dagen, waarvoor hij zelf 36 pond decla
reerde en zijn notaris Jan Knyff 16 pond en 1 2 schellingen 6 . Dit
1

'Cumque biennio Decani et Vicarii Episcopi officio contra heréticos illic et in
tota vicinia invalescentes egregie perfunctus esset...' Havensius, 103.
2
L. J. Rogier, 1, 183 ν.
3
R. R. Post, Í96V; E. Valvekens, JgBv; A . C . N . IV, 299 .
* ' Gereyst tot Monster en Schravezande omme te vernemen пае den staet van ter
hey de en vlaerdinghe, foris twee daeghen fit 4 pond; geweest tot Reynsburch om
te hooren getuygen inder saecke vanden ongedoopte kinderen van Catwijck, foris
vijf daegen fit 10 pond', R.A.SG. Rekenkamer 4483, fol. 163 verso,
s Gemeentearchief Delft, minuutrekening van der Goes 1 $64, fol. 44.
6
R.A.SG. Rekenkamer 4484, fol. 129.
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was echter volgens de Rekeninghe wel de langste tocht. Er worden
nog enkele kortere reizen gemeld, maar men krijgt uit de overigens
onvoltooide 1 rekeningen toch de stellige indruk, dat Lindanus
veruit de meeste tijd thuis, in het veilige 's-Gravenhage doorbracht.
Talloze brieven om inlichtingen zond hij van daaruit aan magistraten
en geestelijken en declareerde ze stuk voor stuk bij de ontvanger
van het hof2. Door de deurwaarder Joris Ottesz. of een bode van
het hof liet Lindanus van heinde en ver getuigen en verdachten naar
den Haag ontbieden. Twee en dertig plaatsen van Hoorn en Enkhuizen tot Dordrecht en Rotterdam hebben volgens de rekeningen
aldus zijn aandacht gehad, welk getal uit andere documenten met
nog enkele tientallen kan worden aangevuld. Een zekere kijk op de
godsdienstige situatie heeft Lindanus daardoor ongetwijfeld gekregen, al was het gedeeltelijk uit de tweede hand.
BEMOEIINGEN

MET DE P R I E S T E R S

Veel van Lindanus' aandacht ging uit naar de priesters. De hem
gegeven instructie luidde 3 , dat hij ijverig moest onderzoeken of de
pastoors goed, oprecht en rechtzinnig waren. In het bijzonder
diende hij te letten op gewezen kloosterlingen, die in de zielzorg
terecht gekomen waren. Hen moest hij afzetten en vervangen, zelfs
wanneer zij van de kerkelijke overheden dispensatie hadden gekregen. In de rekeningen worden vijftien priesters genoemd als
voorwerp van Lindanus' bemoeiingen. Zijn eerste daad na de
ambtsaanvaarding was het bestuderen van klachten over de pastoor
van Scheveningen, welke al eerder bij het hof waren binnengekomen. Uit de diverse posten van de rekeningen kan men het
1

De laatste twee declaraties van Lindanus, daterend van ¡ april i j é i , waarin hij
266 pond te vorderen had, zijn slechts gedeeltelijk in het grootboek opgenomen.
Na enkele regels brak de ontvanger Nicolaas Jansz. Persijn de opsomming af met
de woorden: 'ende voirts veel meer andere di versehe reysen ende vacatien by den
Eerwaerdighen Heer gedaen, breeder blyckende uit zeeckere requesten bij hem
gepresenteert, houdende een beschreven blatt papiers', en: 'houdende twee beschreven blaederen papiers', R.A.SG. Rekenkamer, 4484 en 448 j .
2
Voor elke brief declareerde Lindanus boven het gewone dagloon een vergoeding
van vijf stuivers.
3 'Diligenter inquirent de curatis, si boni sinceri et catholici fuerint, et si aliquos
inveniant mercenarios, qui aliquando religiosi fuerint et abjecto habitu curas
administrent, illos amoveri et alios in illorum locum administrent, etiam si super
hiis dispensationem aut licentiam a judice ecclesiastico obtinuerint'.
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gehele proces volgen. Driemaal werd een bode naar Scheveningen
gestuurd om getuigen te ontbieden en verschillende dagen was
Lindanus bezig met het verhoor van de kapelaan, de kerkmeesters
en andere parochianen. De pastoor zelf moet daarvan op de hoogte
gebracht zijn, want enkele dagen later heeft Lindanus twaalf stuivers
betaald aan 'den dienaers vanden secretaris van den haeghe om te
soucken een rectificatie vanden pastoer van scheveninghe'. Daarop
volgde het zenden van de deurwaarder Joris Ottesz. met een oproep
aan de beschuldigde en weer enkele dagen later de vermelding van
een officieel verhoor, dat eindigde met de suspensie ofwel schorsing
van alle kerkelijke bedieningen. Tenslotte werd 'een brief geëxpedieerd aan mijn E. Heere van Middelburch up de cure van scheveninghe'. De bisschop van Middelburg, Nicolaas de Castro, had als
abt van de o.L. Vrouwe abdij het patronaatsrecht over de kerk van
Scheveningen en werd derhalve uitgenodigd een nieuwe pastoor te
benoemen. Dit laatste is op 30 mei 1564 gedaan door Jan van
Strijen, vicaris van de bisschop. Hij installeerde toen de norbertijn
Comelis Willemsz. van Eykenduynen als pastoor te Scheveningen
ten overstaan van de kerkmeesters Comelis Heynricksz. en Adriaen
Koenraedts en de secretaris Adriaen Benninck die namens de
magistraat van 's-Gravenhage aanwezig was 1 . De afgezette priester
was heer Aelbrecht van der Houfif, eveneens norbertijn van de abdij
van Middelburg, die blijkbaar niet verder vervolgd is, ofwel gevlucht en ondergedoken, want in juni 1 j66 verscheen hij opeens in
Delft als predikant van de nieuwe leer 2 . Daar stelde hij aan de
regenten van het St. Joris gasthuis de eis om in hun kapel te mogen
preken. Zij weigerden dit verzoek en gaven daarvan kennis aan de
magistraat, die het verbod bekrachtigde en de mening vroeg van
Lindanus, die hem gesuspendeerd had. Ofschoon Lindanus toen
reeds ruim een jaar geen inquisiteur meer was, antwoordde hij de
burgemeester dat deze predikant absoluut niet mocht worden toegelaten. Op 8 juli verscheen heer Aelbrecht weer in Delft, nu in de
burgemeesterskamer en gewapend met een schrijven van Lodevvijk
van Nassau en Hendrik van Brederode Omtrent het groot onghelyc
van heer Adelbert vander Houff, eertyts predikant tot Schevelinck,
hem geschiet van eenen heer Willem vander Linden alias Lindanus,
eertyts kettermeester in Hollant'. De twee edelen verzochten de
1

H.B. i n , і о б .
J. Smit: Hagepreken en Beeldenstorm te Delft, Bijdragen en Mededelingen van
het Historisch Genootschap, XLV, 2 I I V.
2
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magistraat van Delft, 'hun lieve ende bemindene vrienden, omme
aan heer Aelbrecht toe te staen te predicken dat puyre, reyne
woordt Godts tot stichticheyt van allen menschen'. De magistraat
weigerde opnieuw, 'ten waere hy consent daertoe vercreghe van
den E. Heere den bisschop van Remundt 1 ende den pastoer van
d'oude kercke'.
Gedurende de volgende maanden stond heer Aelbrecht steeds
aan het hoofd van een oproerige en beeldenstormende menigte,
waarvoor hij hagepreken hield buiten de stad en naderhand in de
Minderbroederskerk. In elk geval had Lindanus hem terecht uit zijn
ambt ontzet. In de meeste andere gevallen is het verloop niet zo
duidelijk te volgen. Tegelijk met het onderzoek over heer Aelbrecht
van Scheveningen liepen getuigenverhoren over de 'pastoeren
apostaten' van Onderschie, Vlaardingen, Warmond en Monniken
dam. De benaming apostaat behoeft niet op enige onrechtzinnigheid
te wijzen. Meestal duidde men daarmede religieuzen aan die paro
chies van wereldheren bedienden. Volgens zijn instructie moest de
inquisiteur hen uit de zielzorg verwijderen hetgeen hij met de vier
genoemde heren ook gedaan heeft 2 . Verder treft men in de reke
ningen berichten over processen tegen de pastoors van Wateringen,
Beyerland, Maerland en Egmond aan Zee; eveneens tegen een
kapelaan in den Haag en vier kapelaans in Leiden van wie er een
gevangen zat. Tegen heer Hendrik Jacopsz. van Osch, de pastoor
van Zoetermeer die op de Voorpoort in den Haag gevangen zat,
werd voor het hof van Holland geprocedeerd 'in causa heresis'
vanaf begin juni tot medio augustus ι ^64 volgens de nota's die de
notaris van Lindanus, mr. Jan Knyff indiende 3 . Ook tegen de
pastoor van Poortugael bij Dordrecht, de oud-carmeliet Wouter
Simons, bereidde Lindanus een proces voor met informaties en
officiële getuigenverhoren, toen de verdachte uit zijn standplaats
vluchtte en zich als koopman in Leiden vestigde*. In augustus 1566
hield deze Simons met Pieter Gabrielsz. hagepreken in Schiedam,
1

Met Remundt is Roermond bedoeld. De pastoor van de oude kerk was Martinus
Duncanus, met wie Lindanus zeer bevriend is geweest. Zie: J. Noordeloos,
Pastoor Maarten Donk.
2
'Omme die vier pastoeren apostaeten te hooren ende suspenderen ab officio пае
der instructie, domi twee daeghen, fit 2 pond; Den boode an mijn E. Heere van
Haerlem vanden pastoer van monnikendam, 30 stuiver', R.A.SG. Rekenkamer
4483, 163V.
3 R.A.SG. Rekenkamer 4483, fol. 172.
* H.B. 11, 4 2 2 .
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1

beschermd door de baljuw Salomon van der Houve . Daarna trok
hij predikend door het Westland in gezelschap van Jacob Wouters,
oud-kanunnik van Haarlem en Arent Dircksz. de Vos, oud-pastoor
van De Lier, die zijn huis in Poeldijk als hoofdkwartier aan de
predikers ter beschikking stelde 2 .
In ι $69 werd Lindanus door bisschop Nicolaas van Nieuwland
uitgenodigd om twee gevangen priesters waaronder Wouter Simons
openlijk uit de priesterlijke stand te stoten. Lindanus, die toen op
het punt stond naar zijn bisdom Roermond te vertrekken, weigerde
en pas op 27 mei 1570 werd door Laurentius Metz, de nieuwe
bisschop van 's-Hertogenbosch, deze degradatie voltrokken aan
Simons en drie andere priesters waaronder ook de genoemde Arent
de Vos 3 . Het is opvallend, dat in een klachtenlijst over de wan
toestanden in Holland welke Lindanus in 1^65 aan Margareta van
Parma overhandigde, met geen enkel woord gerept werd over
slechte geestelijken en dat in de lijst, die Filips 11 kort daarna ont
ving alleen gesproken werd over een afgevallen priester, die als
koopman in Leiden leefde en een pastoor in Deventer die de H.
Mis niet meer in het latijn wilde lezen maar alleen in de volkstaal*.
Het bericht uit Deventer was echter slechts uit de tweede hand en
de informatie over de koopman in Leiden — kennelijk de genoemde
Wouter Simons — had Lindanus misschien pas na zijn aftreden
bereikt: hij was volgens de rekeningen een der laatste slachtoffers.
Uit dit zwijgen van Lindanus over al de andere gevallen mag men
wellicht concluderen, dat hij over de medewerking van het hof en
de magistraten in het opsporen van geestelijken tevreden is geweest 5 .
Zij werden in elk geval in Holland niet zo openlijk beschermd als
dat in Friesland het geval was. In een verslag uit 1564 van de
Spaanse augustijner-monnik fra Lorenzo de Villavicentio, die in het
geheim de koning op de hoogte hield van de toestand in de
1

H . B . XXI,

20.

1

H.B. 11, 4 2 3 .
3 H.B. xxviii, 70 en 307 v.
• 'Annon fuit pastor, cjui noluit missam latine faceré sed germanice. Audiantur
testes D. Decanus Collegii, D. Pastor Campensis, D. Aggeus jesuíta', in: Articuli
>er pios aliquot viros collect!; sub voce: Daventrii. Simancas, Estado Flandes,
eg. Í37·
s Volgens zijn instructie had Lindanus tegenover de priesters meer eigen rechtsmacht. Het lijkt daarom niet onmogelijk dat hij over de geestelijken zich uit
principiële redenen niet tot de regering heeft gewend, maar tot de hoofdinquisiteurs. Van hen heb ik echter geen gegevens gevonden.
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Nederlanden", werd vermeld, dat Lindanus in zijn functie van inquisiteur achttien priesters, die in openlijk concubinaat leefden,
had willen afzetten, maar dat dit verhinderd was door de aartsbisschop van Utrecht, die geen proces tegen hen wilde toelaten 2 .
Volgens de koninklijke instructie viel concubinaat niet rechtstreeks
onder de bevoegdheid van de inquisiteur 3 . Wanneer hij zulke
priesters aantrof, moest hij hen aangeven bij de bisschop met het
verzoek om anderen te benoemen. Een gedeelte van Holland ressorteerde inderdaad onder het nieuwe aartsbisdom Utrecht. Dat de
eerste bisschop Frederik Schenck van Toutenburg dit alom verbreide euvel, waaraan hij zelf niet geheel vreemd was, door de
vingers heeft willen zien is niet geheel onaannemelijk. Ofschoon
over de bestrijding van het concubinaat in het Utrechtse niet veel
bekend is, blijkt wel uit de literatuur 4 dat het vóór 1^72 over het
algemeen geduld werd. Niettemin blijft het verwonderlijk, dat
Lindanus het niet hogerop heeft gezocht door dit aan de landsregering te melden zoals zijn instructie voorschreef5. Blijkbaar heeft
ook hij daarin berust. Hij zal — evenals bisschop Nicolaas van
Nieuwland 6 — ook niet hebben geweten, waar men tijdig voldoende,
celibatair levende, priesters vandaan kon halen.
1

Lorenzo de Villavicentio werd geboren in Jerez de la Frontera en trad aldaar in
1 J39 in de orde der augustijnen. Hij studeerde theologie in Leuven, waar hij in
ι ξ¡8 promoveerde. Tot 1 j66 was hij kapelaan van de Spaanse kolonie te Brugge.
Hij zond regelmatig uitvoerige verslagen naar Madrid. Meer dan honderd zg.
advertimientos bleven in Simancas bewaard. Op zijn invloed wees reeds Gachard
in zijn: Correspondance de Philippe 11 (to. 11, blz. xviv). Het leven van Villavicentio werd beschreven door p. Gregorio de Santiago Vela in: Ensayo de una
Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de San Agostin, Voi. viri, El Escorial
1931, blz. 3 i í v ; in: Analecta Augustiniana, vol. xxiii (19^3) blz. 102-122;
B. Ibeas in: Religion y Cultura, Madrid 1936. Deze laatste, В. Ibeas, promoveerde
vlak voor de spaanse burgeroorlog op het proefschrift: EI espionaje en el imperio,
el padre Lorenzo de Villavicentio. In een ongedateerde uitgave werd deze studie
later gedrukt in de serie: Publicaciones de la Sociedad de Estudios Jerezanas,
serie ι, n o . χι. ed. F. Ercola, Tanger.
2
'El inquisidor de Olanda quiso castigar deciocho apostatas amancebados у
castigarlos por ser sacerdotes el obispo de Utrec no lo consentio y ne quiere
poner por ello pleito'. Simancas, Est. Fl. $26 no. 148.
3 'Si vero inveniant aliquos curatos concubinarios notorios . . . illos deferent
episcopo et suis officialibus, illos admonendo suis literis ut provideant curatis
doctis et probis reservata cuique sua collatione et presentatione'.
* R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen 116.
s 'Nisi episcopi eorum monitis obediant, Reginae significabunt'.
* 'Waire gheen groóte moytsel quade pastoiren te verjaegen, wist men terstondt
goede in die plaetse te stellen', н.в. iv, 414.
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DE L O T E R I J

IN

DELFT

Geen enkele plaats wordt in de rekeningen zo vaak genoemd als de
stad Delft. Reeds in de eerste week van zijn inquisitiearbeid reisde
Lindanus naar Delft om getuigen te verhoren over samenscholingen
van hervormden. Een aantal personen verscheen niet en telkens
opnieuw ging Lindanus terug naar Delft, eenmaal 'metten assessuer
ende secretaris om mette gerechte te spreecken vanden verdoolden
cristenen'. Dit is een van de indiciën, dat Lindanus na voldoende
onderzoek zijn informaties doorgaf aan de schepenbank. In Delft
schijnt de invloed van de reformatie groter te zijn geweest dan in
de meeste andere steden van Holland 1 . De economische crisis
drukte op Delft bijzonder zwaar door het geheel ten gronde gaan
van de draperienijverheid en de achteruitgang van de bierbrouwerij.
Er waren veel werklozen die een element van onrust vormden en
in de brouwerswereld heerste zware concurrentie, waarbij de
Delftse magistraatsleden ervan werden verdacht, dat zij enkele
grotere bedrijven, die de regenten zelf in handen hadden, onrechtvaardig bevoordeelden.
Lindanus zag de sociale achtergronden kennelijk niet, maar het is
hem wel opgevallen dat er in Delft een opmerkelijke protestantse
activiteit gaande was. In de loop van 1564 kwam daar een speciaal
geval bij, dat wij bijna volledig kunnen volgen, namelijk de loterij
ten bate van het oude gasthuis. Dit gasthuis was in de gehele
Nederlanden zeer bekend om zijn bestrijding van de pest. Het
schijnt dat de medische verzorging naar de maatstaven van die tijd
in Delft beter was dan elders en uit alle delen van het land trokken
lijders aan deze gevreesde ziekte naar het Delftse gasthuis2. Dit
verkeerde echter in deze crisisjaren in economisch moeilijke omstandigheden en na verscheidene pogingen tot verbetering der
financiën grepen de gasthuismeesters naar het destijds populaire
middel van een loterij 3 . Daarvoor was een vergunning nodig van de
landsregering, die op 20 oktober ις62 werd verleend. Op 3 sep1
D. van Bleyswijck: Beschrijvinghe der stadt Delft, Delft 1667; R. Boitet: Be
schrijving der stad Delft, Delft 1719; P. Beijdals: Kroniek der stad Delft, Delft
^ З 6 ; J· Smit: Hagepreken en Beeldenstorm te Delft, B. M. Hist. Gen. XLV,
21 i v ; J. C. Boogman: De overgang van Gouda, Dordrecht, Leiden en Delft in
de zomer van het jaar 472, i n : T.V.G. LVII (1942) 81-112.
2
D. P. Oosterbaan: Het oude en nieuwe gasthuis te Delft, Groningen 1954.
3
G. A. Fokker: Geschiedenis der loterijen i n d e Nederlanden, Amsterdam 1862.
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tember ι 561 was echter een plakkaat uitgevaardigd 1 , waarbij alle
particuliere loterijen werden verboden en geschorst tot het feest
van St. Jan 1^63 (24 juni) ten bate van een nationale loterij 'tot
vorderinge vande werken ende fortificatien der frontiersteden'. In
tegenstelling met de grote populariteit van loterijen in die dagen,
schijnt die nationale loterij, aanbesteed en gegund aan Jacques van
Hencxthoven 2 niet naar wens geslaagd te zijn, want bij plakkaat van
20 augustus 1^63 werd de termijn van schorsing verlengd tot St.
Jansmisse ι ς6ξ3. Daardoor geraakte het gasthuis van Delft in grote
verlegenheid : de voorbereidingen voor de eigen loterij waren in
volle gang en men had reeds vele onkosten gemaakt. Men had de
prijzen reeds besteld en deze vooraf betaald ; in dit geval hoofd
zakelijk bestaande uit gedreven gouden en zilveren bekers, kannen
en schalen. Ook waren de affiches, de zg. Caerten, reeds gedrukt en
alom in het land verspreid, Deze caerten zijn vaak zeldzaam fraaie
prenten, waarop de voorwaarden en prijzen zijn afgedrukt, versierd
met houtsneden of gravures 4 . In alle grotere plaatsen waren agenten
aangesteld, die reklame moesten maken en de loten verkopen. De
gasthuismeesters richtten daarom een verzoekschrift aan het hof
van Holland om de loterij te mogen doorzetten. Het hof zond het
schrijven op 24 september 1563 door naar Brussel, voorzien van
een warme aanbevelings. Daarin betoogde het hof dat de publikatie
der Caerten reeds was begonnen, voordat het laatste plakkaat ver
schenen was, zodat de datum 'sonder merekelycken costen, scha
den ende interessen vanden supplianten nyet en soude moegen
verandert worden'. Op dit verzoek kwam een gunstig antwoord :
de verkoop der loten mocht doorgaan en op 24 oktober 1564
begon de trekking.
Deze trekking was een groot volksfeest, dat dagen achtereen
duurde. Begonnen werd met een plechtige hoogmis en een processie
onder muzikale begeleiding. Men trok naar de markt, waar behalve
veel kraampjes voor versnaperingen en vermaak een groot overdekt
platform was opgericht. Daarop stonden versierde tafels met koste
lijke prijzen, goed bewaakt door de schutterij en daarvóór twee
1

Utrechts Groot-Placcaetboek, i, 572.
Fokker, o.e. 4$ ; L. van der Essen, De Grote en Generale Staatsloterij der
Nederlanden, B.V.G.O. 1-е reeks dl. 1 biz. 273V.
3
Groot Placcaetboek van Holland en Zeeland, 11, 2990.
* Fokker, o.e. geeft daarvan enkele fraaie voorbeelden.
s R.A.sG. Missieven Hof van Holland, 381, fol. і б і verso.
2
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manden, waarvan de ene briefjes met de verkochte loten bevatte
en de andere evenveel opgevouwen papiertjes met een bepaalde
prijs of een 'niets' er op. Loten op nummer waren in die dagen
onbekend. Ieder schreef zijn naam - en als men onbekend wilde
blijven, alleen zijn initialen met woonplaats - en het door hem
gekochte aantal loten in een register, onder bijvoeging van een
berijmde spreuk, prose of devijs geheten. Deze spreuken werden
op de lot-briefjes overgenomen, in de mand gedaan en ten aanschouwen van het publiek goed dooreengemengd. Het zelfde gebeurde met de prijsbriefjes. Bij beide manden stond een 'trekker',
die tegelijkertijd een lotbriefje (prose) en een prijsbriefje uit hun
mand haalden en deze ongeopend doorgaven aan de 'prooslezer' en
de 'prijs-of-niet roeper'. De prooslezer declameerde daarop met
luide stem de spreuk die hij had gekregen en zijn collega kondigde
dan de gewonnen prijs af - en in de meeste gevallen riep hij natuurlijk het fatale 'niets' !
Deze uitvoerige beschrijving was nodig om de verontwaardiging
van Lindanus te begrijpen. De vertoning trok enorme belangstelling en onder grote hilariteit werden de prosen voorgedragen.
Dag en nacht ging het bedrijf door, in ons geval van 24 oktober tot
27 november 'door storm, regen, couwe ende alle onweder'. Het
waren deze prosen, die de aandacht van de inquisiteur trokken. Hij
ontving de informatie dat daarbij 'veele en verscheyden nyet alleenlick oneerlycke maar oick scandaleuse prosen waeren, soe wel
tegens de Sacramenten als tegens de gheestelycke staet'. Terstond
ging hij met zijn medewerker, de notaris Härmen Proost naar Delft
waar hij 8 dagen bleef en vele getuigen verhoorde 1 . Of hij zich op
de markt gewaagd heeft, weten wij niet, maar het is niet waarschijnlijk. De notaris moest vier copieën van de getuigenverhoren
maken. Daarvan gaf hij één exemplaar aan de magistraat en een
ander aan de president van het hof van Holland, Comelis Suys. Ook
schreef hij hierover aan zijn vriend Joachim Hoppers, die terstond
de landvoogdes waarschuwde. Margareta heeft er snel op gereageerd. Reeds op 1 o november, terwijl de trekking nog in volle gang
was, richtte zij een bewaard gebleven scherpe missive aan het hof
van Holland 2 over deze loterij 'als wesende een saecke van seer
quade stiftinge ende dair uyt voirder quaet soude mogen volgen, 't
1
2

R.A.sG. Rekenkamer, 4483 fol. 173 verso en 4484 fol. 128 verso.
R.A.B. Audience 328, fol. 228 verso.
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wellick geenssins en behoirt ongestraft geleden te worden'. Ook de
schout van Delft ontving1 een rechtstreeks schrijven, waarin de
hertogin hem eraan herinnerde, dat in het verleende octrooi uitdrukkelijk was verboden om dergelijke prozen voor te lezen. De
schout kreeg opdracht de auteurs van deze prozen op te sporen en
gerechtelijk te vervolgen. Bovendien moesten alle prijzen die op
zulke prozen vielen, verbeurd worden verklaard, 'tot Syner
Majesteyts behoeff', en het hof van Holland zou op de naleving van
deze bepalingen toezicht houden.
Na afloop van de trekking op 29 november bracht het hof van
Holland uitvoerig verslag uit aan de hertogin 2 . De president schreef,
dat hij reeds op de vierde dag van de trekking was gewaarschuwd,
waarschijnlijk door Lindanus zelf. Terstond had hij namens de
koning aan de burgemeesters en de magistraat van Delft bevolen
'dat sy terstont die leesers van den prosen voir hen souden ontbieden, ende die selve beveelen van wegen die Majesteyt, dat sy
alsulcken schandaleuse prosen niet openbaerlick en souden lesen,
offte dat men anders tselve op hen verhaelen soude'. Het hof
meldde, dat de magistraat van Delft het bevel had opgevolgd en
men had niet gehoord, dat er naderhand nog iets ergerlijks was
voorgedragen. Men krijgt uit deze correspondentie de indruk, dat
het hof van Holland en het bestuur van Delft snel en doeltreffend
zijn opgetreden, maar Lindanus beweerde het tegendeel in zijn
beschuldiging bij de landvoogdes en in zijn brief aan de koning.
Ter beoordeling van zijn houding zijn hierbij twee vragen van
belang : allereerst of de prosen inderdaad aanstootgevend waren of
zelfs met ketterij besmet: vervolgens, of hij gelijk had met zijn
aanklachten tegen de overheid. In het archief van het Delftse gasthuis bevinden zich tot op heden twee registers uit de bewuste
loterij met ruim duizend prosen. De ontcijfering is geen eenvoudige
zaak, daar ze door vele handen zijn ingevuld. Daarenboven is het
resultaat zeer pover. Wel treft men vele lichtzinnige rijmpjes en
platte toespelingen die overal en ten allen tijde opgang doen onder
het volk, maar wat Lindanus beweerde : belediging van de inquisitie, de paus en de geestelijkheid, bespotting van de Eucharistie en
de Drieëenheid, is uit deze registers niet op te maken. Het enige,
wat beledigende rijmpje, waarin de lokale historicus (niets ver1
2

R.A.B. Audience 328, fol. 226.
R.A.sG. Missieven Hof van Holland, 381 fol. 208-209 verso.
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moedend van Lindanus' activiteiten in Delft) geen heterodoxe
neigingen durfde te zien1, was het volgende :
'Als die vincken-sitten en quincken-op het velt,
Soe staen die paepen-ant outaer en gaepen-naer 't oflergelt'.
Deze prose was van Willem Jansz. van Vlaardingen, die 28 loten
kocht: het rijmpje werd dus 28 maal voorgedragen onder min of
meer applaus.
Frozen als de volgende :
'Putten (hoeren) en katten pissen int mout
daer men tot Delft het beste bier af brouwt',
of:
'Vijf personen doen gissen
Hoe die meïsjens ande corenmarct souden pissen',
en:
'Waer der inde apteek gheen heymelick cruytt
Wat souden menich kinneken comen uytt',
die met tientallen te vermeerderen zouden zijn, vormen toch waarlijk geen materiaal voor een inquisiteur. De meeste rijmen getuigen
daarentegen van een diepe vroomheid, zoals het volgende :
God is die wijngaert ende wy syn die Rancke,
creygen wy 't grote lot, wy souden ons bedancken'.
ofwel :
'Het is geluck oft ongeval,
't komt al van God, die 't hebben sal'.
Een strijdbare Trentse geest spreekt uit het rijm van een deelnemer
uit Waalwijk :
'Op een steen, ist dat ik meen,
woudt God syn Kerck oprechten;
wacht u ghy menschen algemeen,
tegen den steen, tegen God te vechten'.
De bekende Delftse pastoor, Maarten Donk schreef in op het
devies :
'Dit laat u weten van d'oude kerk de pastoir,
wereltlicke prys is nyets by den hemelsen choir'.
1

D. P. Oosterbaan, ι ςο.
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Als curiosum zij tenslotte vermeld, dat een broer van Lindanus
deelnam onder de spreuk :
'Damasz. van der Linden,
hoopt binnen dordrecht,
favente fortuna,
het grote lot te vinden'.
Hij won inderdaad twee prijzen: een zilveren lepel van anderhalf
ons en een gouden reaal. Zoals blijkt uit een aantekening in de
marge, stond hij deze echter weer af ten bate van het gasthuis.
Men kan het eens zijn met de beoordeling van Oosterbaan, dat deze
registers grote cultuurhistorische betekenis hebben, maar in ons
onderzoek leverden ze weinig op tot staving van Lindanus' aanklachten. Men kan deze rijmen lezen met belangstelling, somtijds
misschien met enige wrevel en meestal met een glimlach, maar het
is onbegrijpelijk, dat een inquisiteur daartegen in allen ernst ten
strijde trok. Was Lindanus dan een Don Quichotte die tegen windmolens vocht?
Men moet zich echter realiseren, dat deze negatieve uitslag
eigenlijk weinig zegt. Het ene register bevat ongeveer 400 prozen,
die 2875 loten vertegenwoordigden. Het is geschreven vóór de
maatregelen van de magistraat doch vormt slechts een klein gedeelte
van het totaal. Het andere register geeft de uitgelote prijzen met de
winnende prozen en is kennelijk achteraf opgemaakt, nadat het
verbod van de burgemeesters was uitgevaardigd. Het ligt voor de
hand, dat men de verdachte rijmen angstvallig heeft weggelaten.
De conclusie kan slechts zijn, dat de bewaarde registers geen afdoend bewijsmateriaal leveren.
Nochtans hebben wij één aanwijzing voor de stelling, dat er wel
degelijk iets gaande is geweest, in het feit dat noch het stadsbestuur
van Delft noch het hof van Holland ooit hebben ontkend, dat er
prozen waren voorgedragen, die niet door de beugel konden. Een
verslag van Fra Lorenzo de Villavicentio aan koning Filips bevat de
tekst van zes, in het Spaans vertaalde, rijmen hem door Lindanus
gegeven. Bij de lezing ervan moge men zich herinneren, wat hierboven gezegd is over de 'prooslezer' en de 'niet-roeper'. De prozen
luiden in vertaling' : 'Wat is het verschil tussen de Paus en Judas?'
1

'Sabra Su Mag. las suertas que salieren en Delfis villa de Olanda, de las quales
aqui dire algunas : La premera decia. si dios esta en la hostia de la misa falso es el
Pater Noster, que dice qui es ¡η celis. Quieren decir que dios no puede estar en el
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en het antwoord van de prijsuitreiker : 'Niets' ! 'Wat heeft men na
zijn dood nog aan Missen, Uitvaarten, vigilies en dodenofficies?'
Het antwoord: 'Niets!' Als de simonie alles beheerst, wat doet
dan nog St. Petrus?' 'Niets!' 1 Wat stookt men in het vagevuur:
hout of steenkool of turven of graszoden? Niets!' 'Als God is in de
glorie, kan hij dan nog verborgen zijn in een custode? Neen!' 'Als
God is in de hostie, is dan het Vaderonzer nog waar dat zegt dat hij
in de hemel is? Neen !' Het laatste devies handelt over de drieëenheid, doch het document is hier enigszins beschadigd en de tekst is
niet te reconstrueren. Fra Lorenzo merkte er bij op: 'deze prose
ontkent de Triniteit en de gelijkheid der Goddelijke Personen'.
De wijze van formulering in vraagvorm, rekenend op het negatieve
antwoord van de loterij, is geraffineerd te noemen, en wanneer men
zich het tumult, het applaus en de massale hilariteit, die de
trekking omgaf, levendig voorstelt, dan komt men toch wel tot de
erkenning, dat de inquisitie tegen de propagandistische uitwerking
van dergelijk goedkoop gedoe terecht moest opkomen.
Anders moet wellicht ons oordeel luiden op de tweede kwestie :
of Lindanus zich met recht over de houding van de overheid heeft
beklaagd. Hij stelde in de vragenlijst aan de landvoogdes, dat de
godslasterlijke prozen voorgedragen zouden zijn 'non seullement
devant la deffence du conseil de Hollande mais aussi aprez' en
verlangde een nieuw onderzoek over de vraag of de schout zijn
plicht wel had gedaan. Het hof verwees naar zijn correspondentie
met de magistraat waaruit bleek, dat het stadsbestuur tijdig had
ingegrepen en naar een, thans verloren gegaan, rapport van de
schout van Delft uit juli ι ζ6ς waaruit zou blijken, dat hij zijn plicht
volledig had vervuld : de schout had enige van de schuldigen kunnen
cielo y en la hostia. La secunda decia: las tres personas de la trinidad calcan ( . . . )
un capato igual cápalos todas tres justos i iguales ( . . . ) de una forma. Estos niegen
la trinidad i la igualdad délas personas. La tercera decia: Es posible que dios de
Gloría esta escondodo en una custodia? Respondía la suerte: Niet- que quiere
decir nada o no. Avia otra que decia: en el Purgatorio que leña queman: fogotes
carbon o turvae o céspedes? Niet. Decia otra: Que provecho hallaran aquellos
después de su muerte en las missas, exequias, vigilias y officios de diffuntos? Nith
= nada. Decia otra: Qual es mejor: el Papa o Judas? Nith = ninguno. Si la
simonia lo govierno todo, que hace San Pedro? Nith'. Sim. Est. j 2 6 , no. 148.
1
In het register van de prijzen te Delft vonden wij prose 741 van A. F. A. Duyst
uit Delft: 'Simon regit omnia, quid Petrus?' Dit lijkt mij kennelijk een gecastigeerde vorm te zijn van de gelaakte prose over de simonie. In de vorm, waarin
de spreuk in het register is opgenomen, heeft ze namelijk geen betekenis. Gemeentearchief Delft, Gasthuis no. 72-b.
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arresteren en voor het gerecht gebracht. Het is echter wel opvallend, dat twee van de vier gestelde vragen in het geheel niet
werden beantwoord. Lindanus vroeg of het waar was, dat de
organisatoren van de loterij wel een aantal spreuken, die tegen de
magistraat waren gericht, had veranderd vóórdat ze op de briefjes
kwamen en niet de prozen die God en de kerk beledigden. Ook
stelde Lindanus vast, dat men had geweigerd, hem de registers van
de loterij en de uitgetrokken prozen van de eerste week ter inzage
te geven 1 . In de lijst welke de koning ontving kwam daarbij nog een
klacht over de rechtbank van Delft, die de verdachten niet of te
weinig had bestraft2.
Bij gebrek aan verdere gegevens is het niet mogelijk vast te
stellen, of het stadsbestuur zijn plicht heeft gedaan. Wij hebben
alleen woord en wederwoord. De bewijzen, om een van beide
beweringen te staven zijn niet bewaard gebleven. Sterk overdreven
lijkt in elk geval de voorstelling van zaken, die fra Lorenzo ervan
gaf: 'Madame (Margareta) beval met grote nadruk, dat men deze
prozen moest verbieden en dat men de schuldigen moest opsporen.
De magistraat deed noch het een noch het ander en aldus ging de
loterij ongehinderd voort en de schuldigen bleven ongestraft'^.
Het lijkt wel zeker, dat het stadsbestuur op ι november bevolen
heeft de voorlezing der verdachte prozen te staken ; Lindanus eiste
immers alleen, de deviezen van vóór die datum te mogen visiteren.
Dat de gasthuismeesters niet alle moeilijkheden hebben voorkomen
door zulke verzen vooraf te weigeren, was ongetwijfeld hun fout,
maar dat de magistraat heeft getracht de zaak te sussen en tijdens
het grote feest geen opspraak te verwekken door arrestaties en
vonnissen, was in de gegeven omstandigheden het beste wat men
doen kon. Deze tolerante, of zo men wil, slappe houding kan men
1
'Si ceulx de la ville ou les maistres de l'ospitai n'ont point changé aucunes
divises sonnantz contre les bourgmestres et non celles qu'estoient contre Dieu et
le St. Sacrement. Si le mesme (escoutet) par le Reverendissime Lindanus n'a point
esté requis de par le Roy en presence de son notaire a Delft de livrer en ses mains
livres ou cuyres de toute la lotherie et quant et quant les lyasses leves jusques au
jour de tous sainctz incluys'. RAB. Aud. 1397, uitg. H.B. LU, 307.
2
'Annon Magistratus recusarit iudicare contra edicta?'
5 'Madama tuvo aviso desto, mandio con gran fervor que non se consetiessen
proclamar y que el magistrado hiciese diligencia en saber quien havia sido escritos
délias. El magistrado no hiço ni lo uno ni lo otro, y assi las suertas se echaron, y
los autores délias se quedaron sin castigo, por que el magistrado dixo que no los
conoscia'. Sim. Estad Flandes, ςΐ6, no. 148.
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in Delft ook constateren in de dagen van de beeldenstorm die daar
ongewoon fel was en maanden duurde 1 . Telkens opnieuw trachtten
de burgemeesters met overreding en sussende woorden het volk
rustig te houden en de ergste excessen te voorkomen; evenwel
lezen we niet van enige arrestatie of resolute maatregelen. Er
waren minstens twee afgevallen priesters in de stad, die volkomen
ongemoeid bleven en zelfs openlijk kerken konden opeisen voor
hun predikaties. Ongetwijfeld hadden de burgemeesters het niet
gemakkelijk : het oproer werd door een groot deel van de bevolking
gesteund en de schutterij bleek onbetrouwbaar. Van de resolute
houding, die men in Dordrecht aannam 2 , ziet men in Delft geen
spoor. Het is begrijpelijk, dat Lindanus zich over de Delftse magi
straat reeds in ι £64 heeft geërgerd.
Wat de houding van het hof van Holland in deze kwestie betreft,
lijkt het wel zeker dat de president zich inderdaad in oktober 1564
bij het begin der spelen tot de Delftse magistraat heeft gewend en
evenzeer, dat Lindanus daarvan op de hoogte was. Immers de
laatste onvoltooide rekening van Lindanus vermeldt nog, dat hij
met de president van het hof het verslag van de Delftse magistraat
over de kwestie van de loterij bestudeerd heeft en dat hij - waarschijnlijk niet geheel voldaan — daarop weer naar Delft is gereisdJ.
Dit was de tocht, waarvoor de schout van Delft hem een gewapend
escorte mee moest geven 4 . Anderzijds is het waarschijnlijk dat de
bemoeienis van het hof bij schriftelijk contact is gebleven. In de
verantwoording van het hof in januari 1^66 valt geen spoor te
bekennen van enig eigen optreden, bijvoorbeeld door het zenden
van raadsheren voor nader onderzoek. Ongetwijfeld had Lindanus
hier meer actie verlangd, hetgeen wel gesuggereerd werd in de
vragenlijst, die de koning ontving: 'Is het waar, dat de magistraat
van Delft heeft geweigerd behoorlijk recht te spreken en dat hij
daarom door de procureur bij het hof van Holland is aangeklaagd,
1

J. Soutendam, Beeldstormerij te Delft in augustus en oktober 1 £66, B.V.G.O.
nieuwe reeks, ix (1877) 173-221 ; J. Smit, Hagepreken en beeldenstorm te Delft,
Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XLV (1924) 206-2 j o .
2
] . C. Boogman, o.e. 93 v.
3 'Communicato Delphensis senatus responso et re tota cum preside hoUandiae
profecti sumus Delphos, Delffshaven rotterd. Schiedam et vlaerdinghe, quo in
negotio vacavimus foris dies octodecim fit 36 pond', H.A.SG. Rekenkamer, 4484,
fol. 129.
+ Zie boven, blz. 130.
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maar wat is daarop gebeurd?' 1 Ook de typering van het hof van
Holland, door fra Lorenzo in deze maand aan koning Filips gezonden, lijkt door Lindanus geïnspireerd te zijn: 'In de raad van
Holland zijn de president en twee raadsheren goed katholiek maar
zonder veel ijver. De overige leden staan onverschillig tegenover
de godsdienst. Daaruit komt groot nadeel voor de kerk en de dienst
van Uwe Majesteit voort' 2 .
DE S P E L E N

IN

GOUDA

Een soortgelijk geval van hervormde propaganda constateerde Lindanus in de zomer van 1564 te Gouda, waar een concours van
rederijkers werd gehouden. Spelen van zinnen genoten in de zestiende eeuw grote populariteit 3 . Zij boden een unieke gelegenheid
om de actuele problemen tot gemeengoed van het volk te maken
en de soriale noden of de gebreken van kerk en clerus op bedekte
of openlijke wijze te hekelen*. Helaas zijn de meeste rederijkersspelen uit deze jaren voor het nageslacht verloren gegaan, doch uit
het weinige dat ons rest blijkt wel, dat de auteurs der zinnespelen
allengs onbeschroomder werden in hun kritiek. Er bestaat in de
literatuur enig meningsverschil over de orthodoxie der gebrachte
stukken: terwijl de katholieke historici meestal niets dan een
verregaande vrijmoedigheids constateren, zien de meeste protestanten onder hen er gaarne duidelijke bewijzen in van de invloed
der reformatoren 6 , die ook in de stijgende stroom pamfletten en
1

'Delfft : Annon Magistratus recusarit iudicare secundum edicta et ideo accusatus
per Procuratorem generalem Hollandiae, sed quid factum? Annon ideo D. Praetor
renunciavit officio? audiantur testes : Acta publica Hollandiae, D. Pretor Pinxius'.
Simancas, Est. Handes £37.
2
'Kn el consejo de Olanda el presidente y otros dos son católicos mas non con
zelo, los otros son indiferentes, de donde ha resultado gran daño a la iglesia y al
servicio de Su Mag.' Sim. Est. blandes ¡id, no. i j o .
3 J. van Mierlo, De Middelnederlandse Letterkunde, in : Geschiedenis der Letterkunde, in, j66v. 's-Hertogenhosch 1940; L. M. van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste helft der zestiende eeuw, Utrecht 1937 ; J. J. Mak, De
Rederijkers, Amsterdam 1944; J. Loosjes, De invloed der Rederijkers op de
Ilervorminç, in: Stemmen voor Waarheid en Vrede, Utrecht 1909.
• E. Kuttner, Rederijkersspelen als historische documenten, in: T.V.G., IVII,
і8у .
s J. van Mierlo, o.e. 366.
6
L. Knappert. Het ontstaan en de vestiging van het Protestantisme in de Neder
landen, Utrecht 1924; J. J. Altmyer, Précurseurs de la Réforme aux Pays-Bas,
Den Haag, 1886.
>4Í

tractaten een uitweg zocht. Doch in tegenstelling met lectuur, die
clandestien gedrukt en verspreid werd en met opstandige volksliedjes die anoniem de ronde deden, kon de overheid op openbare
vertoningen een wakend oog houden en buitensporigheden onderdrukken. De geruchtmakende opvoering van 'De boom der Schriftueren' te Middelburg in 1539, het landjuweel van Gent in 1 £40 en
dat van Antwerpen in 1542 hadden voorgoed de aandacht van de
inquisitie op deze mogelijkheid van ongewenste propaganda gevestigd1. Tussen 154.0 en 1560 verschenen meerdere plakkaten, die
ernstig in het bedrijf der rederijkers ingrepen en de nodige waarborgen trachtten te scheppen 2 .
Toen Lindanus in april 1564 dan ook een programma onder ogen
kreeg van het landjuweel, dat op het feest van St. Jan te Gouda zou
worden gehouden, leek het hem verdacht, dat er, tegen het voorschrift der plakkaten, noch de naam van de drukker noch de
approbatie van de overheid op vermeld werd. Hij waarschuwde het
hof van Holland, dat deze spelen 'meer quaets dan goets in der
catholique religie souden moegen duen'. Het hof reageerde onmiddellijk en verbood de spelen, omdat ze niet behoorlijk waren
aangevraagds. Het stadsarchief van Gouda bevat nog sporen van de
ontsteltenis, die dit verbod teweeg bracht. Het initiatief was uitgegaan van de plaatselijke rederijkerskamer, die op 13 januari aan
de vroedschap had verzocht, om in de zomer een landjuweel te
mogen houden 'ter eere deser stede' 4 . De raad besloot om eerst
een bode van de stad te laten rondgaan om te zien, of er voldoende
belangstelling bestond bij de rederijkers in de omgeving en toen op
17 januari reeds zeven kamers hun medewerking hadden toegezegd5, werd besloten het feest te laten doorgaan en van stadswege
te bekostigen 6 . Daarop werden de Caerten gedrukt en in alle
omliggende plaatsen verspreid met vermelding van de prijzen, die
door de stad waren uitgeloofd. Het was dan ook een grote teleur1

P. E. Valvekens, o.e. 2 28v.
F. Reusch, Ordonnantien, Statuten ende Placcaeten, 26; C. Cau, Groot Placcaetboeck, 1, 1 : passim;
3 Hof van Holland aan Margareta van Parma, 19-11-1164: E.A.SG. Hof 381, fol.
208; Verslag Hof van Holland, I O - I - I Í 6 6 . sub voce: Gouda ter Goude, н.в. LU,
307V.
* Stadsarchief Gouda, Vroedschapsboek 13-1-1564, fol. 12.
5 Stadsarchief Gouda, Vroedschapsboek 1564, fol. 13 verso en 14 recto.
* Stadsarchief Gouda, Thesauriersrekening 1564, hoofdstuk: Schenken en extraordinaris uitgaven, 2-е blad recto en verso, 4-e blad recto.
2

146

Stelling, toen eind april het verbod van 's-Gravenhage kwam. Terstond werd een deputatie afgevaardigd, bestaande uit de beide
burgemeesters, de schout en een der schepenen 'omme te doleren
ende te helpen debatteeren ant collegie van den Raedt, beroerende
't spelen van Rethorica' 1 . Zij betoogden, dat men 'nu sonder groóte
diffamie der stede, die anders voor catholicque gehouden es, nyet
en soude beletten die speelen gespeelt te worden'. Bovendien zou
dat een grote schadepost betekenen, daar de meeste onkosten al
gemaakt waren. Het Hof behoefde geen zorg te hebben voor de
religie, want men zou de voorwaarde stellen, dat elke rederijkerskamer zijn stuk door de eigen pastoor vooraf moest laten goedkeuren. Op deze voorwaarde stond het Hof toe de spelen te laten
doorgaan, behoudens goedkeuring van de landvoogdes. Deze goedkeuring van Margareta van Parma kwam pas op 18 juni, één week
voor het feest aan en ook de regering drong er nog speciaal op aan
nauwkeurig toezicht te houden. De magistraat van Gouda beloofde
daarop, dat zij de deken die over Gouda jurisdictie had zou vragen
alle stukken te willen bijwonen. Na afloop meldde Gouda aan het
hof dat dit ook gebeurd was. De deken had 'nyet dair uyt connen
bemercken, dat contrarie der catholycke gelooff ofte anders schandaleus was'.
Lindanus berichtte echter na afloop van het feest aan het hof, dat
door de rederijkers van Leiden, Oudewater en Monster toch nog
stukken waren gespeeld 'inhoudende diversche schandaelen contrarie onsen heylighen cristen geloeve'. Hij had ze uiteraard niet
zelf gezien, maar wel getuigen verhoord, zoals uit de rekeningen
blijkt2 en in de klachtenlijst voor Filips n noemde hij die getuigen :
'de pastoor van Gouda en andere vrome mannen' 3 , dus naar het
schijnt dezelfde geestelijke, die volgens het hof de spelen had bijgewoond en in orde bevonden. Dit klinkt dermate vreemd, dat
men gaarne de stukken zou willen inzien. Dat wilde het hof van
Holland ook en de president beval aan de Goudse Magistraat om
alle gespeelde stukken op te zenden om ze door Lindanus zelf te
laten controleren. Dit is niet gebeurd en de wijze, waarop dat
1
Stadsarchief Gouda, Thesauriersrekening 1.564, hoofdstuk: Reisen, fol. 20
verso en fol. 22 recto; R.A.SG. Hof van Holland, 381, fol. 208.
2
'Audivit testes de ludis Goudanis et de Poeldijck domi een dach', R.A.SG.
Rekenkamer, 4484, fol. 128 verso.
3 Articuli fol. 146 verso in voce: Gouda geeft in de marge : 'Informatio D. Lindani
D. Pastor et alii pii'. Sim. Est. Flandes, J37.
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verklaard werd, klinkt wel verdacht. De magistraat antwoordde
eerst dat de tekstboekjes berustten bij de factor van de rederijkers,
die toevallig afwezig was. Zodra hij thuis zou komen, zou men de
stukken opvragen. Op 30 september meldde Gouda, op een nieuwe
aanmaning van het hof, dat de gewezen factor was verhuisd naar
Middelburg en dat men zou moeten wachten tot hij toevallig eens
in Gouda kwam, waar hij nog een en ander had te regelen.
Deze gang van zaken vond Lindanus zeer suspect en door de
vroeger vermelde brief aan Hoppers kwam - naast de loterij van
Delft — ook deze kwestie onder de aandacht van Margareta van
Parma. De hertogin gelastte het hof, haar uitvoerig verslag uit te
brengen en in elk geval de bewuste stukken op te sporen. Daarop
antwoordde het hof met een rapport over de gehele gang van zaken,
waaruit bovenstaande reconstructie grotendeels is overgenomen.
De toneelstukken echter had men ook toen niet en ze waren niet
meer te achterhalen. Gouda liet namelijk weten, dat de factor ze
had gegeven aan de stadsdokter, Boudewijn Ronsse1 geheten, die ze
weer had afgestaan aan een drukker in Antwerpen. Het hof constateerde, dat het zijn plicht had gedaan 'sonder dat die van der
Goude oyt onwillich syn geweest, dieselve spelen ons over te
schicken, als t selve uwe missive vermeit'. Lindanus heeft blijkbaar
gemeend, dat hierachter opzet stak: bescherming van de rederijkers door de magistraat en bescherming van de magistraat door het
hof van Holland. In de klachtenlijst aan de koning betreffende Gouda
somde Lindanus een groot aantal punten op tegen de magistraat.
Hij beweerde, dat de bewuste factor van de rederijkers openlijk
calvinistische meningen had verkondigd en daarom door zijn eigen
rederijkers was uitgestoten maar door een der schepenen beschermd. De magistraat had hem nog na dat feit de opdracht
gegeven, het landjuweel te organiseren. De genoemde schepen had
zich eveneens smalend uitgelaten over de inquisitie en verschillende
leden van de vroedschap zouden met het Paasfeest uit de stad zijn
gegaan om niet openlijk te hoeven communiceren. In het openbaar,
op de grote markt voor het stadhuis, had iemand een lied gezongen
over 'Christus die niet in de Eucharistie kon zijn omdat hij in de
schoot van Zijn Vader in de hemelen rust', en de schuldige was
1
J. G. W . F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, blz. 203-211 :
Boudewijn Ronsse was de stadsdokter van Gouda van 1 j j i tot 1 £97. Van 1 j6 j tot
1 i68 was hij echter afwezig; als lijfarts van hertog Erik 11 van Brunswijk volgde hij
deze op zijn tochten.
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door de lakse magistraat 'slechts' gestraft met twee jaar verbanning
uit de stad. Aldus gaf Lindanus nog meer punten, die alle de
strekking hadden, dat de magistraat van Gouda de ketters beschermde, juist zoals in Delft.
Voor onze beoordeling van Lindanus is echter het verschil tussen
de twee steden van groot belang: terwijl in Delft zeer veel onrust
heerste en bij de beeldenstorm een grote groep van mensen maandenlang in opstand kwam, bleef in Gouda alles rustig en is er
helemaal geen beeldenstorm geweest. Economisch had de stad het
ook wel moeilijk : de bierbrouwerij en de draperieïndustrie waren
teruggelopen, maar de kaashandel bloeide er als tevoren en de
bevolking van Gouda stond bekend als conservatief en landelijkeenvoudig 1 . De hervorming had er bijna geen aanhang en ook in
1^72 bleef alles rustig, zelfs na de verrassing van Oudewater door
Jonker van Swieten op 19 juni. Een zeer klein groepje prinsgezinden heeft in de nacht van 21 juni een der Goudse stadspoorten
heimelijk geopend en jonker van Swieten met zijn troepen ingehaald. Wordt het wantrouwen van Lindanus tegen de magistraat
van Delft door de latere gebeurtenissen min of meer bevestigd, dat
tegen Gouda zeker niet. Heeft er in zijn — enigszins kwaadwillig
aandoende - mening over de Goudse magistraat een persoonlijke
grief verborgen gezeten, zoals wij tijdens de Friese moeilijkheden
constateerden, bijvoorbeeld over de vreemde verdwijning der
toneelstukken, waardoor hij eigenlijk niets kon bewijzen en een
slecht figuur sloeg? Het is mogelijk, doch mijns inziens ligt een
andere uitleg voor de hand, die weer een bepaald facet van zijn
persoonlijkheid belicht.
In de uitgebreide klachtenlijst, die in mei ι ςβς naar Spanje ging,
werden tegen de magistraat van Delft en die van Gouda ongeveer
evenveel aanklachten gelanceerd, maar als getuigen voor een te
houden onderzoek werd bij Delft een groot aantal personen aan
gegeven, variërend voor de onderscheidene soorten van klachten;
bij Gouda stond als enige getuige in de marge vermeld: 'dominus
Pastor' — de pastoor van de St. Janskerk, waarbij het onpersoonlijke
'et alii pii' en andere vrome mannen gevoegd was. Wanneer men de
laatste onbepaalde verwijzing, welke voor een concrete verificatie
weinig bruikbaar zou zijn, terzijde mag laten, ging de gehele visie
van Lindanus op de toestand in Gouda dus terug op de pastoor als
1

Boogman, o.e. 88-93.
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voornaamste bron. Deze was waarschijnlijk niet dezelfde als de
deken, die de spelen had bijgewoond 1 . Pastoor van de grote St.
Janskerk was Mr. Joost Bourgois, afkomstig uit Henegouwen, die
2
in Leuven het licenciaats-examen in de theologie had behaald .
Volgens de lokale geschiedschrijver, pastoor Ignatius Walvis,
was Bourgois een voortreffelijk priester, 'een ernstig bestraffer van
de quaadlevenden en een dapper voorstander van zijn oud geloof'.
De verhalen, die over hem de ronde deden, geven ons echter wel
de indruk, dat Bourgois daarbij niet bepaald zachtzinnig te werk
ging 3 . Over zijn predikaties plachten zijn kapelaans te zeggen:
'hoort hem al weer tieren'. Aan de grote invloed van deze ijverende
pastoor zou het mede te danken zijn, dat de inwoners van Gouda in
de dagen van de beeldenstorm niet uit de band sprongen en een
overgekomen predikant verjoegen. Bij de weinige andersdenkenden
was hij echter blijkbaar zo gehaat, dat zij na de overgang van de stad
in ι ¡j2, terwijl de Janskerk nog steeds voor de katholieke eredienst
gebruikt werd, zijn graf op het priesterkoor openbraken en zijn
gebeente schonden. Blijkbaar werd heer Joost door de gebeurtenissen van de zestiger jaren sterk aangegrepen. Kort voor zijn
vroege dood in 1571 — Bourgois stierf op 49 jarige leeftijd —ontbood
hij de vier burgemeesters aan zijn ziekbed en bezwoer hen de
katholieke godsdienst te beschermen 'ende dat met zodanige ernst
en beweeglijke redenen, dat een van deze burgemeesters hem
zodanig ontzettede, dat hij het in 't kort bestierf'. Dat Bourgois
ook tijdens zijn pastoraat de toestand somber inzag, is wel te lezen
in het protocol van de visitatie die in het dekenaat Gouda in 1567
• I. Walvis, Beschrijving der Stad Gouda. Walvis meent, dat de pastoor van de St.
Janskerk steeds ook landdeken was. o.e. II, 9^. Uit archiefstukken blijkt echter,
dat dit vaak niet het geval is geweest. Stadsrekeningen 1485, fol. 14: 'Die pastoer
2 stede canne wijns, den deken 2 stede canne wijns'. e.a. Zie ook: J. H. Hofman:
Ter Goude, B: Heeren Dekens en C: Pastoors van Ter Gouw. н.в. xv (1888),
94-98.
2
Volgens Walvis werd Bourgois pas in 1 j é j pastoor van de St. Janskerk (11, l o j ) .
Op talrijke plaatsen in de rechterlijke archieven van Gouda wordt hij echter reeds
vanaf ι ί j6 'pastoer van der Goude', of 'pastoer van sint Jansparochiekercke deser
stede' genoemd. Stadsarchief Gouda, Rechtsarchief: lias 9, fol. i 6 2 r , i 6 8 r , І9£Г,
197ν; R.A. 11 : fol. 28г, i 2 i r ; R.A. 327: fol. 73V; R.A. 328: fol. 212; R.A. 329:
fol. 29Г, з ^ г ; R.A. 3 9 3 : fol. 186 verso.
3 Walvis, 11 104: 'Van hem (Bourgois) wordt verhaalt, dat hij op zekeren tijd, uit
de handen van eenen Priester (gansch den fijnsten niet) gereed om het Altaar
geheim te heiligen, den kelk rukte, seggende : Weet ge wel, van wat plaatse dat ge
koomt?'
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door Herman van Rennenberch, aartsdiaken van Utrecht werd
gehouden'. Ondervraagd over zijn buurtpastoors, meldde Bourgois
'dat de meesten te weinig ernstig leefden en velen ergernis gaven
door hun levenswandel en hun prediking, en vervolgens dat de
meesten niet resideerden' 2 . In concreto voegde heer Joost daaraan
ernstige beschuldigingen toe tegen acht collega's. Vier van deze
klachten werden bevestigd door de pastoor van Haastrecht, heer
Theodorik, maar deze voegde aan zijn getuigenis de beperking toe,
dat hij zijn inlichtingen van anderen had en niet voor de waarheid
ervan kon instaan. Van de overige acht ondervraagde pastoors
hadden er drie aanmerkingen op de vicecureiten van Brandwijk en
Lekkerkerk, de anderen onthielden zich van elk oordeel. Ook
wanneer men mag aannemen, dat verschillende heren, die zelf niet
geheel vrijuit gingen, er weinig behoefte aan hadden over anderen
te klagen, ontkomt men niet aan de indruk, dat pastoor Bourgois van
het gehele dekenaat Gouda de meest bezorgde herder is geweest.
Hij heeft de kerkelijke verhoudingen waarin hij leefde blijkbaar in
sterk contrasterende kleuren gezien. Het lijkt mij niet onaannemelijk, dat Lindanus in hem een verwante geest gevonden heeft en al
te gemakkelijk alles heeft aangenomen, wat hem door deze pastoor
verteld werd. Daarbij heeft Lindanus dan wellicht meer aandacht
gehad voor de ernst der gerapporteerde feiten, dan voor de nuchterheid en objectiviteit van de getuige. Naderhand zullen wij nog zien,
dat enkele klachten van Lindanus zo vreemd waren, dat men geen
andere verklaring kan vinden dan de veronderstelling, dat Lindanus
de gemelde feiten niet goed begrepen had of bij twistpunten slechts
een der partijen gehoord had. Zijn ontevredenheid over het rustige
Gouda lijkt mij in elk geval wel sterk overdreven.
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Een derde concrete aanklacht, die Lindanus eind 1564 aan de regering overbracht 3 betrof de gestage verbreiding van het protestan1
F. A. L. van Rappard en S. Muller, Verslagen van Kerkvisitatiën in het bisdom
Utrecht uit de 16-e eeuw, in: Werken Hist. Gen. UI serie, no. 29, 369V.
1
'M. Judocus Bourgois, de moribus et doctrina pastorum confinium, retulit
plerosque pastores parum syncere vivere, et tam vita quam doctrina multis
scandalo esse, et preterea plerosque contra statuta synodi et cañones concilii
Tridentini non residere'.
3 Een concreet document hierover is mij niet bekend. Het lijkt mij niet onwaar-
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tisme in geheel Holland en vooral in het Noorderkwartier, de streek
rond Medemblik en in het zogenaamde Waterland, de omgeving
van Edam en Purmerend. De rekeningen vermelden, dat hij ge
tuigen verhoorde 'op de staet van Medemblick, in de saecke vanden
ongedoopte kinderen van Catwyck, op de religie van Haerlem,
Alcmaer, Monnickendam' en vele andere plaatsen. Op 29 decem
ber 1564 ontving het hof van Holland een schrijven van de land
voogdes, waarin de president vernam dat 'int quaertier van NoortHolland groet gebreck es van wederdoperye en bisonder binnen die
stadt van Medemblick' 1 . Terstond schreef Comelis Suys de be
stuurders van Medemblik daarover aan en reeds op ι ς januari kon
hij aan de landvoogdes hun antwoord overbrengen. Volgens de
burgemeesters van Medemblik was er geen enkele reden tot onge
rustheid, omdat niemand in hun gebied met deze dwaling besmet
was. Het hof schreef aan Margareta dat men desondanks aan de
schout van Medemblik had opgedragen om goed toezicht te blijven
houden 'opdat die voirs. verdomde secte soude moghen worden
gedempt ende uytgeroeijt'. Ook de hertogin vertrouwde de
gunstige uitslag niet en op 24 januari schreef zij opnieuw naar
's-Gravenhage : 'Wy souden ons seer verheughen dattet aldaer so
ciaer ende suyver waer als sy scryven, maer connen sullicx qualyck
geloeven oft dienaengaende gerust syn'. Het hof kreeg daarom de
uitdrukkelijke opdracht om nogmaals te onderzoeken, hoe de
toestand in Medemblik in feite was en daarvan verslag uit te
brengen 2 . Het vervolg van deze correspondentie bleef niet bewaard,
maar in de vragenlijst van Lindanus stond ook dit punt met daarbij
de beschuldiging, dat de Magistraat van Medemblik de schout
verhinderde zijn plicht te vervullen 3 . Daardoor werd dit eveneens
een onderdeel van de algemene enquête van 1565 en uit het antwoord van het hof in 1 j66 bleek inderdaad, dat de situatie in het
Noorderkwartier niet zo rooskleurig was als de magistraat had
voorgegeven.
schijnlijk, dat het eveneens via Joachim Hoppers onder de aandacht van de regering
is gebracht, tesamen met de klachten over Delft en Gouda.
1
Aldus het antwoord van het hof, RAB. Audience 329, fol. ι ; uitg. door A. van
Lommei in н.в, ιν, 4 2 ί ·
2
Margareta aan hof van Holland, 24-1-1^6^: R.A.B. Audience 329, fol. i o ; uitg.
н.в. IV, 4 2 8 .

3 'Si le magistrat n'a point juge contre le bailly, il fault que vous faictes probation
et demonstration que l'enffant de ceste accuse anabaptiste n'est pas baptize comme
vous l'accusez'.
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Ook nu schreef het hof dat de burgemeesters 'gheen merckelycke
faulten en hadden bevonden' maar het gaf toe, dat de schout zich
meermalen bij de procureur en ook bij de president van het hof had
beklaagd, dat hij door zijn stadsbestuur in de handhaving der
plakkaten werd tegengewerkt. Onder andere had de schepenbank
burgers vrijgesproken, die niet konden aantonen dat hun kinderen
gedoopt waren, en van de schout geëist dat hij de bewijzen van het
tegendeel zou overleggen. Het hof meende zelf, dat er in Medemblik inderdaad enig plichtsverzuim was geweest, hetgeen echter
zou voortkomen uit twisten van particuliere aard tussen de schout
en de burgemeesters. De president had beide partijen bevolen hun
persoonlijke grieven opzij te zetten en elkaar te helpen in het
uitvoeren van de wetten. Nu gaf Lindanus in zijn lijst voor de
koning als zijn getuige bij Medemblik alleen de schout op1 en men
zou dus kunnen aannemen, juist zoals dat bij Gouda het geval leek
te zijn, dat hij te lichtgelovig op één der partijen steunde en dat het
hof na zijn 'audi et alteram partem' een juister standpunt innam.
De lokale geschiedschrijving2 heeft echter wel aangetoond, dat
inderdaad reeds vóór ι £66 in heel de kop van Noord-Holland en
met name in Medemblik het anabaptisme sterk verbreid was en dat
het door de regenten werd geduld. Ook het hof moet dat hebben
vermoed, want het had, naar zijn zeggen, aan de officieren van de
omliggende plaatsen Hoorn, Alkmaar en andere de opdracht ge
geven om hun collega van Medemblik zonder verdere ruggespraak
alle hulp te geven die hij zou vragen 3 . De conclusie is gewettigd,
dat het in Medemblik wel om meer ging dan particuliere twisten,
maar dat de macht van het hof van Holland over de afzonderlijke
steden in 1565 niet bijzonder groot was en dat het daarom de
toestand niet donkerder wilde zien dan noodzakelijk was.
1
'Medemblyk. Annon pueri plurimi non baptisati? Annon praetor omnem adhibuit diligentiam, sed impcditus a Magistratu, qui judicavit Praetorem deberé
probare quod pueri non essent baptisati? et alia objiciendo Praetori de quibus
conquestus est in curia Hollandiac. Testes: Praetor D. Ryswyk. Informatio D.
Lindani'.
2
B. Voets: De hervorming in West Friesland, N.A.K. Nieuwe serie, dl. xxxv en

XXXVI.

3 'Ende ten eynde de officier van Medenblick van gheen hulpe ende assistentie
gedestitueert en soude worden, heeft 't Hoff geschreven ende van Co. Mats.
wegen belast den Schoudt van Hoorn, Alcmaer ende andere naestgezeten officiers,
dat zy persoonl. ende met heure dienaers, hem alle bchoirl. assistentie doen zouden tot apprehentie van de gesuspecteerde ofte geaccuseerde persoenen'.
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Concreter was de klacht die Lindanus in dezelfde tijd bij Margareta indiende, dat in Alkmaar, Egmond en Edam door sommige
ouders de doop van hun pasgeboren kinderen met geweld ver
hinderd werd. De landvoogdes schreef op ю maart ις6ς aan het
hof, dat dit toch wel een 'groóte ende vermetelycke stouticheyt'
was en dat zij niet kon aannemen, dat de overheid daarvan niet op
de hoogte zou zijn geweest. Zij wilde dus weten, wat er van waar
was en wat men ertegen had gedaan1. In het uitvoerig antwoord van
het hof2 gaf de president toe, dat het stadsbestuur van Alkmaar
'seer slappelicken ende qualicken geprocedeert hadde'. Het feit
was inderdaad zo geschied, als men aan de hertogin had gemeld.
Een metselaar3 had zijn kind, dat door de vroedvrouw naar de kerk
werd gedragen, nog juist in het portaal kunnen achterhalen en hij
had het ongedoopt weer mee naar huis genomen. De schout had de
man ongemoeid gelaten en de schuldige was inmiddels overleden.
Het hof had na zijn onderzoek de magistraat van Alkmaar een
ernstige berisping gegeven 'dat hetselve een seer quaede maniere
van doen es' en dat men voortaan de plakkaten met groter ijver
diende te onderhouden, 'sonder daerinne te simuleren of gratie te
doen, alsoe hetselve in huerluyder macht nyet en es'.
Over Egmond schreef het hof, dat zekere Jacob Rouge zijn kind
niet had willen laten dopen. De schout had de vader voor de
schepenbank gedaagd maar hij was ontvlucht. Het hof concludeerde,
dat deze schout wel 'syn uyterste diligencie ende debvoir gedaen'
had, maar men had hem toch vermaand te zorgen 'dat van gelycke
in synen bedryve voortaen niet meer en gebuere'. Bij dit verslag
van het hof zou men kunnen opmerken dat de schout van Egmond
de schuldige de kans had gegeven om te vluchten, zeker wanneer
1

R.A.B. Audience 319, fol. 4J.
R.A.sG. Hof van Holland 381, fol. 220-221. Dit document is een copie en staat
gedateerd op 2 maart 1 j é ^ , doch moet zeker later gedateerd worden, waarschijnlijk in april of mei 1 ¡6ς, zowel wegens de plaatsing in het copieboek als om de
inhoud: 'Genaedige Vrouwe, wij hebben opten 27 martii lestleden van Uwer
Hooch. ontfangen zeeckere missieve van date den 10-e des voorscr. m a e n t s . . . '
In elk geval is het stuk vóór 22 juli i j ó j in Brussel ontvangen. Het wordt in de
brief van Margareta aan Filips van die datum uitvoerig aangehaald. L. P. GachardJ. S. Tbeissen, iv, ¡ς.
3 Het hof spreekt niet over een metselaar; deze nadere omschrijving hebben wij
ingelast uit de vragenlijst van Lindanus aan Margareta: 'Si l'yver passe n'avoit
point ung masson, qui prenoit son effant avec grande force hors des mains des
parins dedans l'église'.
2
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men de lezing hoort, die Lindanus in de lijst voor Filips van dit
geval gaf1. Daar zegt hij, dat het de vader betrof van een tweeling,
die het ene kind reeds in de duinen had verborgen en die, thuis
komend om ook het andere te halen, bemerkte dat het intussen
naar de kerk was gebracht. Hij snelde naar de kerk en wilde de
dopeling aan de meter ontrukken, maar werd door de omstanders
tegengehouden. De man had nog maandenlang ongestoord in het
dorp gewoond, voordat hij een oproep kreeg om zich te verantwoorden. Ook toen was er geen arrestatie gevolgd maar de man
was na de derde oproep veiligheidshalve uitgeweken. Een belangrijke vraag komt hier naar voren : vanuit dezelfde grondgegevens
ziet men twee geheel verschillende interpretaties. Waar Tag de
waarheid ? Het hof van Holland gaf in het verslag van de enquête in
ι ¡66 een nog mildere lezing van het geval als in de vermelde brief
van mei ι ^б^. De schout had terstond na het vernemen van het feit
zijn uiterste best gedaan om de vader te grijpen, maar voordat hij
uit zijn standplaats (Egmond Binnen?) in Egmond aan Zee had
kunnen komen, was de man reeds gevlucht. Toen had hij gezorgd,
dat het kind behoorlijk gedoopt werd en hij had de vader bij verstek
laten veroordelen 2 . In een verslag van fra Lorenzo de Villavicentio
daarentegen 3 werd de andere interpretatie nog scherper toege
spitst: 'In Holland verzetten de anabaptisten zich in drie steden
openlijk tegen het dopen van hun kinderen en wanneer de pastoors
de kinderen gaan halen om ze met geweld te dopen, schelden de
ouders openlijk op de kerk, zeggend dat zij voor God moeten pro
testeren, omdat hun kinderen tegen hun wil worden gedoopt en zo
medeplichtigen worden van die overspelige en godslasterlijke
moordenaars en vijanden van God. Zo immers noemen zij ons
katholieken. Dit is onlangs in het openbaar gebeurd ! Nu komen zij
zelfs al naar de kerk om hun kinderen uit de handen van de pastoor
1
'Egmonda. Anne quidam superiori hyeme suum infantem abripuit in montes ne
baptisaretur, qui in ecclesiam reversus voluit et alterum (nam gemelli erant) a S.
Baptismale rctrahere, nisi per aliquot viros cathoheos fuerit detentus et cohibitus?
Annon fuerit idem illic multos menses impune versatus, licet bis ter fuerit citatus
et tarnen non comparuit ?'
1
'Had terstond zyn diligentie gedaen omme den zelven te becommen, maer о егmitz de selve fugity ff geworden was aleer die baillu van der plaetze zynder residen
tie tot Egmondt opt zee had mogen commen, heeft hy terstont tvoirs. kindt
behoor], doen kerstenen ende jegens den délinquant geprocedeert tot bannissement, daervan haere Hooch. oeck geadverteert is',
э Simancas, Est. Flandes £26, no. 148.
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te rukken, die ze wil dopen en ongestraft en ongehinderd gaan ze
er mee naar huis' 1 . Fra Lorenzo schreef bij dit verhaal met grote
letters in de marge: 'Dit is deze winter nog gebeurd in Alkmaar,
Edam en Egmond dat het eigendom is van de graaf van Egmond. Es
cosa certissima y verissima' 2 . Men voelt duidelijk dat deze lezing
van fra Lorenzo kant nog wal meer raakte en sterk tendentieus was.
Toch had hij het verhaal van Lindanus zelf vernomen, die nog bij
hem was toen hij dit verslag opstelde 3 . Op de bedoeling van dit en
andere verslagen van Villavicentio dient later te worden teruggekomen, maar kennelijk mag men deze versie niet letterlijk geloven. Alleen reeds het generaliserende karakter van de beschuldiging suggereert een chaotische toestand van het gewest Holland die
niet correspondeert met de feitelijke situatie.
Het derde geval lijkt tenslotte duidelijk te illustreren, dat Lindanus zich ook weleens vergiste. Over Edam antwoordde het hof
pertinent, dat het gemelde feit niet had plaats gevonden. Lindanus
gaf in zijn klachtenlijst als getuigen de pastoor van Edam en die van
Middelie 4 . Het hof daarentegen zond als bewijs voor zijn ontkenning
een schriftelijke verklaring van dezelfde pastoor van Edam, heer
Meinardt Jansz. en diens kapelaan mr. Claes Pieters 5 . Dit geval,
dat nogal duidelijk lag, is mogelijk door de landsregering nader
1
'En Olanda publicamente de dos meses a esta parte en tres lugares los anabaptistas no quieren baptisar sus hijos, y los Pastores por fuerza se los toman y traben a
la iglesia para baptisarlos. Los padres viendo que los pastores católicos batisavan a
sus criaturas publicamente dan bocas en la iglesia diciendo que protestan delante
de dios, que contra su voluntad son batisados sus hijos y que por el batismo son
hechos particpantes de los adúlteros blasfemos idolatras homicid?s y enemigos de
dios. Assi nos llamos a los católicos. Esto hacían los dias passados publicamente.
Hahora publicamente vienen a las iglesias y quitan de las manos de los pastores
católicos los niños quando los quieren balizar, diciendo que no deven ser batisados.
Y se salen con ello sin castigo ni pena ninguna'.
2
'Esto ha sucedido este invierno en tres villas de Olanda: En Egamont, que es del
conde que alia esta, En Alkmaria, En Edam. Es cosa certissima y verissima'.
3 'Tanto que el obispo señalado de Ruremunda, que es inquisidor de Olanda,
hahora esta a q u i . . . ' Simancas, Est. Flandes £26, no. 148.
•* Lijst voor Margareta: 'Sera oy: le cure d Eedam, le cure de Midlien ct les
aultres qui ceulx nommeront'. De lijst voor Filips geeft dit geval niet meer op maar
bij de andere klachten over Edam staat de pastoor wel met name genoemd:
'Testes M. Meinardus et Pastores vicini. D. Lindanus'.
s 'Die van Edam hebben ons gerescribeert, dat sulcx niet geschiet en es, ende sy
hebben tot dien eynde huerluyder pastoer ende capellaen voor hen ontboden, die
verclaert hebben dat sy niet en weten dat binnen der stede van Edam geschiet
zoude zijn. Ende wy sullen ons desenaengaende noch voorder informeren...'
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onderzocht, want de stadsrekeningen van Edam vermelden in ι ^6j
als vergoeding uit de stadskas van de pastoor en de thesaurier voor
een reis naar Brussel, de aanzienlijke som van 34 gulden 1 . Deze reis
van de pastoor had zeker geen betrekking op een verdediging van
zijn rechtzinnigheid, zoals men wel heeft verondersteld 2 . Bij deze
ijverige en vrome priester is daaraan nooit getwijfeld^. Dat de
aangifte voor Edam op een misverstand berustte, wordt impliciet
bevestigd door Lindanus zelf, die in zijn klachtenlijst voor de
koning deze beschuldiging wegliet.
Merkwaardig is, dat Margareta van Parma in haar berichten aan
de koning over deze gevallen van doperse gezindheid ook niet
oprecht schijnt te zijn geweest. Op 22 juli і^б^ schreef zij : 'Wat
betreft de drie steden die gediffameerd zijn van wederdoperij en
waar de ouders hun kind uit de handen van de priester genomen
zouden hebben, kan ik U mededelen dat er helemaal niets gebeurd
is in Edam en Egmond. Wat betreft Alkmaar: daar is wel zoiets
voorgevallen; nochthans hebben de bestuurders hun plicht gedaan
maar de schuldige was gevlucht' 4 . Bij vergelijking met de archief
stukken zien we een verschuiving: Egmond gaat nu ook geheel
vrijuit en het verhaal over deze stad met zijn ijverige schout en de
gevluchte vader wordt op Alkmaar geschoven, waar men de schul
dige tot zijn dood met rust had gelaten. Bij dit onderdeel van haar
brief zond Margareta geen copieën mee van de correspondentie
met den Haag, wat zij bij de overige besproken punten wel deed 5 .
Dit wijst er misschien op, dat zij zich bewust was te simuleren.
Filips accepteerde haar verklaring en prees Margareta voor haar
ijver6, maar de huidige onderzoeker is geneigd daarbij te denken,
1
Tbesauriersrekening 1 j b f : 'Item gereyst tot Hnkhuyzen mette pastocr, verteert
4 g l d . 3 st. 9 penn.' en daarna: 'Item gereyst tot Bruyssel mette pastoor, 9 dagen
gevaceert, verteert 34 gld. 17 st. die consultatie daerinne gereeckent'. medegedeeld in H.B. xxxi, 160.
2
A. Driessen: Edam voor de hervorming, н.в. xxxi, 160.
3 Reeds in 1 $60 beval Lindanus hem aan als een van de vertrouwde priesters, die
¡11 een landelijk concilie een oplossing zouden moeten zoeken voor de moeilijkheden op godsdienstig gebied. 'Lo de (risia', R.A.B. Audience 1430/1 no. 11.
+ 'Quant a Edam et Egmonde, riens ne s'est trouvé, mais quant à Alcmar, qu' il
y en avoit quelque chose telle, a quoy toutefois, ceulx de la loi furent leurs
debvoirs: et celluy qui avoit perpetré le cas s'en estoit enfuy'. L. P. GachardJ. S. Theissen, iv, j j .
s L. P. Gachard-J. S. Theissen, v, 79 : Billet des pièces que s'envoyent au Roy avec
ce dépêche.
6
L. P. Gachard-J. S. Theissen iv, 100.
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dat de opmerking van fra Lorenzo : 'dat is gebeurd in de stad van de
graaf van Egmond' hierin bij Margareta wel een rol heeft gespeeld.
Het zou in deze biografische schets van Lindanus te ver voeren,
alle feiten en beschuldigingen, die hij naar Brussel en Madrid zond,
op hun juistheid te onderzoeken. Hier ligt echter wel een bron van
informatie voor de lokale geschiedschrijving, die reeds veel van wat
Lindanus rapporteerde heeft bevestigd 1 . Toch zijn er ook een
aantal feiten, welke door het hof van Holland op zo overtuigende
wijze werden verduidelijkt of weerlegd, dat men moet concluderen, dat Lindanus zijn inlichtingen te eenzijdig inwon, ofwel dat
hij ze niet had begrepen ofwel sterk overdreven. Deze indruk krijgt
men bij zijn verhaal over Delfshaven, waar de vissers op het hoogfeest van Allerheiligen in de kerk hadden gewerkt tijdens de H.
Mis en daarbij onder de elevatie het sacrament hadden bespot 2 . Het
hof zond een schriftelijke verklaring van de pastoor mee, met zijn
uitleg, dat in Delfshaven volgens een oud gebruik op Allerzielendag
na de plechtigheden de dorpskerk - de enige grote overdekte
ruimte - ter beschikking werd gesteld van de vissers om hun netten
te repareren, uit te spannen en op te rollen voor de winter.
Lindanus had het verhaal van dezelfde pastoor gehoord en blijkbaar
niet goed begrepen. Een ander voorbeeld is de beschuldiging van
Lindanus, dat de rederijkers van Capelle een ketters stuk hadden
gespeeld over 'de broek van Sint Franciscus'. Bij nader onderzoek
was volgens het hof gebleken, dat het een vastenavond-klucht betrof die niet over de broek van St. Franciscus had gehandeld, maar
- en dat was inderdaad veel toepasselijker - over Priapus' broek 3 .
Het had dus niets te maken gehad met de godsdienst of de inquisitie
'hoewel daer eenighe schurrile propoosten instonden, die nyet wel
1

Zie o.a. de geschiedenis van diverse Hollandse parochies in de Haarlemse
Bijdragen; B. Voets: De Hervorming in West-Friesland; G. C. A. Juten: Rondom
een plaatje, in : Taxandria, xxxii ( 19 2 j) blz. 19 v.
2
'S'ilz n'ont point labouré le jour de tous Sainctz dedans l'église. S'ilz ne
mocquoyent du St. Sacrement en l'élévation le jour de tous Sainctz ryans et
extendans leurs langues contre nostre Seigneur. Die schoudt van Delft scryft dat hy
hem up dése articulen wel geinformeert heeft, mer en wordt vuyt dieselve informatie, hierby onder lettre E. gevoucht, Sonderlings nyet bevonden . . . dan datier
netten inde kerck aldaer gebreyt zyn geweest naer ouder gewoonte, nyet op aider
Heyligen dach maer op alder zyelen dach, en den pastoor die tselve den inquisiteur
aengegeven hadde . . . zeyde noyt zulcx gezeyt te hebben, mer dat hy van aider
zeylen dach gesproecken mocht hebben'.
3 Priapus : mythologische godheid van de wijn en de vruchtbaarheid, vergelijkbaar
met Bacchus of Dionysos.
iSS

en dienden ter eerbaerheyt'. Sterk overdreven lijkt de verontwaardiging van Lindanus, waar het gevallen betrof, die eigenlijk
kwajongensstreken genoemd moesten worden of wanneer een
belediging van de pastoor of van het H. Sacrament begaan bleek
door de dorpsidioot 'wesende een simpel halff dwaes' 1 .
Raadselachtig tenslotte is de scherp geformuleerde en ook in lijst
voor Filips ii herhaalde beschuldiging, dat het karmelietenklooster
van Ouddorp bij Alkmaar: 'was gesloopt en verwoest op heiligschennende wijze, alsof de Turken er hadden huisgehouden, zodat
de altaren en beelden in stukken waren gebroken en de kerk was
ontheiligd' 2 . Het hof rapporteerde, dat het hier een volkomen
normale afbraak betrof van een leegstaand gebouw. De paters
karmelieten hadden in 1^62 de communauteiten van Haarlem en
Alkmaar, die beide een kwijnend bestaan leidden, samengebracht
in Haarlem 'omme soe van de twee conventen, die beide begonsten
te vergaen, een goet convent in weesen te houden'. Daarop was het
gebouw in Alkmaar gesloopt en de materialen waren verkocht.
Tot bewijs van deze normale gang van zaken zond het hof een
notariële copie van het proces-verbaal, dat na onderzoek ter
plaatse in 1^63 was opgesteld door de raadsheer mr. Dominicus
Boot en Wilhelmus Lindanus zelf. Men vraagt zich af, hoe Lindanus
dit kon doen. Het proces-verbaal is zeker in grote lijnen gunstig
geweest voor de versie van het hof; anders had men daarvan geen
notariële acte opgestuurd. Deze zaak was bovendien nog door de
Hoge Raad van Mechelen onderzocht wegens onregelmatigheden
bij het aanvragen van de vergunning en ook daarnaar kon het hof
verwijzen. Hoe kon Lindanus daarvan in ι ςβξ een heiligschennend
misdrijf maken? In de lezing van fra Lorenzo was het verhaal nog
weer gruwelijker : 'In de stad Alkmaar heeft een particulier persoon
een karmelietenklooster afgebroken zonder verlof van het hof. Hij
nam de ciborie met het Allerheiligste Sacrament en de heilige
vaten met het chrisma en de olie der zieken, goot de heilige olie
1

Verslag van het hof o.a. bij Delft.
'Si le monastère des Carmes lez de la ville Dalcmar nest demoly et ruyne en
grande abomination comme si les turcqs lavoicnt abatu, de sorte que les autels sont
rompuz, les grands pierres ou les tables des autels estoient renversez, les images
rompuz et leglise prophane. Linformation de commissaires du monastère de
Carmes'. In de lijst voor Filips 11: 'Annon monasterium Carmelitarum plusquam
feritale et truculcntia in Dei templum et imagines sanctorum atque corpora
mortuorum fuerit eversa et direpta? Informatio commissarii Regii D. Lindani et
D. Bootii'.
2
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weg en verkocht de zilveren vaten en we weten niet, waar hij het
1
H. Sacrament gelaten heeft en hij wil het ook niet zeggen!' Het
lijkt volkomen onaannemelijk, dat de kloosterfamilie bij haar ver
huizing naar Haarlem en de verkoop van het gebouw aan de sloper
het Allerheiligste zou hebben achtergelaten. Deze pikante bijzon
derheden zijn er ongetwijfeld door fra Lorenzo bij gefantaseerd om
indruk op de koning te maken. Lindanus heeft zich er toe geleend,
om deze man meerdere verhalen van dit soort te verschaffen. Hij
deed dit waarschijnlijk vanuit de paniekstemming, waarin hij begin
ις6ς verkeerde.
Uit zijn talrijke informaties en getuigenverhoren had hij de in
druk gekregen, dat de ketterij in Holland in ontstellende mate
toenam. Overal werden volgens zijn zegslieden2 samenkomsten en
hagepreken van protestanten gehouden en deze werden door de
overheid overal oogluikend toegelaten en soms zelfs beschermd.
Als inquisiteur kon Lindanus slechts in enkele concrete gevallen
ingrijpen en hij ondervond daarbij zo weinig steun, dat hij dit als
tegenwerking voelde. 'In Holland zijn de meeste schouten, schepe
nen, burgemeesters en andere bestuurders openlijk begunstigers
van de ketterij ', schreef fra Lorenzo in de loop van ι j64 meer
malen aan de konings. 'Door hun steun is de dwaling in dat graaf
schap zozeer toegenomen dat alleen God het nog kan redden'.
Lindanus zelf schreef aan de vorst: 'De inquisitie wordt openlijk
bespot en gehoond en de inquisiteurs verkeren herhaaldelijk in
levensgevaar, zoals ik zelf heb meegemaakt in Oudewater en op
andere plaatsen'*. Een belangrijke oorzaak van zijn paniekstemming
was ongetwijfeld dit gevoel van onveiligheid, niet alleen gewekt
door bedreigingen uit het volk, maar ook voortkomend uit de vrees,
dat hij door lokale autoriteiten bij het hof kon worden beschuldigd
van lichtvaardige of valse aanklachten, dat hij kon worden gevangen
gezet en eventueel veroordeeld of verbannen.
1
'En la villa de Alcmar en Olanda, un hombre particular deribo un monasterio de
frayles carmelitas sin autoridad de Corte, ni de ningún consejo. Tomo el reliquiario del Santissimo Sacramento, y las crismeras, vertió el sacro olio por ay
vendió las crismeras a un platero, y no sabemos donde echo el Santissimo Sacramento ni lo quiere decir'. Sim. Est. ¡гб, no. 130.
2
In de 'Articuli', de klachtenlijst voor Filips 11, staan bij de meeste plaatsen de
vragen: 'Annon conventícula plurima ibi fiant? Annon plurimi non baptisati?
Annon invalescat turba anabaptistarum et calvinistarum ?'
3 Simancas, Est. $26, no. 130, 131, 132, 148 etc.
* Articuli, fol. 147г. en begeleidend schrijven.
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Niet zonder reden vertelde Lindanus in de weinige documenten,
die uit deze periode bewaard bleven, vijfmaal het afschrikwekkend
verhaal van mr. Floris Egbertsz. van Haarlem 1 . Deze was pastoor
van de Oude Kerk in Amsterdam en begon in і^^з als onder
inquisiteur een proces tegen de Amsterdamse schout Willem
Dirckszoon Bardes, die zich met zijn dochters zou hebben laten
herdopen. In het verloop van het proces bleken de getuigen à
charge echter onbetrouwbaar te zijn en een van hen, Fytgen
Hermansdochter verklaarde door heer Floris te zijn omgekocht.
De rollen werden toen omgekeerd en in de jaren і^^8 tot і£б2
volgde een proces tegen de inquisiteur en zijn opgemaakte getuigen.
Dit proces werd voor het hof van Holland gevoerd, met mede
werking van vertegenwoordigers van de bisschop en onder toezicht
van de Grote Raad van Mechelen en de Geheime Raad van Brussel,
waarbij steeds duidelijker bleek, dat 'heer Floris scheen hem
groetelicken ontgaen te hebben' 2 . Heer Floris moest openlijk ver
klaren, dat hij 'temeraerlycken, indiscretelycken ende min dan te
rechte geïnformeerd synde' de schout had beschuldigd, hij werd
uit de stad Amsterdam verbannen en moest de kosten van zijn vierjarig voorarrest zelf betalen, hetgeen hij ook onmiddellijk deed 3 .
Voor de huidige geschiedschrijver blijft het moeilijk vast te stellen,
in hoever heer Floris schuldig was aan het opmaken van zijn getuigen, maar een grote mate van lichtvaardigheid lijkt niet te
ontkennen 4 . In verhouding tot de vonnissen der overige verdachten,
werd heer Floris nog zeer genadig en mild behandeld 5 . Hij vertrok
naar het zuiden en kreeg daar aanstonds het eervolle pastoraat van
de St. Gudulekerk te Brussel toegespeeld 6 . Voor Lindanus bleef hij
echter de martelaar, 'de heilige man Gods, de onoverwonnen voor1
Verslag aan Margareta van februari ij6o (lo de Frisia); klachtenlijst voor
Margareta van begin ι ¡6 ς ; lijst voor Filips van mei ι ¡bç (articuli) en begeleidend
schrijven van 28 mei; verslag van fra Lorenzo: Sim. Est. ^26, no. 131.
г
Uitvoerige uiteenzetting van het hof van Holland in de verantwoording op de
klachtenlijst van Lindanus.
3 R.A.sG. Rekenkamer, 2716, fol. 9Г: 380 p o n d e n ι ς stuiver.
• Zie ook F. Goossens: Franciscus Sonnius in de pamfletten, 83.
s Fytgen Harmensd. werd ter dood veroordeeld, Adriaan de Slijper, een medegetuige werd gegeseld en verbannen en de notaris Comelis de Zwart werd van zijn
ambt vervallen verklaard en voor tien jaar verbannen.
6
Aldus C. J. Haan: Pastoors der St. Nicolaaskerk te F.dam, in: н.в. πι, 2. Ook fra
Lorenzo schrijft in een verslag van 1 $64 over: 'un pastor de la iglesia llamada San
Gudula en Brusselas, llamado Florentio, hombre santo, religiosissimo publico
enemigo de los hereges'. Est. í 2 é , no. 100.
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vechter van het katholieke geloof, die na een allerwreedste gevangenschap van vier jaren in ballingschap was gezonden, ofschoon hij
alle beschuldigingen had weerlegd' 1 .
Parallel met het geval van Floris Egberts noemde Lindanus viermaal het lot van Jan Paschasius, deken van Tholen en onderinquisiteur van Zeeland, die meer tegenwerking ondervond dan Lindanus.
Na een aantal moeilijkheden had het hof van Holland hem verboden
nog getuigen te verhoren zonder assistentie van tenminste twee
schepenen van de respectieve stad en een raadsheer van het hof2.
Lindanus schreef aan de koning, dat Paschasius 'een zeer ijverig
inquisiteur, wegens lang weerlegde en herroepen laster gedwongen
was tot ballingschap'3. Voor deze verbanning zijn echter geen aanwijzingen voorhanden*.
Deze twee voorbeelden staan in de berichten van Lindanus
telkens in combinatie met zijn persoonlijke ervaringen in Leeuwarden, waar hem, volgens zijn eigen lezing, door het hof van Friesland
een proces was aangedaan bij de regering in Brussel. Ze hebben
blijkbaar zulk een indruk op hem gemaakt, dat hij — zodra hem
hetzelfde dreigde te overkomen als heer Floris — 'nootlycken naar
Brabant moeste reijsen' 5 , waar hij zijn ambt neerlegde en zijn eed
opzegde bij de hoofdinquisiteurs, zonder de eigenlijke opdrachtgeefster Margareta van Parma in te lichten of haar toestemming te
vragen.
Deze zaak verliep als volgt. Reeds in de eerste week van zijn
ambtsvervulling werden volgens de rekeningen 6 twee Haagse glaze1

'Sic pastorem Amsterdam! D. Florentium, sanctum Dei hominem, invictumque
fidei catholicae propugnatorem post acerbissimum quadriennii carcerem, refutatis
trecentis fere articulis, nihilominus in exilium eiecerunt'. Brief aan Filips, 28-iI J 6 J , Sim.

Est.

jïg,

no.

9.

2

'Ы presidente de Ia Haya dio una provision contra el inquisidor de Zelanda en la
quai, de parte de Su Mag. le mandava todo el consejo de Olanda, no tornasse infor
mación ninguna contra ningún herege sinque tuviesse dos esclavinos presentes y un
oidor del consejo de la Haya. La copia de la provision tenemos i el original tienen
los esclavinos de la villa de la Tola, a cuya requesta se dio esta provision'. Verslag
van fra Lorenzo, Sim. Est. 526, no. 131.
3 'Sic et nunc D. Decanus Tolnensis Inquisitor zelosissimus hactenus novum
cogitur propter novas, imo renovatas a quibus iam pridem purgatus fuit, calumnias, ut dicitur confictas ferre exilium'.
* J. Fruytier deelt mede dat hij ongemoeid in Tholen leefde todat de stad in ι 577
overging naar de prins, N . N . B . W . v, 418.
s Hof van Holland aan Margareta, 6-4-1^6^: R.A.SG. Hof, 381, fol. 221 en 222.
6
'Gehoert Joris Jacopsz. domi een dach, 20 st; gehoort meynert de glaesmaecker
domi een dach, 20 st.' Rekenkamer, 4483 fol. 163 verso.
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niers Joris Jacobsz. en Meindert Pietersz. bij Lindanus aangegeven
als notoire anabaptisten. Nadat de inquisiteur verschillende getuigen had verhoord, liet hij de twee verdachten door de baljuw
van 's-Gravenhage arresteren. Toen Lindanus naar zijn mening hun
schuld voldoende had vastgesteld en zijn plicht 'met alle sachtmoedighe onderwysinghe tevoren ende dicmael ter presentie van
hoere pastoer ende daernae oock van hoiren baillu, borghemeesters
ende schepens te vergeefs gedaen hadde', droeg hij het proces over
aan de schepenbank van 's-Gravenhage 1 . Uit een latere brief aan
Margareta van Parma kan men lezen waarvan zij werden beschuldigd : zij hadden geweigerd de eed af te leggen en zij wilden niet
zeggen of en door wie hun kinderen waren gedoopt, bovendien
weigerden zij de normale kerkdiensten bij te wonen en een van hen
had bekend dat hij het Avondmaal had genuttigd in een bijeenkomst
die hij 'd'oprechte Christe kercke' noemde; tenslotte waren bij de
huiszoeking veel verdachte boeken en brieven van wederdopers
gevonden 2 . Klaarblijkelijk waren deze glazeniers echter geen militante belijders die tot voor het gerecht hun overtuiging wilden
uitdragen zoals Jacques d'Auchy, maar hebben zij door uitvluchten
en ontwijkende antwoorden getracht aan een veroordeling te ontkomen. Zij hadden, volgens een latere lezing van het hof, 'op
eenighe poincten des gheloofs nyet cathegorie en willen antwoirden
dan alleenlyck verclaert met duistere woorden, dat sy al gedaen
hadden ende noch tevreden waeren te doene tgheene dat recht es'.
Anderzijds moeten ook de getuigenverklaringen, die Lindanus had
verzameld, niet afdoende zijn geweest. In elk geval heeft het hof
1

Over deze procedure vinden wij gelijkluidende verslagen bij Lindanus (brief aan
Margareta van 29 juli i $ 6 j ) en het hof van Holland (Brieven aan Margareta van
6 april en 30 juni i £ 6 j ) . Dit bevestigt de uiteenzetting over de werking der
inquisitie, welke door R. R. Post gegeven werd. Kerkelijke Verhoudingen, Í 4 Í V .
2
'Item oft sy oek misdaen hebben teghens des Majesteits placaten, mach blijken
uyt hoer confessie, daer d'een opentlick bekent syn avontmael ontfanghen te
hebben in hoer vergaderinghe die hy nomt d'oprechte Christekerk. Van ghelyke
d'ander in wiens huys ter tydt der apprehensi veel quade buken ende suspecte
briefven van herdopers bevonden sijn bij den bailliu ende mij in handen gheleefvert. Voorts datmen nyet twyfelen en mach oft sy oprechtich zijn in den H. gheloifve, dat is alsoe claer als de middachsonne mit hoer Confessie soe voer mij, soe
voer die van den Haghe gedaen ende by andere verscheyde personen die doer onse
versuck ende vermaninghe die selve syn ghaen besuken, om hen tot den rechten
wech des waerheyts te haerbrengen, als de pastoer met sijne capellanen van den
Haghe ende oek den E.L. ende medebruder de Bisschop van Groeninghen onlancx
hier wesende'. Lindanus aan Margareta, 29-7-1 J Ö J .
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van Holland, door de schepenen om advies gevraagd, dezen aangeraden het proces op te schorten en de verdachten opnieuw ter
beschikking te stellen van de inquisiteur voor verder onderzoek,
zoals de instructie van de koning voorschreef'. De schepenbank
sprak hen echter op 19 september 1564 vrij. Men achtte niet
bewezen dat de twee glazeniers, afgezien van hun gevoelens,
metterdaad de plakkaten hadden overtreden. De baljuw ging in
hoger beroep bij het hof van Holland, dat het vonnis casseerde en
de gevangenen opnieuw ter beschikking stelde van Lindanus om
nieuw bewijsmateriaal te zoeken, waaruit de concrete overtreding
der plakkaten zou blijken 'daervan die kennisse den waerlycken
Rechter competeert'. Heeft Lindanus het niet mogelijk geacht deze
verdachten tot een openlijke bekentenis te brengen, die voor
juristen steekhoudend zou zijn? Vreesde hij, dat verder getuigenverhoor een herhaling van het drama van heer Floris of Jan
Paschasius tot gevolg zou hebben? Hij aarzelde maandenlang en toen
hem eindelijk op 20 januari 1 j6 j uitdrukkelijk door het hof werd
bevolen, de gevangenen te verhoren, vertrok hij ijlings naar Leuven
en legde zijn ambt neer 2 .
H E T A F T R E D E N VAN

LINDANUS

Lindanus bleef geruime tijd in het zuiden, bezocht fra Lorenzo in
Brugge en de landvoogdes in Brussel. Bij die gelegenheid klaagde
hij zijn nood over de toestand van de religie in Holland en bood
haar de reeds meermalen genoemde lijst met gespecificeerde klachten aan, waarover hij een onderzoek door een regeringscommissie
1

De instructie voor inquisiteurs behandelt in artikel 16 het geval, dat de rechtbank de schuld niet bewezen acht: 'Tune processum communicabunt Inquisitori
ut consideret, si contra illos ulterius erit procedendum, et eo casu absolvendo ab
instantia judicii secularis remittent ad inquisitorem'.
2
'Ende hoewel volgende dien die voirs. Inquisiteur wel behoirt hadde gehadt,
tegens die voirs. gevangens geprocedeert te hebben volgende d'instructie ende
syne commissie, soe heeft hy nochtans, wat sollicitatie die voirs. gevangens hebben
doen doen, off wat vermaninghe hem van shooffs wegen daeromme gedaen es
geweest, daertoe niet willen verstaen, maer hem ten laetstcn van shoofs wegen
bevel gedaen synde, dat hy die voirs gevangens te rechte soude stellen, ofte dat by
denselven hove dairinne voorder versien soude worden, heeft voor andwoorde
gegeven opter 20 Januarii laestleden, dat alsoe hij nootelick in brabant moeste
reysen, ende zijn wedercompste onseker was, dat wij ons cum judice ordinario
souden moegen behelpen'. Hof aan Margareta, 20-4-1565. R.A.SG. Hof 381 fol.
221.
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verlangde. Over zijn aftreden als inquisiteur sprak hij echter niet 1 .
Teruggekeerd in 's-Gravenhage, moest hij constateren, dat de
gevangenen nog steeds niet verhoord waren, ofschoon hij vóór zijn
vertrek had gezegd, dat men zich maar met de bisschoppelijke
inquisitie moest behelpen 2 . Daar de verdachten reeds 44 weken
gevangen zaten en om berechting vroegen, herhaalde het hof zijn
bevel aan Lindanus. Deze antwoordde echter, dat hij niet meer
competent was en dat het hof maar zelf moest weten 'waiter te
doen stond'. Daarmede was het hof van Holland in een moeilijk
parket geraakt: de vrijspraak van de schepenbank was officieel
geannuleerd, het proces voor het hof was geopend en geschorst en
zonder vooronderzoek van de inquisiteur kon het hof geen vonnis
wijzen. Lindanus weigerde een vinger uit te steken en zonder
machtiging van de landsregering mocht ook de bisschop zich niet
bemoeien met dit proces, dat oorspronkelijk door de koninklijke
inquisitie was opgezet. Op 6 april zond het hof een uitvoerig
verslag naar de landvoogdes met het dringende verzoek om een
oplossing3. Toen na drie maanden nog geen antwoord was gekomen,
volgde een nog dringender verzoek om snelle behandeling 'daer
dieselve gevangens daeghelicx by diversche requesten aen ons versoecken, ten eynde sy te rechte gestelt souden moghen worden,
die nu langer dan £4 weeken in gevanghenisse geleegen hebben' 4 .
Dit schrijven had tot gevolg dat Margareta op 20 juli 1561; een
scherpe vermaning naar Lindanus zond om zijn plicht te doen en
zich niet te verschuilen achter het excuus, dat hij zijn ambt had
neergelegd 'alsoe wy daervan tot noch toe nyet behoirlyck geadverteert en syn gheweest ende veel weyniger daerinne geconsenteert
hebben'. Zij verklaarde, dat Lindanus in elk geval dit proces, dat
hij zelf begonnen was, moest afmaken en zij sprak haar vertrouwen
uit, dat hij dit 'sonder voirder vertreck soude duen. Des verlaeten
wy vanweege syner Mat. ons alsoe op u' s .
1
Dit blijkt uit de latere brief van Margareta van Parma aan Lindanus: 'alsoe wy
daervan tot noch toe nyet behoirlyck geadverteerd en syn gheweest'.
2
'Inghefalle den Raedt van Hollant eenighe breeder examinatie begheert, mach
hem behelpen met syn E.H. den Aertsbischop van Utrecht, wyens schapen sy syn'.
Lindanus aan Margareta 29-7-1 j 6 j . Zie ook het citaat van nota 2,blz. 164: 'dat wij
ons cum judice ordinario souden moegen behelpen'.
3 R.A.sG. Hof van Holland, 381, fol. 221 verso en 222. (copie)
* Hof aan Margareta, 30-6-1 j 6 ç : R.A.B. Audience 329, fol. 87 (orig).
s Margareta aan Lindanus, 20-7-1^6^, R.A.B. Aud. 329, fol. 98 en: Margareta aan
hof van Holland, 20-7-1565, fol. 99 (minuten).
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Wanneer Margareta verwacht heeft daarmede alle moeilijkheden
uit de weg te ruimen, dan heeft zij zich in de persoon van Lindanus
vergist. Hij antwoordde onmiddellijk op 29 juli met de beleefde
doch pertinente weigering zich verder met dit proces of met de
inquisitie in te laten 1 . De landvoogdes kon weinig anders doen, dan
het stilzwijgend te accepteren. Haar ontstemming keerde zich nu
tegen het hof van Holland 2 , dat zij beval om maar iemand anders te
zoeken, wanneer men de gegevens van Lindanus niet voldoende
achtte voor een procedure. In geen geval wenste de regering thans
een nieuwe inquisiteur voor Holland te benoemen 3 . Later dreigde
Margareta zelfs met de ongunst van de koning 'alsoe u niet en
onbekent es, dat syne Majesteyt van allen sulcken saecken van
diergelycken qualiteyt wilt geadverteert worden'*. Hoe dit proces
is afgelopen, weten we niet. Een veroordeling is waarschijnlijk niet
gevolgd; althans in de Criminele Sententien van het hof van
Holland komen de namen van deze verdachten niet voor. Wederom
staan hier twee opinies lijnrecht tegenover elkaar. Lindanus schreef
aan de landvoogdes, dat hun schuld 'alsoe claer es als de middachsonne met haer confessie soe voer my, soe voer die van den Haghe
gedaen ende by veele andere persoenen — als de pastoer met syne
capellanen ende oock de E.L. medebruder de bisschop van Groeningen 5 , onlancx hier wesende' 6 . Het hof hield onveranderlijk vol,
dat hun schuld niet bewezen was, ofschoon zij wel zeer suspect
bleven. Duidelijk is wel uit de diverse geschriften van Lindanus,
1

Lindanus aan Margareta, 29-7-1^6^: R.A.B. Aud. 329, fol. 100-101 (orig.).
Hof van Holland aan Margareta, 31-7-1^6^: 'Soe hebben wij den Bisschop by
den Griffier doen vragen, oft hem soude believen, achtervolgende uwer Hooch.
scriven te procederen . . . heeft die voirs. Bisschop te kennen gegeven . . . dat hy
voirts van geene meeninghe en was voorder inder Commissie van Inquisitie te
t r e d e n . . . ' Aud. 329, fol. 102. Margareta aan het hof, 27-8-1 ¡(,ς: 'Indyen het
alsoe is als hij daerinne vermeldet, wy en sien niet, dat ghy u der kennisse vanden
voirs. tween gevangenen kunt oft begheert te ontschuldighen oft ontslaen . . . en
suit nochtans nyet onderlaeten tegen den voirs. gevangenen te procederen gelyckc
tot welvaert der Religie behoirt ende ghy wel weet syner Co. Mats. meynonghe te
2

syn'.

R.A.B. Aud.

329,

fol.

108.

3 Op het verzoek om een ander te benoemen, ging de hertogin geen enkele maal
in en zij beval het hof, dan maar een andere geestelijke ter assistentie te vragen.
« Margareta aan het hof van Holland, 16-11-156^: R.A.B. Aud. 329, fol. 187.
' De elect-bisschop van Groningen, Johan Knijff kon ook pas in 1568 bezit nemen
van zijn zetel. Na zijn wijding in 1563 werd hij door de aartsbisschop van Utrecht
aangesteld tot zijn wijbisschop. In 1^64 en i j é ^ diende hij in de Hollandse delen
van het aartsbisdom overal het vormsel toe. Zie: L. J. Rogier, 1, 328.
6
Zie blz. 163, nota 2.
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dat de tolerante houding van de schepenbank en van het hof hem
mateloos hebben geërgerd. Daarmede raken wij ongetwijfeld een
dieper motief voor zijn eigenmachtig aftreden dan alleen de zorg
voor eigen veiligheid. Lindanus sprak weliswaar in zijn brief aan
Margareta ook over de 'groóte periculen ende dreighementen' van
het inquisiteursambt en fra Lorenzo schreef in januari і£б£ aan de
koning, als een informatie uit de eerste hand, dat Lindanus zijn
functie kwam neerleggen 'omdat onlangs acht ketterse schelmen
's-nachts zijn huis waren binnengedrongen om hem te doden. Als
de buren niet te hulp waren gesneld in de mening dat het dieven
waren, en hen niet op de vlucht hadden gedreven, dan zouden zij
hem ook hebben vermoord' 1 . Lorenzo zelf evenwel haalde deze
overval aan als een van de 'duizenden afschuwelijke dingen die hier
dagelijks geschieden en die door de lakse houding van de overheid
ongestraft blijven. De toestand is hier zo ernstig geworden dat de
inquisitie er niets meer aan kan doen' 2 .
Deze opinie heeft fra Lorenzo overgenomen van Lindanus, die
als hoofdreden van zijn aftreden aan Margareta schreef, dat het
volkomen nutteloos was de inquisitie in Holland voort te zetten:
'Want den hoop der herdopers etcet. is certein veel te groot, ende
hoer conventiculen by schoonen daghen veel te openbaer, sulcx
datter gheen Inquisitie meer van noode schynt te weesen, maer
alleen ernstlicke executie van die placate'. Lindanus gaf daarmede
aan zijn aftreden uitdrukkelijk de vorm van een openlijk protest
tegen de tolerante houding van de overheid. Bijzonder ferm klonk
daarbij de verzekering aan de hertogin, dat hij zijn ambt had neergelegd 'in handen daer het behoirt' niet bij haar, maar bij de hoofdinquisiteurs en dat hij er niet langer mee kon doorgaan 'willen wy
onse siele niet besmetten'. In zijn brief aan de koning van 28 mei
stelde hij uitdrukkelijk, dat hij zijn inquisiteursambt, behalve om
vele andere redenen, had neergelegd als een protest 'in de hoop,
dat daardoor eindelijk eens iets door de regering zal worden gedaan
• 'El obispo de Ruremunda, que es inquisidor en Olanda, hahora esta aqui, y viene
a resinar su officio de Inquisidor, por que una noche han entrado ocho vellacos
hereges a matarle, y si los vecinos no acudieran, pensando que eran ladrones y los
hicieran huir, lo mataran'. Simancas, Est. j l 6 , no. 148.
2
'Destas cosas pasan mil cada die tan graves y feas, que el pueblo da boçes y es
imposible que dexen de perderse la religion i los estados. Los malos han crecido
ya tanto que no es possible por via de inquisition remediarlos, sino con la presencia
de Su Mag'.
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aan de ellendige toestand van de Nederlanden' 1 . Als het belangrijkste geneesmiddel tot herstel adviseerde Lindanus de koning om
zelf terug te komen. Daarmede trad hij geheel in het politieke
spoor van Lorenzo de Villavicentio en het lijkt me niet onmogelijk,
dat deze fanatieke monnik Lindanus tot zijn openlijke proteststaking
heeft overgehaald.
FRA

LORENZO

DE

VILLAVICENTIO

Fra Lorenzo had reeds vóór het vertrek van Filips n contact met de
koning gehad2 en in de eerste jaren daarna zond hij enige malen een
brief naar Spanje, die handelde over Spaanse kooplieden welke door
hem van ketterij werden verdacht 3 . Na het vertrek van kardinaal
Granvelle werd zijn correspondentie met het hof veel frequenter
en in 1564 zond Villavicentio tenminste twintig uitvoerige rapporten naar de koning of diens secretaris Gonzalo Perez 4 , waarin hij
steeds heftiger het beleid der edelen bekritiseerde. Als een gevolg
van hun tolerante politiek brandmerkte hij de snelle toename van
de ketterij 'die gemene uitvinding van de duivel's. Aanvankelijk
waren het de regeringsambtenaren en de stedelijke regenten die
het moesten ontgelden, waaronder vooral de magistraat van zijn
eigen woonplaats Brugge. 'In vijfjaren heeft deze magistraat geen
enkele ketter willen straffen en ook de bisschop en de inquisiteurs
verhinderd hen te veroordelen of zelfs te verhoren. Dat voorbeeld
wordt gevolgd door Middelburg en nu zelfs door alle steden van
Holland. Ik weet niet of dat in onderling overleg gebeurt of anderszins' 6 . 'Het is belachelijk wat hier geschiedt met betrekking tot de
1
'Hinc et alias ob causas juramento D.D. Inquisitoribus Lovaniensibus pridem
facto renunciaviinus, sperantes hac occasione malis nostras vires superantibus
tandem per aulam adhibenda efficaciora remedia'. Brief aan Filips, 28-5-1 j 6 j ,
Simancas, Est. f 29, no. 9.
2
Bij de eerste brief van fra Lorenzo gedateerd ι s ¡S vindt men de eigenhandige
apostille van Filips: 'Este frayle me hablo el otro dia. Yo pedi por escrito lo que
devan. . . ' Simancas, Est. ¡17, no. 2ις.
3 Simancas, Estado ¡ig, 523: no. f2 en 53.
* De meeste verslagen van Villavicentio zijn niet rechtstreeks aan de koning gericht, maar aan diens secretarissen, G. Perez of Fr. Erasso.
s 'En este año ha levantado el demonio otro heregia infernal . . . como no se pone
remedio en estos herrores el demonio inventara otros millares de males y hereg i a s . . . ' 2 Í juni I Í 6 4 , Sim. Est. ¡26, no. 9 j .
4
'Jamas ha quesido en cinque años el magistrado de Brujas castigar a ninguno : ni
consiente que el obispo ni sus oficiales ni el inquisidor los examinen ni jusguen sus
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godsdienst en de rechtspraak. Madame doet meer dan ze kan, maar
omdat zij niet zelf naar iedere stad kan reizen om uit te voeren wat
1
zij beveelt, gaan de zaken niet volgens haar wil en opdracht' .
De eigenlijke schuld werd telkens aan Viglius en Hoppers ge
weten. 'Madame is zeer plichtsgetrouw en wil alle feiten weten,
maar als zij maatregelen wil nemen, zegt Viglius, dat het zo erg niet
is als men beweert en dat het land in opstand zal komen, wanneer
men al deze dingen bestraft. Dan zwijgt Hare Hoogheid maar en zij
voert niet uit, wat zij wilde en het land verruwt steeds meer. Er
bestaat geen enkel land op de gehele wereld met een slechtere
rechtspraak dan hier en waar meer wordt toegelaten zowel aan
ketterijen als andere gemene schurkenstreken' 2 . 'Naar waarheid en
volgens mijn christelijk geweten durf ik te zeggen, dat Viglius en
Hoppers de ketters begunstigen. Aan de contador Alonso del Canton
en aan mij hebben zij een hekel als aan de duivel, omdat wij hun
politiek wantrouwen. Van de gouvernante zeggen zij, dat ze een
verschrikkelijk mens is, met wie men niet kan leven, omdat zij hun
voortdurend verwijten doet. Vele opdrachten van Hare Hoogheid
geven zij niet door en wanneer zij dan de lagere ambtenaren berispt
om hun nalatigheid, worden die door hen beschermd' 4 . 'Madame
causas. A este ha sequido luego Middelburgo en Zelandia у por consiquiente todas
las otras de Holandia, no se si por acuerdo común secreto o por otra via'. Sim.
Est. ςΐ6, no. 140.
1
'Es cosa de burla, lo que passa en cosas de la religion y justitia. Madama haçe
mas que puede, mas como su Alteza no aya de ir a cada villa a esecutar lo que
manda, no suceden las cosas conforme a su voluntad y desseos', no. 53.
2
'Madama esta muy servida y recibe particular contentamiento quando se le da
noticia destas cosas, y quando las quiere proveer, le dice Viglio que no ay tanto
mal como le dicen y que no dé credito a hombres perdidos, y que si quiere poner
remedio y castigar estas cosas que se levantara la tierra. Con esto su Alteza se calla
y no hace lo que dessea, y la tierra se estraga. Torno a suplicar a v.m. que advierta
a Su Mag. que tiene notable necessidad de proveer presidente que sea mas amigo de
la iglesia que el que hahora preside porque importa al servicio de dios y al suyo.
Y los consejos le siquien todos y se hacen lo que Viglius manda y no que su Mag.
quiere. No ay tierra hoy en el mundo de mas mala justitia que esta y donde mas se
permita assi en heregias como en otras vellaqucrias torpes y nefandas...' no. 9 j .
3 Contador betekent: boekhouder of accountant. Del Canto schijnt de superieur
van Villavicentio te zijn geweest; ook hij stuurde enkele verslagen naar Madrid.
+ 'Con verdad y animo christiano oso decir que Viglio quanto puede i Opero
favorecen a los hereges. Porque ninguna cosa se propone contra ellos que no
persuaden a Madama, que se aya de dissimular o la disculpan... Muchas cosas que
su Alteza manda no se hacen i a los ministros que su Alteza reprehenda por la
tibieça que en cosas de la Justitia tienen. Viglio i Opero dicen lo que les parecen.
Al señor Contador y a mi porque sospechan que tratamos desto no mas pueden ver
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heeft niemand in de Raden en Hoven die zij kan vertrouwen. Allen
doen alleen, wat Viglius wil en niet alleen wat Viglius beveelt,
maar zelfs alles waarvan zij bevroeden dat Viglius het gaarne heeft.
Ze zijn allen creaties van Viglius en daarom doen zij niets anders
dan wat Viglius bevalt en zij trekken zich niets aan van de bevelen
van de hertogin of van Uwe Majesteit' 1 . 'Uwe Majesteit houdt hier
een doodsvijand hoog in ere, welke met Diens eigen geld Hem
grote schade berokkent' 2 . Telkens eindigden deze beschuldigingen
met de conclusie: 'Het is absoluut noodzakelijk een nieuwe president te benoemen, die meer zorg heeft voor de kerk dan deze
Viglius' 3 .
Het hoofdthema van alle rapporten uit 1564 en 1 £65 was echter
de bede aan Filips om terug te keren naar de Nederlanden. De
komst van de koning werd voorgesteld als de panacee voor alle
kwalen : voor de economische sanering zo goed als voor de rust in
het land ; voor de plichtsbetrachting der ambtenaren en de ridderlijke trouw der edelen evenzeer als voor de bloei van de godsdienst.
Telkens kwam fra Lorenzo terug op zijn hoofdgedachte : de koning
moest zelf komen om te zien hoe erg het was en om de mensen te
kunnen troosten. 'De magistraten roepen allen om de komst van
Uwe Majesteit en zij treuren als een lichaam zonder hoofd en een
kudde zonder herder' 4 . Bij het verhaal over de aanslag op Lindanus
luidde de conclusie: 'Hier helpt geen inquisitie meer, maar alleen
de komst van Uwe Majesteit' 5 . 'De afwezigheid van Uwe Majesteit
is de eigenlijke oorzaak van al deze kwalen. Drie jaar lang roepen
que al diablo. De la serenissima governante dicen que es terrible y que no se puede
vivir con ella por que les da boçes que hagan justitia. todo esto es certissimo',
no. 100.
1
'Madama no tiene persona en esos consejos de quien se puede fiar ni que haga lo
que su Alteza manda sino lo que sienten que Viglios quiere. No solo lo que Viglios
manda, sino lo que sienten que Viglios quiere, i esto porque todos son hechura del
dicho Viglio : los oidores de los consejos y los procuradores generales i algunos de
los abogades fiscales y assi indirectamente hacen no otra cosa sino lo que a Viglio
sienten que da contentamiento y en esto no curan del mandamiento de Madama ni
aun del de Su Mag', no. 102.
2
'Madama esta muy triste. Su Mag. tiene un enemigo en honra y con dineros, que
le hace notables desservicios', no. 9$.
3 Estado j í é , no. 9$, 100, 102, 130, 148 etc.
+ 'Los magistrados todos dan boçes por V. Mag. y se lamentan como cuerpo sin
cabeça y pueblo sin señor', no. 143.
s 'No es possible por via de inquisición remediarlos sino con la presencia de su
Mag.' no. 148.
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Del Canto en ik al naar Spanje, maar U luistert niet en deze gewesten gaan verloren' 1 . 'Het gezag en de godsdienst gaan geheel
ten gronde en er is niets meer aan te doen, als U niet heel snel
komt' 2 . 'Als Uwe Majesteit niet komt weet ik niet, hoe hij zich zal
kunnen verantwoorden voor Gods rechterstoel. Alles gaat verloren
en het Bloed van Christus, de kerk, de heiligen en alle getrouwen
roepen luid tot Uwe Majesteit, dat hij toch kome!' 3 'Wenend
roept de katholieke kerk tot U: Philippe salva nos! PerimusF*
Klaarblijkelijk om meer indruk te maken, koppelde Lorenzo zijn
eis aan telkens sterkere verhalen over de wandaden van de ketters,
over de plichtsverzaking van de ambtenaren en de ontrouw van de
edelen, die de landvoogdes misleidden. Enkele van deze tendentieuze berichten zijn reeds eerder vermeld en geanalyseerd, maar het
wemelde letterlijk van oncontroleerbare berichten. Bepaald onsmakelijk was het verhaal over Tholen, waarop Lorenzo en Lindanus meermalen terugkwamen en waarover de koning zelfs aan
Margareta meende te moeten schrijven. Een misdienaar zou voor de
H. Mis de wijnampul hebben leeggedronken en ze weer hebben
gevuld met zijn eigen urine, die hij de priester bij de offerande
aanbood. Deze was een oud man, die het bedrog pas bij de nuttiging
bemerkte. Het geval kwam tot bij Margareta van Parma terecht,
die hevig gechoqueerd was, maar Hoppers zou hebben gezegd dat
het maar een kwajongensstreek was, welke men beter kon doodzwijgen, temeer wijl de schuldige, een jongen van dertien jaar, was
verdwenen. De conclusie van fra Lorenzo luidde: 'Dat zijn nu de
vrienden van Hoppers' 5 . Een andermaal heette het, dat de ketters
1

'V.m. adverta a Su Mag. que las cosas de la religion y de estado en estas provincias totalmente se pierden y se perderán sin remedio, si su Mag. muy en breve аса
no passa. Tres anos ha, que el Contador Alonso del Canto y yo damos boçes en
Hespaña a Su Mag. con cartas, аса a Su Alteza con viva voz, no se hecho caudal de
nuestros avisos, y hemos siempre dicho verdad y lo que ha sucedido y sucede, si su
Mag. no fuere servido darnos hahora credito, los malos vendren muy mas graves y
no sé, si se perderán los estados', no. 148.
2
'La causa destas novedades es la ausencia de Su Mag. El remedio es Su venida.
Sino viniere, la authoridad de Su Mag. y la honra de dios se perderán sin remedio',
no. 148, cf. no. 132 en 140.
3 'Todo se pierde, y le sangre de christo, la iglesia, los sanctos, i todos los fieles
dan boçes a su Mag. que venga. Sino viniere, no sé la cuenta que dará su Mag. a
Dios. Pues con su presencia se remediaran todas estas cosas, yo oso prometer, que
dará remedio si su Mag. fuere servido oírme', no. 148-2.
+ 'Da boçes la iglesia catholica llorando: Philippe, salva nos, Perimus!' no. i j j .
s 'A la urina del ampóllete dice Opero a su Alteza, que ha trece años y que no se
halla el que lo hiço. Estos hombres tienen el favor de Hopero!' no. 100.
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hun schoenen hadden ingevet met de H. Olie en de conclusie
luidde daarbij : 'Ik ontlast mijn geweten en dat van alle goede
katholieken in deze gewesten, erop vertrouwend dat God, die de
harten der koningen in Zijn hand houdt, het hart van Uwe Majesteit moge bewegen, om ons te komen redden uit deze ellende!' 1
Fra Lorenzo ontzag zich zelfs niet om de koning tot wraak op te
hitsen, om te komen als de wrekende engel van Jahweh, als David
tegen de reus Goliath of als de vertoornde Mozes : 'Ik smeek U, zo
dringend als ik maar kan, laat Uw koninklijk gemoed toch niet
bewegen tot medelijden met deze ketters, die de wrede vijanden
van Jezus Christus zijn. Daar Uwe Majesteit het zwaard houdt,
waaraan God macht heeft verleend over onze levens : ontbloot dat
zwaard! Bedek het met het bloed van de ketters, wanneer Uwe
Majesteit niet wil dat het Bloed van Jezus Christus, hetwelk door
deze barbaren wordt verguisd en vergoten en het bloed van ons,
onschuldige katholieken, die zo verdrukt worden, tot God om
wraak roept tegen de heilige persoon van Uwe Majesteit!' 2 'De
geschiedschrijvers zullen later zeggen, dat in de tijd van Filips,
tweede koning van Spanje en vierde hertog van Bourgondië, God
de Heer in deze Nederlanden Zijn wet, Zijn gezag, Zijn kerk en Zijn
gelovigen verloren heeft en het huis van Bourgondië zijn staten die
het zeshonderd jaar zo eervol had bezeten. God verhoede, dat de
geschiedenis later zal zeggen, dat deze gewesten verloren zijn
gegaan toen ze verbonden waren met de kroon van Spanje, terwijl ze
vroeger, toen ze alleen stonden zich met succes hadden verdedigd
tegen Frankrijk, Duitsland, Engeland en veel andere vijanden,
waarover de hertogen van Bourgondië triomfeerden, omdat zij het
katholiek geloof zo trouw beleden en beschermden. Dezelfde hulp
1

'Yo ya descargo mi conciencia y la de todos catholicos destos estados con esto
ultimo aviso del estremo articulo y trabajo en que quedamos, confiendo que Dios
en cuyo mano están los coraçones de los Reyes, moverá el de V. Mag. paraque nos
saque de tanto travajo y miseria', no. 14c. (dit verslag is gezien de inhoud van
begin mei ις6ς en waarschijnlijk het laatste, vóórdat Villavicentio naar Spanje
vertrok).
2
'Suplico a V. Mag. quanto puedo, no se commueva su real animo a tener conmiseración de hereges, que son crueles enemigos de Jesu Christo. Pues que V.
Mag. tiene el cuchillo, que dios a dado con potestad divina sobre las vidas nuestras,
desnúdelo y cúbralo de sangre de hereges, sino quiere V. Mag. que la sangre de
Jesu Christo que destos barbaros es derramada y vertida y acoceada y la sangre de
los inocentes catholicos que tan opprimidos estamos den boçes a Dios demandando
vergança contra la S. Persona de V. Mag.' no. 1 37.
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zal God de Heer ook aan Uwe Majesteit geven, als hij zich wijdt aan
de verdediging van Zijn kerk en haar wreekt op zo vele en zo wrede
vijanden als hier zijn. Dit is het enige waarachtige geneesmiddel
voor de toestand in deze landen en een ander is er niet. Alle andere
middelen zijn goed voor een enkel jaartje. Als Uwe Majesteit niet
kan besluiten te komen, kan hij absoluut zeker zijn van de ondergang van de godsdienst en het verlies van deze bezittingen, de
schoonste die ooit een vorst verloren heeft' 1 .
Deze citaten geven wel een duidelijke indruk van het fanatisme
en de eenzijdigheid, waarmede fra Lorenzo zijn berichtgeving
kleurde. Dat koning Filips al deze verslagen persoonlijk en nauwgezet heeft doorgelezen blijkt uit eigenhandige marginale aantekeningen en verbeteringen 2 . Op het gemoed van deze ernstige en
scrupuleuze vorst moeten de wilde kreten van deze onheilsprofeet
diepe indruk hebben gemaakt. Naarmate de koning onzekerder
werd, schonk hij aan de woorden van Villavicentio grotere aan1
'El ultimo y el primero y mas principal remedio es la ida de Su Mag. a quellos
estados. Sin laquai Dios en ellos perderá su honra, y las almas, los templos y
oratorias. Su Mag. perderá la mayor y mejor hacienda que principe tiene en el
m u n d o . . . No piega a Dios, que los histories digan que en tiempo de Felipe,
secundo Rey de Hespaña y cuarto duque de Borgoña, y señor heredero legitimo y
natural de aquellos estados perdio Dios allí su ley, y su fe, su iglesia y religion, i la
casa de Borgoña los estados, que unos seiscientos años y otros quatroçientos havia
con tanta honra posseido. Ni placera a Dios que digan las historias que par se haver
encorporado con la corona de Hespaña se perdieron los, que estando solos, se
defendieron de francia, Alemana, Inghilterra y otros muchos enemigos, de las
quales todos Dios a estos principes de Borgoña dio victoria, porque professavan y
defendían su santa fe catholica. Hará Dios la mesma a Su Mag. si fuere servido
disponerse al trabajo de defender su iglesia: y vengarla de tantos y tan crueles
enemigos como en sus estados tiene. Esto es el unico y verdadero remedio que las
cosas de aquellos estados tienen y tan solo, que no ay otro. Todos los otros medios
son para entretener un año. Y si su Mag. no se determinara a esto, podra tener por
certa la perdida de la religion y de su hacienda la mas principal que perdio principe
yamas'. no. i j í .
2
Bij een bericht van fra Lorenzo, dat in de Nederlanden het gerucht ging als zou
de koning hebben toegestaan, de Wederdopers niet meer met de dood te straffen,
schreef Filips eigenhandig: 'No he tal: dat heb ik niet gezegd', (no. g j ) ; schrijffouten van Lorenzo in het spellen van plaatsnamen werden door de koning verbeterd: Leardia in Leovardia, Kempem in Kampen etc. (no. 140). Op het meermalen aangehaalde document Est. ςι6, no. 148 staat de aantekening van een
secretaris: 'Dit stuk is oud'. Een andere hand heeft er de bemerking aan toe
gevoegd: 'Al is het oud, toch staan er belangrijke dingen in', en daaronder vindt
men een apostille van Filips' hand: 'Embiese copia de lo que importa agora'.:
'zend mij een copie van wat nog belangrijk is'.
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dacht. In het najaar van ι ^64 kreeg fra Lorenzo de opdracht van
Filips 11 zo spoedig mogelijk twee verslagen in te dienen : een lijst
van ambtenaren die onrechtzinnig of niet te vertrouwen waren en
een lijst van voorlopige maatregelen, die de koning zou kunnen
treffen ter voorbereiding van zijn spoedige komst naar de Neder
landen 1 . In zijn antwoord van 14 december toonde fra Lorenzo toch
een bepaalde verantwoordelijkheidszin of mogelijk de aarzeling van
een kwaad geweten, dat terugkrabbelt in het besef, erop los ge
lasterd te hebben. 'Dit is een ernstige zaak, waaruit voor mijn ge
weten een risico zou kunnen voortkomen, door de personen,
waarover Zijne Majesteit ingelicht wil worden, te beschuldigen of
vrij te spreken. Als ik dat uit hartstocht zou doen, zou dat een
grote zonde zijn' 2 . Lorenzo vroeg enig uitstel en verzocht tevens
om een toelage, zodat hij zou kunnen reizen en zelf overal gaan zien,
welke ambtenaren goed katholiek, welke ketters en welke onver
schillig waren. Ook in andere verslagen betuigde Lorenzo meer
malen dat het voor hem een gewetenszaak was, alleen de zuivere
waarheid te melden 3 , maar de hartstochtelijke toon, waarin hij
telkens verviel en de concrete inhoud van zijn advertimientos
dwingen ons toch om de conclusie te verwerpen, die zijn Spaanse
biograaf B. Ibeas trok: 'dat Villavicentio in zijn beoordeling van
personen en toestanden een volledig historisch vertrouwen ver
dient' 4 . De overvloedige documentatie in de honderd brieven en
verslagen, die van zijn hand bewaard bleven, is ongetwijfeld zeer
belangrijk voor onze geschiedschrijving, niet zozeer voor de kennis
van wat er in feite hier te lande gebeurde, als wel voor een beoor
deling van de politieke houding van Filips 11.
In de eerste maanden van 1 j6 j werd de invloed van Villivicentio
op de koning steeds groter. De toestand in de Nederlanden begon
inderdaad chaotisch te worden. Alom rezen klachten over wanorde
in het bestuur, over partijdige rechtspraak en over de dreigende
1

Dit vermeldt Villavicentio uitdrukkelijk in zijn antwoord van 14 december.
De gevraagde stukken zijn bewaard onder de nummers : Est. $26, 131, 1 3 2 en 1 30.
* 'Aunque en cosa tan grave como esta donde interviene riesgo de mi conciencia
cargando o discargando (que lo uno y lo otro hecho con passion sera gravissimo
pecado) a las personas de quien Su Mag. quiere ser informado, era necessario ver y
palpar'. Lomzo vraagt dan een extra-toelage om te kunnen reizen en zelf te gaan
zien: 'quienes son católicos, quienes hereges y quales indifferentes', no. 102.
з Estado J26, no. ς}, ιοο, 131, 134, 13$, 140 en 148.
• В. Ibeas, 12.
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groei van het protestantisme 1 . Ook de huidige geschiedschrijving is
allesbehalve mals in het beoordelen van de 'regering der edelen,
het slechtste bestuur dat mogelijk was' 2 . Deze situatie gaf fra
Lorenzo de kans om triomfantelijk te verklaren, dat hij wel gelijk
had gehad en dat al zijn woorden 'waar, heel erg waar' geweest
waren 3 . Zijn interpretatie van de feiten onderging echter in die
maanden ongemerkt een verschuiving der accenten. Gaf hij in de
loop van 1564 aan Viglius en Hoppers de schuld van alles, waarbij
zij de kwade geesten van Oranje en Egmond waren ; nu richtte hij
zijn aanvallen rechtstreeks op de edelen zelf. Hij bleef het ontslag
van Viglius en Hoppers eisen4 en verzette zich nog in 1 ¡6j fel tegen
de promotie van Hoppers tot adviseur van het Spaanse hof 'omdat
hij zeer suspect is in de religie en altijd de ketters beschermd heeft,
maar vooral omdat hij een vriend is van Oranje en altijd doet wat
deze wil's. In 1 564 echter had hij van Hoppers gezegd : 'Hij is niet
te vertrouwen omdat hij de ziel is van al die edelen en vooral van
Oranje, die in alles naar hém luistert' 6 . De vergelijking van deze
twee teksten maakt duidelijk, dat fra Lorenzo ongemerkt het
zwaartepunt verlegd had. Vanaf ιςβς waren het de edelen die hij
nauwlettend observeerde. Hij gaf van allen kernachtige typeringen,
ontleedde hun onderlinge betrekkingen en hield de liga van de
hoge en het compromis van de lage adel in het oog. Oranje en
Egmond 'hebben de meeste invloed op Madame en bedriegen Uwe
Majesteit voor hun persoonlijk voordeel'. Bergen en Montigny 'zijn
de twee slechtste ridders die er op de wereld zijn'. Nieuwenaer 'is
een verrader', Lodewijk van Nassau 'een man met een geheel ver
dorven inborst'. Van de drie koningsgetrouwe ridders Aerschot,
1

M. Dierickx: Het bewind der groten, i n : A.G.N. IV, 3J8V.
R. C. Bakhuizen van den Brink, De beweegredenen van onzen opstand tegen
Spanje, Studien en schetsen, v, 343.
3 Est. ςι6, no. 140.
• No. ι 3 ι : 'Relación de las personas que tienen cargo de Justitia, y por favorecer
a los hereges, no lo administran. F.n Bruselas Viglio y Joachimo Opperò y sus
amigos d e s t o s . . . ' no. 132: 'Puntos para proveer a las cosas de flandes. no. 1
Proveer Presidente...'
s 'De la persona de Hoppero estoy obligado a advertir a V. Mag. que si su consejo
ha de ser el govierno de los Estados y de la religion, V. Mag. se hallara al fin muy
deservido. Lo primero porque es un amigo del Principe de Orange y no dexara de
hazar cosa que el lo rogara'. Est. J 3 1 , no. 90.
6
'Opperò es poco de har, por que es anima de todos estos señores, principalmente
del principe de Orange y lo sera en todos los negocios'. Zie: В. Ibeas, blz. 13
nota 2.
2

I7Î

Aremberg en Berlaymont 'mist de eerste de nodige kracht, de
tweede voldoende moed en de derde autoriteit' 1 .
In januari 1565 moest de graaf van Egmond het ontgelden. Hij
werd toen immers naar Spanje gezonden met de opdracht Fihps
over te halen godsdienstvrijheid toe te staan of althans enige matiging der plakkaten. Daarom werd waarschijnlijk de zaak van de
ongedoopte kinderen in Egmond aan Zee opgeschroefd en noemde
fra Lorenzo Egmond de verknochte vriend van de graaf van Home
'die een ketterse moeder en een ketterse vrouw heeft' en van
Brederode 'die God noch duivel vreest, een man zo bestiaal, dat hij
met zijn eigen zusters slaapt' 2 . 'Zij allen behandelen de godsdienst
als een zaak, waarmee men kan spotten'3. 'Ik durf U te verzekeren,
dat de graaf van Egmond U ginds komt misleiden, want hij kent de
ware aard niet van deze mannen, welke heel verschillend is van de
zijne. Ik weet zeker, dat Egmond niet in staat zal zijn om uit te
1
B. Ibeas heeft in het hoofdstuk 'El observador y el politico' een aantal karakteristieken uit de verschillende verslagen verzameld. 'De Nivenara (Nieuwenaer)
dice fra Lorenzo. que es herege y traidor, de Luis de Nassau que es hombre de
corruptissimo pecho, de Orange y Egmont· que defraudan los intereses reales en
provecho proprio, de BergasyMontigny :que son los dos mas malos ca\alíenos que
hay el el mundo, y de los magnates fieles al rey, Arschot, Aremberg y Barley mont:
que el primero carece de valor, el segundo de fuerzas y el tercero de autoridad',
о.с 14
2
In hetzelfde document, dat de koning moest waarschuwen voor Lamoraal van
Egmond, werd de kwestie van de ongedoopte kinderen in Alkmaar, Egmond en
Edam behandeld. Tevens gaf Villavicentio er een grote serie schanddaden van de
hoge edelen· 'En Vuert (Weert) que es una villa del conde de Orne, donde reside
su mujer de mesmo conde, el pastor lia predicado que la missa no vale nada. Todo
aquel condado esta perditissima. La mesma condesa vieja esta infamada de herege
publicamente. Fl conde ningún remedio pone ni piensa poner. La condesa de
Viena, mujer de Brederoda, hermana del conde de ISivenard, es publica herege 1
su hermano el conde no cree en dios ni en el diablo y hace y ha hecho notable daño
a todos estos principes y cavalleros Es compadre del conde de fcgamont y amigo
de todos ellos. El mesmo conde Brede Roda publicamente en Cambray conviendo
con el conde de Egamont en casa del Arçobispo dixo. Mos de hgamont, por vos
yo renuncio a Dios, quatro veces lo dixo El Arçobispo le quiso amigablemente
corregir y por esta causa el brederoda le dio con el agua que se lavava en el ojos y
le diera con la fuente si el de Egamont no se lo estorvara Ы hijo del conde de
Mansfelt, sobrino de Brederoda dio al Arçobispo un papirote 1 bufeton en las
nances. Publicamente en la quaresma se da en casa de Brederoda carne enquaresma
a los pobres y en frente de su casa ay camiceria abierta', no 148 cf. Ibeas, 11
'Brederode esta un hombre tan bestial, que duerme con sus propias hermanas,
siendo la una monja profesa'.
3

'Ellos tratan las cosas de la religion como cosas de burla', no. 148.
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voeren, wat hij in dienst van Uwe Majesteit wenst. Hij zal ook geen
goede middelen kunnen aangeven voor het behoud van deze staten,
en van de belangen van de godsdienst begrijpt hij helemaal niets' 1 .
Na nogmaals een beroep op de koning te hebben gedaan om zelf
naar de Nederlanden te komen, drukte Villivicentio hem op het
hart om in elk geval met hgmond niets definitiefs af te spreken
alvorens hem, fra Lorenzo naar Spanje te hebben ontboden. 'Ik
schrijf U dit, omdat het noodzakelijk is' 2 . In een ander schrijven uit
dezelfde tijd trachtte fra Lorenzo de koning ervan te overtuigen dat
hij door de edelen bedrogen werd. 'Tot nu toe hebben ze allen
tegen de hertogin en Uwe Majesteit gezegd, dat de toestand lang zo
erg niet was, als ik en anderen U zeiden. Nu beweren zij ineens, dat
het zó erg is, dat men niets anders kan doen dan godsdienstvrijheid
en straffeloosheid aan de ketters toe te staan. Daar dringen ze nu
allen op aan. Daarom breng ik Uwe Majesteit in herinnering dat
juist door hun nalatigheid en door de zorgeloosheid van stadhouders, hoven en rechters deze ketterijen zich zo hebben verbreid
en deze ketters zich zo vermeerderd. Toch is het nog niet te laat,
wanneer loyale dienaren de bevelen van de Goddelijke en Menselijke Majesteit getrouw ten uitvoer brengen' 3 .
Het is bekend, dat de reis van Lamoraal van Egmond weinig
succes had en dat er inderdaad niets definitiefs werd afgesproken*.
1

'Oso decir a ν.m. que el conde de Egamont alla va engañando por que no sabe
los pechos de todos los de аса que son muy diferentes del suyo. Y soy cierto que ni
el podra hacer lo que desea en servicio de su Mag. ni tampoco podra dar medios
para la conservación de los estados. Y las cosas de la religion, poco ni mucho, no
las entiende. Hn esto no se sufre mas claridad, no. 148.
2
'V.m. advierta a Su Mag. que antes que ningún negocio se concluya con el conde
de Egamont, importe grandemente a su servicio que me mande ir alia. Y si esto a
v.m. parece dimasiada confiança lo podra moderar con la prudencia que trata las
otras cosas del servicio de Su Mag. Scrivolo porque es necessario y se haría gran
fruto', no. 148.
' 'Hasta hahora a Madama y al consejo y a V. Mag. todos han dicho que los daños
no eran tan graves como yo y otros los hacíamos. Hahora dicen, que son tan
grandes que no pueden remediarse si no es permitiendo V. Mag. libertad de la
religion y imponiçion de la heregia. En esto insisten todos. Y por esto torno a
referir a V. Mag. esta raçon la qual estando en estos reynos dixe a V. Mag. Para
que se provea y pues por su negligencia y seguridad de los governadores, consejos
y justicias se han extendido tanto las heregias, y multiplicado los hereges. Tienen
remedio las cosas y muy fácil, si la iglesi? y fe católica y V. Mag. tuviessen leales
servidores y aficionados a la esecuçion de los mandamientos de la Mag. divina y
humana', no. 140.
* M. Dierickx: Egmonts reis naar Spanje, ¡ η : A.G.Ν. ιν, J 3 Î V .
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Filips ontving de afgezant met veel eerbewijzen, maar kon het niet
van zich verkrijgen godsdienstvrijheid toe te staan. Hij drong er
integendeel op aan, voor een goede rechtspleging te zorgen en
wilde over de voorgestelde hervormingen van het bestuursapparaat
eerst nog nadenken. Dat de vermaningen van fra Lorenzo daarbij
een rol hebben gespeeld, blijkt wel uit het feit dat de koning hem
naar Spanje ontbood. Villavicentio verzamelde een aantal brieven
en verzoekschriften van zijn voornaamste medestanders om aan zijn
argumenten kracht bij te zetten en vertrok einde mei naar het
koninklijk hof waar hij tot november bleef1. De theologische faculteit van Leuven schreef over het toenemen van de ketterij wegens
het verwaarlozen der plakkaten en over nadeel dat ontstond doordat de decreten van Trente nog steeds niet waren afgekondigd. De
inquisiteurs Ravesteyn en Bajus en ook Petrus Titelmans beklaagden
zich over de tegenwerking die de inquisitie ondervond 2 . Lindanus
tenslotte gaf een uitvoerig schrijven mee, waarin hij de koning uitlegde, waarom hij eigenmachtig zijn ambt van inquisiteur had
neergelegd. Daarbij voegde Lindanus de meermalen genoemde
'Articuli per aliquos viros pios collecti', de lijst van klachten over
de toestanden in het graafschap Holland 3 . Fra Lorenzo werd herhaaldelijk door de koning in audiëntie ontvangen en met eerbewijzen overladen. Zo ontving hij nu ook een vaste toelage in de vorm
van een prebende met de officiële titel van koninklijk hofkapelaan4.
De persoonlijke gesprekken met Villavicentio moeten op Filips een
diepe indruk hebben gemaakt. Uit de vergelijking van diens advertimientos met de tekst van de beruchte brieven uit het Bos van
Segovia van 17 en 20 oktober 1 ^б^, blijkt duidelijk dat Lorenzo het
omslaan naar de harde koers mede heeft bewerkt en dat hij de
koning heeft gewapend tegen alle milde adviezen. Zelfs de bezonnen
• B. Ibeas, 7.
г
Deze drie stukken bevinden zich te Simancas, Estado Flandes, Leg. f 27.
3 De originele brief van Lindanus bevindt zich eveneens in lias £27, een Spaanse
vertaling door fra Lorenzo echter in lias ¡26 en de klachtenlijst in lias $37 : bij de
stukken van 1 567. Dit laatste stuk is kennelijk daar terecht gekomen, omdat een
copie naar Alva moest worden verzonden, zoals dat ook met 2 j verslagen van fra
Lorenzo het geval was.
• Ibeas, 7: 'Felipe 11 le recibió en varias ocasiones y con muestras señaladas de
ectima ; y tras oírle hablar de la situation de los Países Bajos, con la atención que
supone la reforma introducida en las instrucciones dadas meses antes al Conde de
Egmont, por los famosos despachos de 17 y 20 de octubre, le renvió el mes siguiente a Flandes'. Zie ook hieronder biz. 18¡, nota j
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Aanhef van het verslag over de godsdienstige toestanden in Holland door Lindanus
in mei ijfeí mtt Ira Lorenzo de Villavicentio naar Spanje gezonden Het handschnlt is door vocht verkleurd (Sim Fstado Flandes, $37, fol 143-148 легво).

raad van het 'klein concilie der negen wijze mannen' dat Margareta
in het voorjaar had laten houden en welks notulen zij met haar
1
brief van 2 2 juli had meegestuurd , legde Filips op het beslissende
punt van de kettervervolging naast zich neer. Toch ging dit advies
niet verder, dan dat de doodstraf alleen op hardnekkigen zou
worden toegepast, maar dat aan rouwmoedigen genade zou worden
verleend 2 . In de afwijzende apostille welke Filips op 17 oktober in
Segovia op dit document noteerde, gebruikte hij dezelfde argumen
ten, die ook bij fra Lorenzo meermalen voorkomen. De koning
herhaalde deze in de brief van 2o oktober^, die in Nederland zoveel
ontsteltenis teweeg zou brengen. Hoe groot het vertrouwen van de
vorst op fra Lorenzo in deze dagen was, blijkt uit de antwoorden
die de monnik in november voor zijn vrienden mee terugbracht 4 .
Na hen te hebben bedankt voor hun ijver en hen te hebben aan
gespoord om vol te houden, verzekerde de koning, dat hij de
Nederlanden spoedig te hulp zou komen 'zoals gij van frater
Laurentius uitvoeriger zult vernemen. Hem kunt gij hierin uw volle
vertrouwen geven' 5 .
Uit de archieven van Simancas blijkt, dat Filips aan de brief van
Lindanus bijzondere aandacht heeft geschonken. Alleen dit stuk,
dat evenals de drie andere brieven in het Ia tij η was gesteld, moest
door fra Lorenzo 'woord voor woord (palabra por palabra) in het
Spaans worden vertaald, opdat Zijne Majesteit het beter zou be
grijpen' 6 . Het advies van Villavicentio om de brief ook aan Marga
reta van Parma te zenden 7 , heeft Filips, gelukkig voor Lindanus,
1
L. P. Gachard-J. S. Theissen: v, 79 no. a, 10; e n : 93-100 tekst met apostilles
van Filips gedateerd 17 oktober l í é j .
2
M. Dierickx: De brieven uit het Bos van Segovia, in: A.G.N. IV, 334V.
3 Regest van deze brieven bij : Gachard, Corr. de Phil. H, torn, ι, 372 ; tekst i n :
Colección de documentos inéditos para la historia de España, iv, 326-336.
* Simancas, Est. ¡2j, no. 122-124.
s 'Tequc hortamur, ut majori studio ci rei incumbas, quanto malorum incrementa
magis id exposcunt. Quae res et Deo et nobis tam erit grata ut tibi et iis qui tecum
in hoc laborant, non solum Uteris, favore et gratia nostra, sed omni ope et opera
semper simus adfuturi. Ut a fratre Laurentio latius intellegis, cui in hoc summam
fidem habebis. (Doorgehaald) : datum in domo nostra Regia de Busco Segovia . . .
mensis . . . anni 1 ¡6¡, (daarvoor in de plaats) : datum in oppido del Es curial die 4-a
mensis Octobris ις6ς'.
6
'Carta del Obispo Lindano, para Su Mag. que trata las cosas d e la religion de los
Estados baxos. Sacada de latin en Hespaftol palabra por palabra por fra Lorenço de
Villaviçençio para que Su Mag. la perciba mejor'. Est. ¡гб, no. 139.
7 ' Puntos para proveer a las cosas de flandes. n o . 18 : Puede Su Mag. siendo servido
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niet opgevolgd. Desniettemin is het wel opvallend, dat de koning
in zijn brief van 20 oktober uitdrukkelijk beval, de bisschop van
Roermond in het bezit van zijn zetel te stellen 1 , terwijl er nog zes
bisschoppen niet geïnstalleerd waren. De invloed van Lindanus op
fra Lorenzo moet vrij groot zijn geweest. Wanneer men de verslagen van de monnik over 1^64 en ιςβς analyseert, blijken de
verstrekte gegevens uiteen te vallen in drie groepen. Een eerste
groep wordt gevormd door de persoonlijke belevenissen van Loren
zo in Brugge waar hij aalmoezenier van de Spaanse kolonie was.
Een tweede groep berichten handelt over de hoofdstad Brussel en
in het bijzonder over hetgeen er besproken werd in de drie collate
rale raden. Lorenzo weet daarvan zoveel details te melden, dat hij
in deze kringen een handlanger moet hebben gehad. De berichten
over de toestanden boven de Moerdijk zijn bijna alle in een of andere
vorm ook bij Lindanus te vinden. Het komt mij voor, dat Villavicentio vóór mei 1565 zelf niet in het noorden is geweest 2 . In zijn
berichten over de noord-oostelijke gewesten schreef hij de naam
Leeuwarden steeds als Leardia, hetgeen Filips in de marge telkens
in Leowardia veranderde. Als de drie IJsselsteden noemde Lorenzo
Deventer, Kampen en Munster die alle drie foutief gespeld werden,
en waarbij Filips noteerde dat er in plaats van Munster Zwolle
moest staan3. Het is aan te nemen, dat Lorenzo deze berichten
mondeling van Lindanus ontvangen had en ze zonder enige reserve
overgenomen. Een andere aanwijzing voor het wederzijds vertrouwen is wellicht te lezen in het dankbriefje dat de monnik voor
hem meebracht. De bovengenoemde verzekering: 'Aan frater
Laurentius kunt gij uw volle vertrouwen geven', welke de Leuvense
faculteit en de drie inquisiteurs ontvingen, ontbreekt in de brief
voor Lindanus. Fra Lorenzo moet in hem een verwante geest
hebben gevonden, die deze verzekering niet behoefde.
Het is hier niet de plaats om de persoonlijkheid van Villavicentio
mandar que la carta del Obispo l.indano se convierta en Hespañol, y se inibie a
Madama'. Est, j 2 6 , no. 132.
1
L. P. Gachard, Corr. de Phil. 11, torn, ι, 374.
2
In een brief aan Filips van december ι $64 [verhaalde Villavicentio wel zijn
voornemen, om de voornaamste steden te bezoeken, wanneer het klimaat en zijn
predikaties het hem zouden toelaten. Est. £26, no. 131. Tot dusver zijn er echter
geen aanwijzingen voorhanden, dat hij ook in het noorden geweest is.
3 Bij de mededeling van Lorenzo: 'Transinsolarios son tres ciudades: Daventria,
Monstre y Kempen', noteerde Filips: 'que no son, sino Deventer, Kampen y
Zwol', no. 140.
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verder uit te diepen. Wanneer men diens latere adviezen analyseert,
blijkt zijn karakter genuanceerder te zijn dan uit onze citaten bleek.
Hij deed bijvoorbeeld veel moeite om de Raad van Beroerten,
welke hij zelf mede had opgericht, weer afgeschaft te krijgen 1 . Hij
vroeg om amnestie, smeekte om medelijden en protesteerde tegen
de wreedheden van A Iva met eenzelfde ernst en overtuigingskracht
waarmede hij in ι 564 tot hardheid maande en zelfs om wraak riep 2 .
Villavicentio had inderdaad veel met Lindanus gemeen. Zij waren bei
den theoloog, door dezelfde leermeesters gevormd ; zij hadden een
zelfde streng-dogmatische geestesinstelling en zagen in het herstel
en de bloei van de roomse kerk het ideaal van hun leven. Door de
protestantse reformatie zagen zij dit herstel bedreigd en zij speur
den daarin het werk van de satan, waartegen zij zich krampachtig
teweer stelden. Ook het streven van de humanistisch gezinde
katholieke theologen zoals Cassander, Wicel, Balduinus die, ire
nisch en tolerant ingesteld, op basis van vreedzaam overleg en
vertrouwen, met de geestverwanten aan de overzijde een oecume
nische verzoening van de kerken beoogden 3 , was volgens hen
levensgevaarlijk voor de zuivere leer en moest met alle kracht
worden onderdrukt. Op de polemiek tussen Lindanus en Cassander
dienen wij nog terug te komen ; hier is van belang op te merken dat
deze twee groepen binnen de kerk bestonden. De humanistische
Vermittlungstheologen genoten de warme sympathie van de Duitse
keizers Ferdinand 1 en Maximiliaan π en van de Franse regentes
Catharina de Medici met haar adviseur Antoine de Navarre. Koning
Filips 11 voelde zich van nature meer tot de streng-dogmatische
richting aangetrokken, ofschoon verschillende van zijn adviseurs
hem tot een gematigde en verzoenende godsdienstpolitiek trachtten
1

Estado, J78 no. 123: In een uitvoerig betoog van i¡ pagina's geeft Lorenzo
geneesmiddelen aan, om de Nederlanden weer voor hun natuurlijke vorst terug te
winnen: allereerst de tegenwoordigheid van de koning in het land; bovendien een
algemene amnestie zonder restricties, maar met behoud van de katholieke godsdienst ; afschaffing van de belasting op de invoer van zout uit Frankrijk ; restitutie
van de geconfiskeerde familiegoederen aan de adel ; herroeping van te strenge
vonnissen en opheffing van de Raad van Beroerten. Daarover zegt hij : 'Ik heb deze
Raad indertijd zelf aan Uwe Majesteit voorgesteld en heel de vorm aangegeven en
de personen aanbevolen die er zitting in zouden nemen. Toch vind ik, dat nu de
omstandigheden om opheffing vragen'. Lorenzo eindigt met de opmerking:
Anderen zullen U harde maatregelen vragen, maar deze zijn veel veiliger.
2
Simancas Estado, ^37, no. 290; 572, no. 6ς·, ς-jS, no. 124 е.a.
3 Zie: M. E. Nolte, 72, 84, 146V; P. Polman, 367-390 е.a.
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te brengen. Het staat wel vast, dat op dit kritieke moment in het
najaar van 156^ de streng dogmatische theologen een beslissende
invloed wisten te krijgen op de weifelende koning, die met name
bij fra Lorenzo een zekerheid voelde, welke hij zelf miste en een
profetische bezieling, waaraan hij zich overgaf.
Wat de invloed van Lindanus op fra Lorenzo betreft, deze is
onmiskenbaar, maar wellicht toch remmend en matigend geweest.
Bij de bespreking van Lindanus ' inquisìteursarbeid werd in verschillende gevallen geconstateerd, dat de versie van fra Lorenzo
scherper toegespitst was dan het relaas dat Lindanus zelf gaf. De
enige brief van Lindanus aan Villavicentio, die bewaard bleef1, is in
dit opzicht veelzeggend. Het schrijven is een antwoord op twee
brieven van Villavicentio en gedateerd op 31 maart 1 £66, dus na de
terugkeer van Lorenzo uit Spanje, maar nog vóór het uitbreken van
de troebelen : in die maanden vol spanning, waarin Oranje met zijn
politieke vrienden aanstuurde op verzet tegen de nieuwe harde
koers van de koning 2 , terwijl Villavicentio en de zijnen afwachtten,
wat de positieve resultaten van Segovia zouden zijn. Dat ook Lindanus in spanning zat, valt wellicht af te leiden uit een terloopse
uitlating in deze briefэ en uit zijn bekentenis, dat hij wel gaarne op
de uitnodiging van fra Lorenzo zou ingaan en uit het noorden naar
hem toekomen, 'maar mijn gezondheid is nu te kwijnend en ik
word voortdurend door koortsen gekweld'*. Toch vermaande hij
Villavicentio tot kalmte: 'Ik begrijp, dat gij hoogst verwonderd
zijt, dat er niet méér resultaat volgt op de verwachtingen die wij
hadden opgevat, maar God zal daarin voorzien's. Fra Lorenzo had
aan Lindanus gevraagd om nieuwe inlichtingen, doch deze wees
hem kort en nuchter af: 'om op uw tweede brief te antwoorden:
1
Simancas, Estado jag, no. 66; uitgegeven door J. Kleyntjens in н.в. LUI (1936)
helaas met enkele hiaten en verwarrende fouten.
* M. Dierickx in A.G.N. iv, 336-337.
s 'Vide Pater chariss. quonam paulatim sumus devoluti, Deus optimus nostri
misereatur'.
* 'Quod nos invitas, ut istuc excuiramus, habeo gratiam. Valetudo nunc est
languidior atque febriculis tentata. Ñeque commodum nobis fuerit hoc anno
peregrinari'. Uit een vergelijking met de ziekte, waaraan Lindanus in de winter
van I Í Í 9 - I Í 6 O te Leeuwarden leed, zou men kunnen concluderen, dat ook deze
koortsen in ι ς6ς voortkwamen uit de nerveuze spanning van die maanden. Gezien
de rustige en gelaten toon van deze brief, lijkt mij dit echter niet geheel over
tuigend.
s 'Magnopere te admirari credo, non alium esse successum spei nobis dudum factae sed Deus aliquando meliora'.
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de geruchten die ginds bij U over dit gewest zijn doorgedrongen,
zijn helemaal niet waar 1 . Wat ik U verder moet schrijven over
B.E.C. 2 weet ik niet. Dit is aan het hof te goed bekend, dan dat ik
mijn veronderstellingen, uit dwaas gepraat van het volk afgeleid, op
schrift zou durven zetten. Omdat ik het niet zeker weet, wil ik het
er verder niet over hebben. Ik zou wel gaarne aan Uw vrome
wensen voldoen, maar het is te onzeker en mij te weinig bekend,
dan dat ik het zou durven bevestigen. Die er dichterbij staan^
moeten U maar zekerheid geven' 4 .
Een laatste aanwijzing voor de matigende invloed, die er van
Lindanus op Villavicentio uitging, kan men constateren in de beoordeling van personen. Op de lijst van verdachte ambtenaren, die
fra Lorenzo in opdracht van de koning samenstelde 5 werd ook
Cornells Suys genoemd, de president van het hof van Holland. Van
de twee argumenten, die ter plaatse werden aangehaald voor zijn
afzetting, ging het eerste terug op een correspondent van Lorenzo
uit de naaste omgeving van Margareta van Parma en het tweede op
Jan Paschasius, de inquisiteur-deken van Tholen 6 . Een verslag, dat
1

'Rumores, qui isthuc de hac provincia sunt periati, siculi et Lovanium, sunt
vanissimi'.
2
Het gebruik van deze afkortingen, zoals ook in het vervolg van de brief (quidnam
nostri alant N. brevi cognoscere licebit) wijst er wel op, dat de schrijver beducht
was voor de gevolgen, wanneer zijn vertrouwelijke mededelingen onderschept
zouden worden. Het geeft de huidige lezer de indruk van geheimzinnigheid of
gevaar.
3 Hier mag men misschien een bevestiging zien van het in de tekst gestelde, dat
Villavicentio in de hoogste regeringskringen een correspondent moet hebben
gehad. Zie blz. i8o.
+ 'Quid certi scribam de B.E.C, non habeo, res in aula notior, quam ut nostras
coniecturas, ex vulgi fama vanissima subinde orta, velimus literis credere. Itaque
quia certa non habemus, nihil de hac re amplius. Optandum quidem pus tuis
faceré satis votis, verum res incertior, nobisque minus cognita, quam ut possimus
affirmare; viciniores certiora référant'.
s Simancas, Estado Flandes, ¡26, no. 131 : 'Relación para Su Mag. de las Personas
que tienen cargo de Justicia, y por favorecer a los hereges no la administran'.
6
'El presidente de la Haya hablandole Madama y diciendole que, como consentía
que en aquel condado de Olanda los hereges prevaleciesen y no fuessen castigados,
y mandandole que hiciesse Justitia por que sino advertiría a su Mag. para que le
castigasse y ella también le castigaría, se fue a quexar a Viglios, y a otros, i al fin
hace hahora lo que se le antoja. Este mesmo presidente dio una provision contre el
inquisidor de Zelanda en la quai de parte de Su Mag. le mandava . . . no tornasse
información ninguna contra ningún herege sinque tuviesse dos esclavinos presentes
y un oidor del consejo de la Haya. La copia de la provision tenemos i el original
tienen los esclavinos de la villa de la Tola, a cuyo requesta se dio esta provision'.
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gelijktijdig werd ingediend, en waarin fra Lorenzo als getuige uit
drukkelijk naar Lindanus verwees - 'al deze gegevens heb ik met de
bewijzen ontvangen van de bisschop-inquisiteur' - meldde: 'In het
hof van Holland zijn de president en twee raadsheren katholiek,
maar zonder ijver' 1 . De term zelosus of con zelo werd door
Lorenzo steeds gebruikt voor degenen, die ijverig waren in het
verdedigen van de kerk en het vervolgen van de ketters. Tenslotte
gaf Lindanus in zijn brief van 31 maart 15^66 aan Villavicentio een
lijst van personen op in 's-Gravenhage, die te vertrouwen waren en
die hij zelf zelosi noemde. Daarbij stond als eerste de president
Cornells Suys met nog vier raadsheren Arnold Sasbout, Dominicus
Boot, Adriaan Verhoeven en Boudewijn Jacobi van Dordrecht, van
wie alleen de laatste pas benoemd was 2 .
Van een voortgezet contact tussen Lindanus en Lorenzo de Villa
vicentio zijn weinig sporen bewaard gebleven. De positie van de
augustijner monnik was onmogelijk geworden, daar men in re
geringskringen nu op de hoogte was van de rol, welke hij onder de
dekmantel van zijn geestelijke bediening speelde. Tevoren was hij
niet meer dan een onbekende geestelijke geweest. Op 1 2 april 1 ^б^
schreef Margareta van Parma over hem aan de koning, dat een
zekere frater Laurens, augustijn en kapelaan van de Spaanse kolonie
in Brugge Aegidius Wyts had aangevallen op diens verhandeling
over de armenzorg 3 . Zij had de geschriften van beide mannen door
de universiteit van Leuven laten onderzoeken en hun daarna het
zwijgen opgelegd, omdat er bij Wyts geen sprake was van onrechtzinnigheid, wat nochthans de Spaanse monnik had beweerd. Filips
keurde haar handelwijze goed en herhaalde daarbij dezelfde alge
mene aanduiding van fra Lorenzo die Margareta van Parma had
gebruikt 4 . Het is duidelijk, dat Margareta er toen geen vermoeden
van had, in welke relatie Villavicentio reeds lang met de koning
1
Est. ¡26, no. 130 : 'En el consejo de Olanda el presidente y otros dos son católicos, mas non con zelo. Todas estas cosas traygo provadas con testimonios del
obispo i inquisidor, las quales conferiré con las personas que V. Mag. me manda'.
1
'Quod de ilio N. tibi narravi habeas certissimum; est enim zelosus imprimis; si
quos hie requiris, est hie Clarissimus V. Dominus Praeses Holl., D. Arnoldus
Sasbout, M. Dominicus Boot, M. Balduinus Dordracen., M. Adrianus Verhouven
Gaudanus Concil. Regii ; quod si praeclaros advócalos admitís, est hic M. Johannes
Goudanus, M. Petrus Roterodamus, M. Corn. Brasserus, quibus si tui amici causa
credatur, facile quod aequum fuerit impetrabit'.
' L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 35.
+ L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 4 3 .
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stond. Maar in de zomer van 156$, toen fra Lorenzo aan het hof
verbleef, schijnen de Nederlandse adviseurs van de koning Tisnacq
en Courteville over hem naar de Nederlanden te hebben geschreven 1 . De geruchten, die hier de ronde deden waren van die aard,
dat zijn superieur Alonso del Canto in november 1 $6^ vreesde, dat
de lang-uitblijvende pater onderweg vermoord zou zijn2. Hij kwam
nochtans ongehinderd aan, maar schreef zelf in de eerste maanden
van 1 £66 herhaaldelijk aan de secretaris van de koning, dat hij zich
niet meer in Brussel durfde vertonen en dat hij van alle kanten
bedreigd werd^. 'Ik verkeer in groot gevaar, omdat deze verraders
mij van mijn eer en zelfs van het leven willen beroven'. Villavicentio ontkwam echter aan alle gevaren, zelfs in de moeilijke dagen van
de beeldenstorm 4 en week toen, in augustus 1^66, voorgoed uit
1

Lorenzo aan C. Perez, 2 j - i 2-1 j é j : 'Tisnac ha scrito al principe de Orange y al
Viglio, como Su Mag. me hiço de darme grata audiencia y que creya, que yo le
haría capaz de muchas cosas destos estados. Viglio leyó publicamente en su tabla
esta carta d'arrancase luego por la tierra esto rumor. Están estos principes con el
señor Alonso del Canto y comigo como con el diablo, tanto que es necessario
mirar por nosotros. Espero en nuestro Señor, que sabe mi animo por sa misericordia, que me guarderà, y si no siento en mi que me da animo para morir por su santa
fe y por su iglesia'. Estado $29, no. 3.
г
Morillon aan Granvelle: 'Le diet del Canto n'est pas à son aise de ce que Ie
fraiel ne revient, dont il a nouvelle qu'il estoit parti de là et s'il lui mesadvenoit, il
maintiendroit que les avertissements de Tisnacq en scroient la cause'. E. Poullet, 1,
102.

3 'Ando en gran peligro, porque estos traidores me quieren quitar la vida y la
honra'. ( 2 j - i 2 - i j 6 i , no. 3); 'Todos estos principes están comigo muy mal, y
tanto que no sé como me guardar' (7-1-1 j 6 6 , no. 13); 'Los principes están inclinados contra mi todos, y sin falta me trataran mal si pueden. Porque todo quanto
Su Mag. ha scrito a Madama y al consejo que provea contra ellos, lo saben por
cartas que los scrivan sus amigos de Bruxelles, y están persuadidos que de todo vo
he sido autor. Y principalmente de la provision que se guarden los editos en la
punición de los hereges. Están muy encarniçados contra mi y con la primera ocasión queran sin falta maltratarme, de donde se podría resultar alguna sedición que
de pequeña se hiciese grande. Sin esto estoy muy en desgracia de Madama, no que
me lo muestre, mas soy cierto que no gusta de mis officios. Por tanto suplico a
v.m., proponga a Su Mag. estos inconvenientes para que me dé licencia para
volverme a Hespaña'. ( 8 - i - i j 6 6 , no. 14); 'Tisnac ha scrito, haver me Su Mag.
dado muchas veces muy grande audiencia y haver yo sido autor de las provisiones
hechas. Esto me ha hecho tan odioso, que todos católicos me avisan que mire por
mi, y como yo no puedo dexar de asistir a la causa y negotio de dios y es impossible
poder huyr los peligros, si nuestro Señor y el Rey no me favorecen y guardan'.
(10-1-1566, Est. $29, no. 16) etc.
+ 'Echáronme mis frayles del monasterio, víspera de San Lorenço, a las diez de la
noche, porque dezian, que havian de entrar los hereges en la villa otro dia, y que,

>8í

naar Spanje. Hij gaf, in opdracht van de koning, aan de hertog van
Alva een uitvoerig overzicht van de toestand in de Nederlanden,
voordat deze zijn strafexpeditie begon'. Lorenzo bleef in hoge
achting bij het hof, omdat hij als eerste de koning had gewezen op
het complot dat door de edelen en magistraten was gesmeed.
Meermalen zond Filips afschriften van zijn adviezen aan de gouverneurs* maar toen hij de monnik in ι ^69 opnieuw met een zending
naar het noorden wilde belasten, weigerde Alva dit beleefd, doch
resoluut^. Lindanus zou in 1^73 met een voorstel van nog andere te
nemen maatregelen aan de koning schrijven, 'dat fra Lorenzo de
Villavicentio voor het zuiveren en zelfs genezen van deze gewesten
hoogst nuttig zou zijn' 4 . Lorenzo is echter niet meer in de Neder
landen geweest 5 . Hij leefde in het klooster San Felipe el Real te
Madrid met de titel van hofkapelaan en stierf daar op 21 juni 1583.

hallándome alli, me matarían, y ellos por mi causa, y les quemarían el monasterio' :
medegedeeld door В. Ibeas, o.e. 8.
1
В. Ibeas, 8: In oktober ι ¡66 verscheen Villavicentio in Segovia en schreef er
meerdere verslagen voor de koning. Gregorio de Santiago Vela, o.e. : Filips 11
ontving hem zeer hartelijk, benoemde hem tot zijn hofkapelaan en liet zich steeds
door hem vergezellen. Hij werd door de koning in alle belangrijke zaken geraadpleegd.
2
Filips aan Alva, 11-4-1 j é 8 : 'Fray Lorençio de Villaviçençio me ha dado ciertos
advertimientos de cosas tocantes a esos estados con tan buen zelo, que me paresçc
es bien que los veáis y assi he mandado que se os embien, paraque tomeis dellos, lo
que fuere de substancia y me aviseis lo que haureis tomado'. Sim. Est. 537, fol. 7 1 .
Lorenzo aan Filips ir, 20-4-1 £77: 'Aqui van los advertimientos, que V. Mag. me
mando que scriviesse . . . en un otro papel pongo algunas raçones que el señor don
Juan podra responder a e s t o s . . . ' Sim. Est. ¡jl, no. 64.
3 Alva aan Filips, 14-4-1169: 'A fray Lorenço de Villavicencio tengo por muy
buen hombre, pero esta аса muy odiado y no oyran su doctrina de buena gana'.
Simancas, Est. J41 (ongenummerd).
* Lindanus aan Filips 11, 6-9-1J73 : 'Etsi ego ante annos plus minus octo Majestatem V. Cath. hac de re diffuse ac dilucide per Ven v.s. Th. D. P. Laurentium de
Villavicentio (qui purgandae immo sanandae huic provinciae admodum foret
utilis) a d m o n u e r i m . . . ' Sim. Est. ςςς, no. 38.
s Gachard (Согг. de Phil. 11, to. 11, 193) en 00k Gregorio de Santiago Vela, (o.e.
33i) menen ten onrechte, dat Lorenzo in 1^68 of 1571 naar de Nederlanden
teruggekomen zou zijn. Hun argumenten worden door B. Ibeas weerlegd: o.e. 8
en ook Lorenzo zelf schrijft in 1576 aan Fr. Erasso dat het negen jaarjgeleden is, dat
hij uit de Nederlanden vertrok en dat hij daarom de situatie niet meer kan
beoordelen: 'En nueve años que ha, que sali de ellos, ha havido tantas y tanta«
alteraciones que no se conocen las gentes'. Sim. Est. 178, no. 124.
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Intussen resideerde Lindanus als koor-deken op het Binnenhof te
's-Gravenhage, studerend en boeken schrijvend, in afwachting van
wat er zou gebeuren. Het onderzoek 'naer de staet van de religie'
dat door hem was uitgelokt 1 was nu in volle gang. Op 12 april 156ς
meldde Margareta aan de koning, dat Lindanus haar een gespeci
ficeerde opgave had verstrekt van misstanden op godsdienstig ge
bied speciaal in Holland. Zij zou daarom aan het hof in 's-Graven
hage en aan alle plaatselijke autoriteiten en pastoors opdracht
geven, de gemelde feiten te onderzoeken en daarvan verslag uit te
brengen opdat zij de koningbeter zou kunnen inlichten over wat er ge
beurde 2 . Filips keurde dit algemeen onderzoek goed in zijn antwoord
van 1 3 mei en sprak daarbij zijn verlangen uit om op de hoogte te
worden gebracht van de uitslag en de te nemen maatregelen 3 . Het
verslag van het hof liet echter lang op zich wachten. Margareta
schreef dit op 22 juli toe aan de afwezigheid van de stadhouder,
Willem van Oranje, die na de terugkeer van Egmond uit Spanje
voortdurend in Brussel was geweest om deel te nemen aan het
'klein concilie' dat op koninklijk bevel de godsdienstige toestanden
van het gehele land moest bestuderen 4 . Inmiddels had de koning
het protestschrijven van Lindanus met de bijgevoegde klachtenlijst
zelf reeds ontvangen uit de handen van fra Lorenzo, die daaraan
ongetwijfeld de nodige mondelinge commentaren zal hebben toe
gevoegd. Op 2o oktober vroeg de koning daarom nogmaals aan
Margareta, waar de uitslag bleef5 en - geheel in de lijn van Lindanus' verzoek — droeg hij de landvoogdes op, de raadsheer van de
Hoge Raad van Mechelen, Meulenaer, en een lid van het hof van
Brabant, Maes, naar Holland te zenden om zich op de hoogte te
stellen van de toestand aldaar en vooral in Alkmaar en op Tholen.
Margareta echter gelastte opnieuw het hof van Holland om haar nu
'sonder voirder vertreck over te zenden tghundt ghy bevonden suit
hebben' 6 . Het hof verontschuldigde zich nog éénmaal op 3 decem1

Zie boven: 142, 149 en i£2.
L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 34.
3
L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 43.
• L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, j j .
s L. P. Gachard, Corr. de Philippe 11, torn, ι, 374.
6
Dit stuk is niet bewaard, maar wordt aangehaald in het antwoord van het hof
van 3 december: 'Genaedigc Vrouwe. Wij hebben ontfangen Uwer Hoocheyts
missive van de 27-e der voorleden maendt novembris, daerbij ons belast w e r d t . . . '
2
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ber, waarbij men meldde dat 'tselve genouch gereedt es', maar dat
1
men enkele dagen moest wachten, daar de procureur afwezig was .
Op io januari 1566 werd dan eindelijk het uitvoerige rapport
ingediend, een tweedelig document met vele bijlagen als bewijs
stukken. Deze bijlagen zijn echter niet bewaard gebleven 2 . Het
eerste deel van het rapport bevatte een gedetailleerd antwoord op
de afzonderlijke klachten van Lindanus, het tweede gedeelte was
een algemeen overzicht van de situatie. Terwijl het hof in het eerste
deel, dat wij reeds meermalen hebben aangehaald, nagenoeg alles
goed praatte en de verschillende ambtenaren en magistraten ver
dedigde, gaf het echter in de algemene beschouwingen van het
tweede deel zeer veel toe. Ook het hof had de overtuiging dat 'op
eenighe plaetsen die rechters zwaericheyt maecken, die placcaten
van Zyne Mat. strictelyck tachtervolghen'. Zij dienden vermaand
te worden en de procureur zou tegen hen procederen, wanneer zij
desondanks in deze houding zouden volharden. Eveneens had het
hof bevonden, dat de plakkaten niet, conform de wil des konings,
jaarlijks werden afgekondigd 'duer welcke slappicheyt die gemeente
oirsaecke gegheeven wordt omme heur ooren meer op te steecken'.
Het hof had besloten, dat voortaan de plakkaten halfjaarlijks zouden
worden afgekondigd en gaf de landvoogdes in overweging daarop
een geldelijke sanctie te stellen. Overigens meende het hof, dat de
landsregering zelf aanleiding gaf tot het plichtsverzuim der schouten
door het verpachten der functies aan de meestbiedenden, waardoor
'het prouffyt voor den officiers soober valt, ende ' t onderhalden
van eenighe dienaers daer nyet aff en mach tot verachtinghe der
justicie'. Ook had het hof uit het onderzoek de conclusie getrok
ken, dat de steun aan de inquisitie veel te wensen overliet en dat
het nodig zou zijn de lokale autoriteiten ernstig op hun plicht te
wijzen. Wat tenslotte de algemene vraag betrof naar de vervulling
van de godsdienstige plichten, meende het hof, dat op de meeste
plaatsen een aanmerkelijke verbetering te constateren viel, of
schoon in sommige streken het tegendeel het geval was. De terug
gang aldaar schreef men hoofdzakelijk toe aan het verderfelijke
1

R.A.sc. Hof van Holland 381, fol. 263.
R.A.B. Audience 1397; uitgegeven door D. van Heel in н . в . ш (193Í) 3 0 7 v · e n
opnieuw eveneens in de н.в. и х (1941) door J. Kleijntjens. De eerste uitgave is
voorzien van een foutieve interpretatie van het stuk. Van Heel meende, dat het
eerste gedeelte van het document van Lindanus' hand was, terwijl het in feite de
antwoorden bevat, die het hof op de aanklachten van Lindanus gaf.
2
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systeem van niet-residerende pastoors en onderbetaalde vicecureiten, die daarom wel gedwongen waren 'пае den mont van de
gemeente te spreken ende predicken als, God betert, dicwyls gesien es, waerduer die meeste dwalinghe alhier ghecomen is'. De
over het algemeen gunstige indruk welke het hof had opgedaan
'uyte onderrechtinghe van officiers ende wethouders', stemde
overeen met de mening van de nieuwe bisschop van Haarlem,
Nicolaas van Nieuwland, die als verdediging van zijn bestuur aan de
regering schreef 'dat ick bewysen mach op veel plaetsen te Paesen
laestleden ende oick nu te Kersmisse meer menschen in kennelicken
getaele te biechten enden ten heylighen weerdighen Sacramente te
hebben geweest dan inden voirleden jaere' 1 .
Op de vraag, hoe de kerkelijke situatie in Holland vóór de opstand in feite is geweest, kan onze studie uiteraard geen afdoend
antwoord geven. Het weinige materiaal dat van de inquisiteur
Lindanus bewaard bleef, dient, gezien de afwijkende berichten van
het hof en van de Haarlemse bisschop, door de gewestelijke geschiedschrijving met de nodige omzichtigheid gehanteerd te worden, maar is daarvoor niettemin van betekenis. Daarbij is het van
belang het verschil in doelstelling van Lindanus en van het hof van
Holland in het oog te houden. Het was Lindanus kennelijk niet
zozeer te doen om de afzonderlijke gevallen; hij wilde veeleer een
algemene schets geven van de situatie als geheel en die vond hij zeer
bedenkelijk. Hij gaf in feite ook geen verslag, maar vroeg juist om
een onderzoek. Achter de vele vraagtekens, die Lindanus bij de
godsdienstige verhoudingen in Holland plaatste, ging echter duidelijk een theorie schuil, die hij in de brief aan Filips formuleerde en
die hij in latere jaren telkens opnieuw zou herhalen. Volgens zijn
overtuiging had de inquisitie geen zin, wanneer de plaatselijke
bestuurders niet volledig achter de godsdienstpolitiek van de kerk
en de regering stonden. Daarom adviseerde Lindanus de koning
zeer nadrukkelijk het gehele bestuursapparaat te herzien 2 . Het
1
Brief van 28 januari I f 6 j of mogelijk i j 6 6 , indien de paasstijl gebruikt is.
Uitgegeven door A. van Lommel in: н.в. iv, (1876) 411 v.
2
'Proinde Rex Ser. quo Mater nostra Ecclesia in tam praecipiti hic versatur
periculo plus est quam tempestivum, repressum eunti Religioni succurratur et
invalescentibus haereticorum sectis occurratur: quod fiet facillime, si officiarii
tarn ecclesiastici quam civiles officium suum faceré probe cogantur aut melioribus
cedere. Sed instud sperandum non est, quamdiu officia tam ecclesiastica quam
laica regina pecunia donat, non virtus, non pietas, cuius nulla habetur ratio. Jam
enini ita regnat tarn in ecclesia quam in aula illaauri sacri fames, ut plus offerenti,
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duidelijkst heeft Lindanus zijn visie op de gebeurtenissen van deze
jaren geformuleerd in een schrijven dat hij tien jaar na datum, in
1^78 aan de koning zond: 'Het is absoluut ontwijfelbaar dat deze
gewesten (Holland en Zeeland) vooral zijn afgevallen van het
katholieke geloof en opgestaan tegen de koning, omdat de magistraten hun plicht verzuimden. Alom waren zij ofwel nalatig en omkoopbaar in de rechtspraak ofwel zelf de nieuwe leer toegedaan
ofwel volkomen onverschillig voor de godsdienst. Verblind door
een heimelijke en soms zelfs openlijke haat tegen het katholieke
geloof en door een voorliefde voor de ketterij, hebben zij getracht,
steunend op hun privileges, steeds meer gelijkgezinden in de bestuurscolleges op te nemen. Daarom hangt de redding van deze
Nederlanden geheel af van een grondige vernieuwing van de magistraat' 1 .
Het hof van Holland daarentegen was allereerst een rechtscollege.
Afzonderlijke misdrijven waren het voorwerp van zijn onderzoek
en beide partijen dienden gelijke kans tot spreken te krijgen. De
rechtvaardigheid was zijn eerste grote plicht. Elk geval van de
grote klachtenlijst van 1^65 werd dus onderzocht op de voorgeschreven wijze : niet door de getuigen te horen, die Lindanus had
opgegeven, maar door de stedelijke regeringen aan te schrijven.
Had men anders gehandeld dan zou de uitslag ongetwijfeld ook
anders zijn geweest. Thans bleken slechts enkele opgaven juist te
zijn geweest, de meeste niet of slechts gedeeltelijk. Het hof was
zich van het betrekkelijke dezer resultaten wel bewust : in de
algemene beschouwing gaf men de misbruiken toe, waarvan men in
het bijzonder niemand had willen beschuldigen. Zo hadden wellicht
beide partijen gelijk. Er zat meer onder de oppervlakte, dan het hof
in concreto mocht toegeven, want generaliseren is voor een rechter
licet improbus sit, ineptus adeoque adulter etc. tradatur praefectura, submotis
aptionbus, qui tanti emere nolunt quanti isti justitiae divae publicani, immo
adulteri'. Brief aan hlips, i8-¡-¡¡6¡.
н.в. u n (1936), 302.
1
'Indubitatissimum est, has regiones hac potissimum ratione a Catholica Dei
religione plerisque locis declinasse, quod magistratus civilis suo defuit officio qui
cum passim esset aut justitiae negligens, et avantiae deditus, aut novi religioni
favens, aut demque divini cultus incunus et clanculano immo alicubi manifesto
Cathohcae fìdei odio et haeretis studio excaecatus, similes gaudebat sibi pro
suorum pnvilegiorum more allegere collegas reipublicae gubematores sive
ministros, pensionarios aliosque assumere. A sena ergo magistratus instaurationc
tota pendei Belgicarum salus et nunc ipsis restituenda et in posterum firmiter
stabihenda'. Brief van mei 1 ^78, uitgegeven door G. Brom in : PSHAL, XXIX, 277 V.
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steeds gevaarlijk. Zo kan het beeld dat Lindanus tekende, in grote
lijn wel juist zijn geweest, al waren veel opgegeven feiten niet juist
of sterk overdreven. Dat de geestelijkheid op verschillende plaatsen
erg gedegenereerd was, blijkt wel uit de afval in ι ς66 en de ver
slagen van de visitaties die rond 1567 zijn gehouden'. Ook de
houding der edelen en magistraten zoals zij door de huidige ge
schiedschrijving wordt getekend 2 correspondeert in grote lijnen
met het beeld dat Lindanus gaf, al kan men zijn interpretatie niet
altijd onderschrijven. Met het vertrek van kardinaal Granvelle,
onder het bestuur der edelen, begon inderdaad de tolerantiegedachte steeds meer ingang te vinden. Zelf waren deze edelen
meestal met protestantse families verwant en zij waren minder
afkerig van de ketters. Zij ijverden voor verzachting der plakkaten,
afschaffing der inquisitie en tolerantie voor de protestanten. Kan
het verwonderen, dat de magistraten zich eveneens steeds afkeriger
toonden van de ketterjacht onder hun eigen burgers en dat het volk
zich gewelddadig tegen de executies begon te verzetten? Niet ten
onrechte heeft men opgemerkf, dat de regenten, die op het einde
van de eeuw de katholieken duldden, de echte zonen waren van de
magistraten in de katholieke tijd.
Van enige reactie op de enquête van 156c konden wij in de
bronnen niets bespeuren. Het is mogelijk dat dit moet worden
toegeschreven aan het verloren gaan van de desbetreffende stukken :
zowel het copieboek van uitgaande missiven van het hof van Holland
als de Memorialen van de griffier mr. Barthold Ernst eindigen op 1
januari 1 £66. Doch ook in de Brusselse archieven zijn geen sporen
aanwezig, dat de regering het rapport van het hof nog heeft gebruikt. Daarom lijkt de veronderstelling gewettigd, dat het er niet
meer van gekomen zal zijn ten gevolge van de troebelen, die spoedig
daarop in het gehele land uitbraken en die de volledige aandacht
van de regering opeisten 4 .
1

Uitgegeven door F. A. L. van Rappard en S. Muller in Werken Hist. Gen. in-e
serie no. 29. Zie ook uitvoerige bespreking van de toestand bij : L. ] . Rogier, 1 dl.
biz. j - 9 i : De Kerk voor Trente.
2
M. Dierickx, in A.G.N. IV, 320V.
3
L. J. Rogier, dl. 1, 194.
4
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, schijnt de lijst met klachten, die Lindanus
in i f 6 j aan de koning liet overhandigen, in 1567 gecopieerd te zijn ten behoeve
van de hertog van Alva, hetgeen de foutieve plaatsing in lias £37 zou verklaren.
In dat geval heeft het stuk wellicht dienst gedaan bij de onderzoekingen, die door
de Raad van Beroerten werden gehouden.
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T I J D E N S DE B E E L D E N S T O R M

Over de ervaringen van Lindanus in de dagen van de beeldenstorm
kunnen wij kort zijn. Onze enige berichtgeving gaat hierover terug
op Havensius, die, steunend op de autobiografie, een uitvoerig en
levendig relaas van de gebeurtenissen geeft1. 'In het jaar ι $66 werd
Lindanus gedwongen voor het verschrikkelijke noodweer der
Geuzen te vluchten. Deze opstandelingen hadden reeds op aller
hande manier hem bestookt met aanslagen, verwensingen en pam
fletten en hem met laster, openlijke en persoonlijke bedreigingen
achtervolgd, totdat zij tenslotte op de vigilie van St. Bartholomeus
des nachts zijn huis bewaakten opdat hij niet zou ontsnappen.
Daarom werd hij de volgende morgen door de eerste raadsheer des
konings aangespoord te wijken voor de dreigende woede der
geuzen wier onverschrokken tegenstander hij steeds was geweest.
Door het naderende gevaar gedwongen, volgde Lindanus deze raad
op, maar bleef nog zo lang bij zijn Haagse schapen totdat op de
feestdag van St. Bartholomeus (24 augustus) de geuzen rond het
middaguur vanuit Delft met hun predikant in vele wagens naar
's-Gravenhage kwamen. En nauwelijks had Lindanus den Haag ver
laten of zie, daar waren die zogenaamde evangelische predikanten
reeds, omringd door een groot auditorium. Lindanus had besloten
nog niet te gaan, maar zijn vrienden en verwanten 2 smeekten hem
de vijanden die tegen hem samenzwoeren tijdig te ontwijken. Zij
herinnerden hem aan de ernstige hinderlagen die deze vijanden van
het geloof hem menigmaal hadden gelegd. Pas enkele dagen ge
leden, toen hij met zijn kapelaan in de tuin wandelde, had iemand
door een gat in een venster of een muur, waarvoor een doek hing,
een projectiel op hem afgevuurd. De kogel was echter afgeketst
tegen een muur en op een belendend huis terechtgekomen, dat
binnen het uur in lichtelaaie stond, zodat geheel den Haag zich
verbaasd afvroeg, door welke duistere oorzaak een zo plotselinge
1
Havensius, 103-10^. Op deze bron steunen ook Fr. Dusseldorpü : Annales, W .
Schmelz, J. Meerbergen е.a.
2
Adriaan van der Lindt, die vanaf 1567 als schepen, burgemeester en schout van
's-Gravenhage wordt genoemd, was Lindanus' jongste broer. Bij diens aan
stelling tot schout in 1569 trad als borg o p : 'Cornells Oem, griffier van den
Leenhove'. De familie Oem was aan de Van der Lindt's geparenteerd. W.Schmctz,
o.e. 14. Aanstellingsakte: R.A.SG. Rekenkamer, lias j o 8 , fol. 33 e n : lias 49ς,
fol. 160. Zie ook hierboven, blz. 7, 10 en 16.
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brand kon ontstaan, waarvan geen enkel spoor te bemerken viel dan
een klein onschuldig gaatje van de kogel die langs het rieten dak was
voorbijgevlogen, zoals vele thans nog levende getuigen duidelijk
hebben geconstateerd.
Aldus begaf Lindanus, door zijn vrienden overgehaald om te
vluchten, zich op St. Bartholomeusdag op weg, kort voordat de
beeldenstormers den Haag binnentrokken. Al zijn bezittingen gaf
hij aan de plundering prijs en hij nam slechts een enkele kist met
uitgezochte boeken mee, in volkomen overgave aan God, terwijl
alle vromen sidderden en niet ten onrechte vreesden voor geweld.
Hij echter verkwikte zijn ziel onderweg met het zingen van latijnse
psalmen en vrome Nederlandse liederen, niet wetend waarheen of
waarlangs te gaan, noch waar hij zou kunnen overnachten of uiteindelijk terecht zou komen. Ook was het voor hem niet veilig
over de openbare weg te reizen. Door een achterdeur uit zijn huis
geglipt, werd hij gedwongen een andere weg te nemen, dan met de
koetsier was afgesproken. Zeker edelman immers had zich opgesteld bij de weg langs het Haagse bos, welke Lindanus volgens
hem moest benutten om naar zijn verwanten in Haarlem te rijden.
Zo stond de man daar in een herberg langs de weg, met zijn geladen
pistolen, gereed om Lindanus in het voorbijrijden neer te schieten.
Alleen door Gods mildheid en wonderbare voorzienigheid ontsnapte deze echter aan het gevaar. Toen de koetsier de genoemde
weg wilde inslaan, beval Lindanus, onbewust van de hinderlaag
welke de vijanden daar hadden gelegd, hem plotseling een klein
zandpad door het bos te nemen, ofschoon dat een lastige omweg
was. Zo ontkwam Lindanus door Gods hulp aan de kogels die de
geuzen voor hem gereed hielden, zoals zij zelf later aan betrouwbare personen hebben verteld. Terwijl de beeldenstormers op die
dag van St. Bartholomeus in alle omliggende steden woedden en
kerken, beelden en alle heilige plaatsen onteerden, vluchtte Lindanus over het platteland en kwam de volgende dag in een vissersbootje veilig in het ouderlijk huis te Dordrecht aan'.
Dit relaas, waarin de spanning van het oorlogsdagboek na 400
jaar nog voelbaar is, blijkt bij nader toezien echter grotendeels een
projectie achteraf te zijn. Het is allereerst een dramatisering: de
persoon van Lindanus wordt er voorgesteld als de held, de martelaar om Christus' wil, zingend als de jongelingen in de vuuroven,
onbekommerd temidden van gevaren wandelend, door de vleugels
der voorzienigheid beschermd als de dichter van de negentigste
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psalm, de ware herder tenslotte die zijn schaapjes niet in de steek
wilde laten bij het aanstormen der wolven. Daarnaast is het een
apologie zoals de meeste mémoires. Uitvoerig en met vele redenen
omkleed, wordt de vlucht van Lindanus verontschuldigd. Er is in
den Haag helemaal niet gemoord op die 24e augustus' en het leegstaande huis van Lindanus is zelfs niet geplunderd. Wel zijn de
kerken in de volgende dagen beschadigd, maar de beeldenstorm
verliep vrij ordelijk en de hofkapel bleef gespaard2. In feite heeft
Lindanus weinig meegemaakt. Hij is behoorlijk bang geweest en op
tijd uitgeweken. Ongehinderd is Lindanus naar verwanten in
Haarlem gereden, die hem de volgende dag veilig bij zijn ouders in
Dordrecht brachten. Daar is alles rustig gebleven door de energieke
houding van de magistraat en vooral van Lindanus' oudoom, burgemeester Arent Cornelisz. van Myl.
Toch krijgt het relaas over Lindanus' vlucht meer reliëf als men
bedenkt, dat het de Delftse schutters waren, die naar den Haag
trokken om juist daar openlijk een hagepreek te organiseren en dat
hun leider wellicht heer Aelbrecht van der Houff3 was, die door
Lindanus als pastoor van Scheveningen was afgezet en eveneens door
het ijveren van Lindanus nog in juli uit Delft was geweerd. Dat de
Delftenaren, die in eigen stad weinig weerstand hadden ondervonden, het in de overmoed van deze dagen speciaal op de gehate
Lindanus hadden gemunt, is niet onaannemelijk. Dit vormt dan het
definitieve slot van zijn inquisitie-periode.
W I J Z E VAN O P T R E D E N

ALS

INQUISITEUR

Een laatste vraag dient daarom nog wel gesteld te worden : Hoe was
het optreden van Lindanus als inquisiteur? Is hij streng, hardhandig
of zelfs wreed te werk gegaan? Wij zagen reeds, dat zijn arbeid zich
in feite beperkte tot het vooronderzoek en dat Lindanus bij de
eigenlijke procesvoering, althans over leken, achter de schermen
bleef. Er is echter ook geen enkel doodvonnis, geen executie of
verbanning bekend, welke zijdelings op Lindanus' rekening kan
worden geplaatst. Zelfs figuren als heer Aelbrecht van der Houff en
Wouter Simons werden door hem wel gesuspendeerd, maar liepen
overigens vrij rond. Wel heeft Lindanus op hoog niveau geprotes1
z
3

J. Smit: Den Haag in den Geuzentijd, 39V.
J. R. Krudop van Ruwiell, o.e. 6v.
Zie boven: blz. 132 en 14I.
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teerd, in Brussel en in Madrid, maar hij schijnt intussen met de
president van het hof Cornells Suys goede vrienden te zijn gebleven.
In zoverre heeft Lindanus dan toch begrip gehad voor het moeilijke
van diens positie, dat hij alleen in een structurele verandering van
de stedelijke bestuursconstellatie nog toekomst zag. De inquisitie,
zoals deze in zijn dagen lag, heeft ook voor Lindanus niet veel meer
betekend. Daarbij verklaarde hij zelf slechts uit een zielzorgelijke
mentaliteit te handelen 'met alle sachtmoedighe onderwysinghe' 1 .
In een verhandeling van 1567 schreef hij over de inquisiteurs : 'Hoe
can dan die gheestelyckheyt van tyran te wesen beschuldigt worden,
die gheen manieren van executien den waerlycken rechters voorschryft ; jae dat meer is, dicmaels die de gheestelyckheyt absolveert
ende verclaert te weesen oprechte penitent ende Gods kinderen,
die verwysen noch die waerlycken rechters' 2 .
Wat zeggen echter de tijdgenoten van Lindanus' optreden als
inquisiteur, in het bijzonder de tegenstanders of slachtoffers? Petrus
BlocciusJ oud prorector van de latijnse scholen in Leiden, die in
1563 voor de activiteiten van Lindanus moest vluchten, gaf in 1 £64
een boekje uit, getiteld : 'Meer dan twee hondert ketterijen, welcke
uit de Misse synghecomen' 4 . Daarin noemde hij Lindanus onder de
'paussche wolven'', 'paussche huerpeerden' 6 en 'aenbidders des
Roomschen beests'? en ook beschuldigde Bloccius hem uitdrukkelijk van wreedheid, maar steeds in de grote groep inquisiteurs. 'Sy
hebben de martelaers vermoort ende duen dat noch daghelycx in
dat bloet-suypende Pausdom. Hoe menich duysent sijnder van

1

Lindanus aan Margareta, 29-7-1 i 6 j , RAB. Audience 329, fol. 100.
'Corte ende clare antwoorde', Antwerpen 1568: blz. К 8 verso.
3 Petrus Bloccius of Bloxius werd op jeugdige leeftijd voor de geestelijke stand
bestemd. Hij bezocht de hogescholen in Leuven, Keulen en Bologna. In 1 ff9
werd hij prorector van de latijnse scholen in Leiden, doch reeds in 1 j 6 i ontslagen,
waarschijnlijk wegens hervormde activiteiten. Hij hield nog enige tijd een particu
liere school in de stad, maar moest in 1 J63-64 vluchten. Volgens N. C. Kist (Ned.
Arch, voor Kerkel. Gesch. 1842, blz. 20) had hij dit aan Lindanus te wijten. Hij
zwierf enige jaren door Duitsland en was in 1^82 predikant in Antwerpen.
• 'Meer dan twee hondert ketteryen, blasphemien, ende nieuwe leeringen welch
uut de Misse syn ghecomen: Eerst van Petro Bloccio School-meester te Leyden in
latijn ghemaeckt, daernae in Duytsch voor slechte menschen overghesett, opdatse
moghen weten dat de Paussche-kerck een fonteyn is van allen ketteryen onder
decksel van heylicheyt. Daerom dwaelt ghij, om dat ghij de Schrift niet weet.
Marci 12. içdj'. s.l. 367 blz.
s Blz. 2^2.
* Blz. i S j .
7 Blz. lig.
2

"9Í

Ruardo, Sonnio, Lindano, decken van Ronts 1 ende de sekten der
moniken beschuldigt ende vermoort ende met alsulcken bloedighen
handen derren sy Vader onser die in den Hemel syt bidden ende
meynen dat de Hemelsche Vader een bloedsuyper is' 2 . 'Alsoe
hebben Lindanus, Sonn, Ruard, de decken van Ronts etc. moortbrieven van Pauschen, datse de christene moghen vangen, hanghen
ende branden'^. Geen enkele maal echter sprak Bloccius over
Lindanus afzonderlijk, behalve als auteur van een boekje over de
heilige mis 4 , waarin Bloccius zogenaamde afgoderijen en ketterijen
meende te moeten signalerens. Bloccius beschouwde de inquisiteur
Lindanus dus blijkbaar alleen als vertegenwoordiger van het gehate
systeem; zijn mededelingen hebben voor de beoordeling van diens
persoonlijke optreden weinig betekenis.
De auteur van verschillende anonieme pamfletten Henricus Geldorpius had het meer bijzonder op Lindanus gemunt 6 . In het
sarcastische geschrift 'Colloquia obscurorum theologorum' 7 voert
hij Ruard Tapper ten tonele 8 , die als hoofdinquisiteur der Nederlanden in een vergadering van zijn medewerkers Franciscus Sonnius
beschuldigt van nalatigheid in het vervolgen van de ketters. 'Gij
Doctor Franciscus Zonnius, ik hoor dat gij wat lui begint te wor1

Hiermede is bedoeld Petrus Titelmans, onder-inquisiteur voor Vlaanderen en
Artois. Hij was de meest beruchte van alle Nederlandse inquisiteurs en waarschijnlijk wel terecht. Om zijn heftigheid en gestrengheid viel hij vermoedelijk
enigszins buiten het gewone kader. Zie: P. E Valvekens, 30J, L. J. Rogier, dl 1
blz. 188 e.a.
* Blz. 2 9 i .
3 Blz. 309, zie ook: 223 en 209-210.
• Blz. 246, 288 en 290.
s Bloccius doelde daarbij op het werkje: 'De Sacrificio audiendo, si\e quonam
modo sit studiosis Scholae Dihnganae quotidie audienda Missa, l i j S ' ofwel de
uitgebreide nederlandse vertaling· 'Vanden oprechten Gods dienst der heyhgher
Misse, waerdehjck ende bequamehjck te hooren', dat in 1 ^ 6 ¡ in Delft verscheen
6
Henricus Geldorpius (1^22-1^8^) studeerde te Deventer, Zwolle en Lemen.
Wegens verdenking van ketterij moest hij in ι ς^,ς Leuven overhaast verlaten Hij
werd rector van de latijnse school in Sneek, later te Leeuwarden en Delft, maar
moest telkens wegens zijn sympathieën met de hervorming vluchten. In I Í Í 9
werd hij uit Holland verbannen. Hij werd toen rector van een nieuwe school te
Duisburg, maar moest wegens persoonlijke conflicten ook daar ontslag nemen.
Na zijn aftreden heeft Geldorpius een eigen school opgericht en bleef in bekrompen omstandigheden werken, N . N . B W . III, 449. Zie ook· Th. Goossens, Franciscus Sonnius, 18 3 v.
7 Uitgegeven door F. Pijper in: N.A.K. 1907, 181 v.
8
Blz. 203-20J.
19e

den. Gij waart gewoonlijk de ijverigste onder de ijverigen in het
verbranden van ketters en lutheranen. En nu is het reeds wel een
volle maand en twee dagen, dat gij noch in Holland noch in Brabant
een lutheraan op de brandstapel hebt gebracht'. Sonnius geeft het
feit toe, maar voert als excuus aan, dat hij naar Rome moet vertrekken. Na enige conversatie neemt Sonnius afscheid van de
vergadering en Tapper stelt dan voor een nieuwe inquisiteur voor
Holland, Zeeland en aangrenzende landstreken te benoemen. 'Wie
acht gij daar geschikt voor?' Petrus Curtius somt de eigenschappen
op die een eventuele kandidaat moet bezitten: 'Het moet iemand
zijn die geslepen is en niet dom' : Joost van Ravesteyn komt dan
met het voorstel: 'Goed, laten we Wilhelmus Lindanus nemen,
die is enorm sluw en geslepen en hij heeft Scotus haarfijn in zijn
hoofd met alle corrolaria en conclusies'. Johannes van Leuven1
maakt de opwerping: 'Hij is veel te hoogmoedig; hij weet niet of
hij op zijn hoofd of zijn voeten moet staan, zo trots is hij en hij heeft
de schijn van veel te weten, maar hij weet niets'. Tapper neemt dan
de beslissing: 'Hoogmoed is geen bezwaar. Pedel, roep Wilhelmus
Lindanus'. Lindanus komt binnen en neemt het aanbod om inquisiteur te worden met beide handen aan: 'Gaarne, zeereerwaarde
heer kanselier; ik zal hen zo vertrappen, dat gij er binnen korte tijd
wel van zult horen'. De deken van Ronse, Petrus Titelmans krijgt
dan de opdracht de nieuweling te instrueren en deze spoort Lindanus aan tot grote bloeddorstigheid. Tapper sluit zich daarbij aan,
doch drukt Lindanus tevens op het hart om voorzichtig te zijn in de
keuze van zijn slachtoffers : 'Als iemand ongeletterd is en zeer rijk,
moet gij hem gevangen nemen, wanneer hij maar het geringste
gezegd heeft over de paus. Dan zal hij u veel geld geven om weer
vrij te komen. Maar let goed op of hij machtige, behendige of
geleerde vrienden heeft: dan moet gij hem ongemoeid laten'. Als
afschrikwekkend voorbeeld stelt Tapper hem Floris Egberts voor
ogen, die de invloedrijke schout van Amsterdam had aangeklaagd
en nu zelf in de gevangenis zuchtte.
Uit deze aanhaling zou men kunnen concluderen, dat Geldorpius
Lindanus van wreedheid wilde beschuldigen, evenals de beruchte
Titelmans en Tapper zelf, die in dit pamflet zijn helpers aanspoorde :
'Gij inquisiteurs moet met ijver zoeken en doden, al moet gij ook
de gehele wereld doden, want het is beter dat de gehele wereld
1

Hiermede is waarschijnlijk de Leuvense hoogleraar Johan Hesseis bedoeld.
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vergaat dan dat wij ons aanzien verliezen' . Deze conclusie is, naar
mijn mening, echter niet te trekken. Het pamflet is gedateerd op
1560, welk jaartal door de uitgever F. Pijper en — zij het schoor
voetend - ook door Th. Goossens aanvaard werd. Tenzij men aan
neemt dat het gehele inquisiteursschap van Lindanus in Holland een
slag in de lucht was, moet 1560 echter als een antidatering worden
beschouwd, zoals ook met een ander pamflet van Geldorpius het
geval was 2 . Lindanus werd pas einde 1^62 voor het inquisiteurs
schap in Holland gevraagd en hij legde in maart 1^63 de eed af:
veel vroeger kan het bericht hierover niet bekend geworden zijn.
Wanneer men het pamflet op 1563 mag plaatsen, moet Lindanus
zijn arbeid nog beginnen: eerst in de herfst is hij in 's-Gravenhage
terug. Hij werd door Geldorpius ook slechts als nieuweling ge
schilderd, die het 'vak' nog moet leren. Het enige concrete wat
hem dan verweten werd was: hoogmoed, behendigheid en ge
veinsde geleerdheid, eigenschappen die meer pasten bij de auteur
der Panoplia dan bij de inquisiteur. In twee andere pamfletten
'Ruardi Tappert Apotheosis' 3 en 'Francisci Sonii . . . Querela' 4
dreef Geldorpius ongenadig de spot met Lindanus en juist als de
geleerde auteur van de Panoplia.
Het eerste geschrift, dat bitter en alles behalve geestig genoemd
moet worden', bestaat uit een samenspraak van de apostel Petrus
met Ruard Tapper, die na zijn dood bij de hemelpoort aankomt.
Petrus verwijt Tapper, dat hij als predikant en leraar is opgetreden,
ofschoon hij door een spraakgebrek de letter R niet kon uitspreken,
en dat hij daardoor het woord Gods belachelijk had gemaakt.
Tapper antwoordt dan : 'In het preken ben ik inderdaad niet zeer
geschikt geweest, maar zij aan wie ik de kunst geleerd heb zijn
daarin zeer bedreven. Het zijn de welsprekendste en vroomste
mannen van geheel Europa, die op het ogenblik veel grotere dingen
verrichten dan ik ooit gedaan heb en die ook bij de vorsten in de
hoogste gunst staan. Binnenkort zult gij vernemen, welk wapentuig
mijn leerlingen aan het smeden zijn. Gij zult bekennen dat er nooit
1

'Igitur vos inquisitores diligenter inquirite et occidite etiamsi deberetis totum
mundum Decidere: quia melius est quod totus mundus pereat, quam quod nos
dignitatem amittamus'. Blz. го;.
* Zie: Th. Goossens, o.e. i n ν.
* Uitgegeven in B.R.N. I, j é j v .
* Uitgegeven door Th. Goossens, Fr. Sonnius in de pamfletten, bijlage 1.
s
Th. Goossens, o.e. 31.
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een Demetrius 1 is geweest die zo vernuftig was in het vervaardigen
van allerlei wapens en oorlogstuig. Die oude slingerwerktuigen,
catapulten, stormrammen, schutdaken, borstweringen en zelfs de
donderbussen van onzen tijd kunnen nog slechts de lachlust opwekken: hier komt een geheel wapenmagazijn naar voren, veel
verschrikkelijker dan de doos van Pandora, niet alleen in staat om
de ketters geheel te verdelgen maar zelfs, als men wilde, het gehele
menselijke geslacht' 2 .
Het tweede pamflet voert Sonnius ten tonele, die een felle aanklacht uitspreekt tegen de nieuwe bisschoppen, aan wie hij de
ellende van de beeldenstorm toeschrijft. Het stuk speelt in de aula
van de Leuvense universiteit. In een kring zitten daar de meeste
bisschoppen bijeen, die allen in de beschutting van hun Alma Mater
een veilige toevlucht hebben gezocht voor de storm, die rond hun
kathedralen woedt. Sonnius verwijt de nieuwe prelaten openlijk
hun gebrek aan tact en het slechte voorbeeld van hun ongebonden
leven ; daardoor ligt nu alles in puin, wat met zoveel moeiten en
kosten opgebouwd is. Onthutst door zulke heftige verwijten,
stellen de beschuldigden hun verdediging drie dagen uit. Uit aller
naam dient de bisschop van Middelburg, Nicolaas de Castro, Sonmus
dan van antwoord. Hij geeft Sonnius op zijn beurt de schuld van de
onlusten. De bisschoppen hebben nog getracht de storm te keren,
maar Sonnius heeft door zijn hoogmoedig optreden het gehele
bisdomproject bedorven. In dit verband haalt de Castro dan vele
voorbeelden aan van de deugden der afzonderlijke bisschoppen. De
pamflettist laat hem deze deugden dermate overdrijven, dat hij de
personen in kwestie belachelijk maakt. Over Lindanus zegt de
Castro : 'Verschrikkelijk is het wapenmagazijn dat hij, tegen de wil
van 's konings raadsheren acht jaar geleden te Keulen bijeenbracht
tegen alle strijdmacht, manschappen en oorlogstuig van alle ketters
van de gehele wereld. Hij zelf zoeke uit, met welke stormram hij u
wil rammeien, met wat voor blijde of katapult hij u wil neerwerpen,
tenzij gij meent u door een toverdrank te kunnen beschutten' 3 .
Duidelijk hebben wij hier weer een spottende toespeling op de
Panoplia, waarvan Geldorpius op een andere plaats nader uitlegt,
hoe de auteur daarmede in conflict met de regering gekomen zou
1
Demetrius was de zoon van koning Antigonus van Antiochie en droeg de bijnaam: de stedendwinger : Poliorcetes.
2

B.R.N. I, 6 2 8 .

3 Th. Goossens, o.e. blz. 60.
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zijn. 'Zo zag Lindanus zich genoodzaakt zijn edel wapenmagazijn,
dat naar zijn verwachting - tenzij de titel bedriegt' - alle vijandige
wapens zou doen springen, in Keulen te laten drukken, omdat de
Brabantse typografen bemerkten dat de koninklijke raad de spot
dreef met dit boek, dat door een onbedreven man, in de controverse onervaren, met overal vandaan gehaalde stukken als een
lappendeken bedriegelijk aaneengeregen was, zodat het geen bladzijde druks waardig kon heten. De dappere man verheugde zich in
die hoogberoemde stad een min gevonden te hebben, die met meer
moederlijke zorg zijn liefelijk Hollands wichtje zou opnemen dan
die stiefmoederlijke persen van Brabant' 2 .
Op dezelfde badinerende toon werd Lindanus voortdurend gehekeld door Filips van Marnix, heer van St. Aldegonde die volgens
Th. Goossens zijn Biëncorf der hl. Roomsche Kercke, in weerwil
van de uitdrukkelijke opdracht aan Sonnius, eigenlijk tegen de
'Lovensche clercken' in het algemeen en speciaal tegen Lindanus
geschreven heeft?. Ook Mamix zag in Lindanus hoofdzakelijk de
auteur van de Panoplia en tooide hem sarcastisch met de naam
Vulcanus 4 , naar de mythologische god van het vuur die in zijn
onderaardse werkplaats de wapens voor de goden en helden smeedde. Een exemplaar van de eerste druk der Panoplia is in de nalatenschap van Mamix teruggevonden 5 , en tientallen malen wordt het
werk aangehaald. Meestal noemde Mamix de auteur Blindanus of
Blindasinus, merkwaardigerwijze bijna steeds met de voornaam
Johannes en slechts enkele malen met Wilhelmus of Gullielmus.
De naamsverandering in Blinde Esel bewijst wel, hoezeer Marnix
door de scherpte van Lindanus' blik en pen geïmponeerd was. Hij
verantwoordde deze naamgeving door een bijtende aanval op de
praktijken van de kerkelijke folklore: 'Gelyck als de hl. Kercke
besloten heeft dat St. Clara de duystere ooghen claer maken can,
1

'Panoplia Evangelica, sive de Verbo Dei Evangelico libri quinqué, quibus . . .
verbum Dei non scriptum sed traditum adversus infesta Cathoiicae Christi Jesu
Ecclesiae hostium tela, et arietationes omnes defenditur'.
* Th. Goossens, o.e. blz. 53.
J Th. Goossens, o.e. 89V. Voor het citeren van teksten uit de Biëncorf wordt
hier gebruik gemaakt van de critische uitgave door A. W . (A. Willems), Brussel,
18^8 : deel vi en vu van de 'Oeuvres de Philips de Marnix' Bruxelles, 18^7-1 860.
* Eerste Stuck, dat 11 capittel, ^7.
s J. J. van Toorenenbergen, Philips van Mamix van St. Aldegonde, Godsdienstige
en kerkelijke geschriften, Aanhangsel, 128. Andere werken van Lindanus: blz.
I 3 Í , 136 en 1 3 9 .
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ende St. Valentyn de vallende sieckte geneest ende St. Eutropius de
hydropsie dat is de watersucht, omdat hare namen daermede over
een comen. Doch evenwel dit en can altyt niet bestaen. Want
anders mochten de ketters hier uut oock besluyten dat de Papen
zyn pronckende apen ende de gheestelickheyt is maer een beestelickheyt ende meester Gentianus soo vele is, als int fransoys un
genti asne, dat is een hupsch eselken ende Blindanus of Lindanus
een blinde esel oft een schoon esel op syn spaens'. Dvvelck doch
niet bestaen en can : ghemerct dat de esels geene boecken en
pleghen te scryven so als dese ghedaen hebben' 2 . Als bisschop
krijgt Lindanus bij Marnix geen eigen contouren, hij is slechts 'een
vanden nieuwen hutspot' 3 , een van de seven voornemelickste nieu
we bisschoppen van de Nederlanden die toch de H. Kercke als
vaste pilaren of stylen ophouden, dat sy niet in d'asschen en valle' 4 .
Als predikant wordt Lindanus in een der latere edities 5 bespot op
een wijze die niets met de realiteit te maken kan hebben : 'lek laet
staen de liefelycke predicatien van . . . den heylighen bisschop van
Remunde Guilelmus Blindasinus, welcke de heylighe Dryevuldicheyt by eenen harinck vergheleke, die men in drierley soorten
eten mach, te weten eenen ghebraden Harinck, eenen gesoden
Harinck ende eenen bliek Harinck, want hy en at niet gheerne
peeckel Haringhen, daerom en woude hy se nyet vermelden' 6 .
Over de inquisitiearbeid van Lindanus heeft Marnix slechts een
enkele, zij het wat onsmakelijke anecdote, die wij wegens het
specifieke van onze vraagstelling wel moeten citeren. Handelend
over het vagevuur en de protestantse stelling, dat dit niet bestaat,
zegt Marnix 'Waer uyt sommighe vermoedt hebben dat het vagevyer moest uytgepist wesen van Martin Luther. Maer die propositie
is seer scandaleus, quetsende de goede Catholycke ooren ende
rieckende пае de mutsaerden (brandstapels). Uyt welcker oorsake
de Bisschop Lindanus, een vanden niemven hutspot, meynde op
eenmael eenen schilder in den Haghe te doen verbranden, omdat hij
1

Tweede Stuck, dat χ capittel, uitg. i 8 ç 8 : dl. ι, 246.
'Lindo, linda': schoon, opgeruimd, netjes.
3 Tweede Stuck, dat ш capittel, 234.
* Derde Stuck, dat 11 capittel, uitg. 18^8: dl. н, 13.
s Vijfde Stuck, dat eerste capittel, uitg. 18^8: dl. 11, 77.
6
Deze passage komt pas voor in de laatste druk, die Marnix nog heeft verzorgd,
namelijk de sterk uitgebreide uitgave van I Ï 9 7 . l.indanus was toen reeds negen
jaar gestorven. De uitdrukking: 'de heylighe bisschop' is dan ook wel sarcastisch
bedoeld, daar Lindanus voor vele tijdgenoten als een heilige werd beschouwd.
2
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het oordeel des jonxten dag hebbende geschildert, eenen monick
ghemaeckt hadde, pissende in het Vagevyer. Voorwaer, den Bis
schop soude hem wel hebben leeren pissen, in een goede vyer, dat
met geen pissen en soude uytgegaen hebben, hadde hij hem nyet
wel weten te verantwoorden, seggende, dat syne meyninghe niet
en was met den monick Martinum Luther te kennen te geven, maer
generaelicken Monicken af te beelden, die het Vagevyer uytpissen
voor den jonghsten dagh, omdat sy leeren, dat alsdan gheen Vage
vyer meer wesen sal, midts dat alle de sielen hare lichamen wederomme sullen aennemen. Soe dat hy ghenoegh bewees, dat hy een
goet catholyck was ende gheloofde, dat het vagevyer noch nyet
uytgepist en was, maer soude eerst ten jongsten daghe uytgepist
worden' 1 .
Voor de historische betrouwbaarheid van dit verhaal is in de
inquisitieperiode van Lindanus geen enkele aanwijzing te vinden.
Wel zagen wij reeds, dat Lindanus in den Haag geprocedeerd heeft
tegen twee glazeniers, die in de stukken 'glasescrivers' of glasschilders werden genoemd, maar geen enkele van de vele aan
klachten had betrekking op hun beroep. In de lijst, welke Lindanus
in mei ι ςβς via fra Lorenzo aan de koning overhandigde, lezen wij
echter een soortgelijk geval als Mamix mededeelde. Daar tekende
Lindanus bij de stad Middelburg als punten van onderzoek o p : 'Is
het waar, dat in de St. Pieterskerk jarenlang een altaarschilderij
heeft gestaan met een afbeelding van het laatste avondmaal, waarbij
een der apostelen op zijn kleed het opschrift droeg : Martin Luther,
apostel van Christus? Was daar ook niet een schildering met de
voorstelling van een weegschaal waarvan de ene schaal met daarin
de Eucharistie door de duivel naar beneden werd gedrukt tegen de
andere schaal met het evangelieboek?' 2 Lindanus heeft zich met
deze Middelburgse feiten echter niet persoonlijk beziggehouden.
Hij noemde in de marge als zijn zegslieden : bisschop Johan KnyfF en
de vicaris van Middelburg Johan van Strijen. Ook moet worden
opgemerkt, dat deze vagevuur-anecdote niet voorkomt in de oudste
edities van de Biëncorf, maar pas in de uitgave van 1^97 door
1

Tweede Stuck, dat ш capittel, uitg. 1858: dl. 11, 234-13 j .
'Annon in Ecclesia S. Petri fuit per annos plurimos Altaris tabula coenae
Domini in qua unus apostolorum assidebat cum bac inscriptione fimbriae vestís:
Martinus Lutherus Christi Apostolus? Annon publice prostabat pictura ubi in una
lance erat pietà S. Eucharistia quam diabolus appendens deprimebat contra
alteram, in qua erat pictum Evangelium? R. D. Cnijphius, M. Joh. Strijen'.
г
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Marnix werd ingelast1. Lindanus was toen reeds overleden en zijn
kortstondig inquisiteursschap inmiddels een verre sage. In de
tussentijd had Lindanus bovendien een gehele zending exemplaren
van de Biëncorf - Havensius spreekt van enige honderden 2 - in het
dorp Well onderschept en plechtig op de oever van de Maas laten
verbranden. In die tijd vertegenwoordigde dat een behoorlijk
kapitaal. Het lijkt mij niet geheel onmogelijk dat Marnix - die bij
zijn stelling, dat het vagevuur iets belachelijks was, een plastisch
voorbeeld zocht — de anecdote zelfheeft verzonnen uit reminiscenties aan bovenvermelde feiten. In dat verhaal was Lindanus, de
verbrander van de Biëncorf een welgekozen slachtoffer. Doch ook
wanneer het feit wel is voorgevallen, zegt het nog weinig ongunstige
over Lindanus' optreden als inquisiteur. Volgens Marnix nam
Lindanus immers met de uitleg van de schilder genoegen. Hoogstens
kan men er dan de beschuldiging in lezen van lichtgelovigheid en
achterdocht tegenover zulke propaganda, welke eigenschappen Lindanus als inquisiteur in feite ook had3.
Wanneer men alle gegevens uit de pamfletten overziet, blijft er
niet veel concreets over, tenzij wellicht de indruk van zekere
hooghartigheid als schrijver, die Lindanus door zijn felle schrijftrant
en zijn zucht naar polemiseren en argumenteren zal hebben opgewekt. Hij gold voor de protestanten in elk geval als een zeer
geduchte tegenstander 4 , hetgeen wel blijkt uit de polemiek rond de
Antwerpse Confessie.
POLEMISCHE

GESCHRIFTEN

De handelsmetropool Antwerpen had met haar buitenlandse kooplieden in religiosis steeds een bijzondere positie in de Nederlanden
ingenomen. De stad had de vreemdelingen steeds een grote mate
van godsdienstvrijheid gegarandeerd en ook het bloedplakkaat van
1

De voorafgaande uitgaven van I Í 6 9 , i{75, 1574 en if77 missen deze passage.
Havensius, 114. Blijkbaar betrof het hier een importeur van boeken: 'librarium
qui occultam omnis generis infectorum librorum suppellectilem habebat; quos
ipse ex Germania recipiebat, ac passim per Belgium máximo suo quaestu et lucro
distrahebat. Reperta quoque sunt aliquot centena exemplaria istius pestilentissimi
libri 'Alvearii' dicti, quod tum haud ita diu in lucem prodierat Lindanus omnes
istos libros ad Mosae ripam publice exurendos curavit'.
3 Zie boven bij de behandeling van de loterij in Delft, de spelen in Gouda en de
enquête.
• Th. Goossens, 101 ν ; M. A. H. Willemsen, 232 en 2^2 v; P. Polman, 341 v. e.a.
2
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ι ςςο niet op hen toegepast. Antwerpen was de stapelplaats van de
wereldhandel maar ook van de nieuwe wereldgeest ; om de eerste
niet te verliezen werd de tweede ontzien en noch plakkaten, noch
1
inquisitie noch bisschop daar geduld . Ook onder de eigen in
woners was de nieuwe religie in haar verschillende vormen wellicht
meer verbreid en moeilijker te onderdrukken dan elders. Rond
ι ¡6ς waren de lutheranen in Antwerpen reeds lang in de minder
heid tegenover de opkomende calvinisten, maar ook van dezen
waren de meesten, zoals in een koopmansstad voor de hand ligt, vrij
gematigd. Willem van Oranje had reeds in ι £64 aan de Antwerpse
predikant Charles de Nielles en aan Guy de Brés de dringende raad
gegeven een verbond tussen lutheranen en calvinisten te sluiten 2 .
Zulke samenwerking kwam in die dagen niet tot stand, maar toen
in augustus 1566 ook in Antwerpen extreme calvinisten op aanstoken van de felle predikant Moded kerken hadden geplunderd en
beelden gebroken, lag de situatie anders 3 . Onder de indruk van de
opgetreden reactie en uit schrik voor een onvermijdelijke repressie vonden de lutheranen en gematigde calvinisten elkander.
Waarschijnlijk door bemiddeling van Oranje vond een interkerkelijk overleg van zes Antwerpse predikanten, o.a. Balthasar Houwaert plaats waartoe nog zes beroemde Duitse predikanten als
Mathias Flaccius Illyricus en Cyriacus Spangenberg waren ontboden*. Het resultaat was een gezamenlijke geloofsbelijdenis, die
nog in i£66 verscheen onder de titel 'Confessie ofte Bekentenisse
der dienaren Jesu Christi in de Kercke binnen Antwerpen, diewelcke der Confessie van Ausborch toegedaen is' 5 .
In de inleidende herderlijke brief spreken de opstellers uitdruk3
A.G.N. IV, 261 СП V, 174.
г A.G.N. IV, l 6 l .
*.G.N. IV, 343.
De namen en biografische bijzonderheden der deelnemers vindt men bij M. А. H.
Willemsen, 234. De bemiddeling van de prins is wellicht terug te voeren op de
calvinistische predikant van Breda Antonio del Corro. Deze richtte een vermaning
tot eenheid aan de lutheranen van Antwerpen, welke in 1^67 in Nederlandse
vertaling werd gedrukt onder de titel · 'Eenen briefende vriendelycke bewijsinghe
van eenen dienaer des Evangeliums Jesu Christi aen den herders der Duytscher
gemeynten binnen Antwerpen, die hem noemen vande Confessie van Augsborch,
hun vermanende tot eendrachticheyt ende vrientschap te houden metten anderen
dienaren des Evangeliums. Nu eerst in Nederlandsch overgeset. 1167'.
s Deze titel is afkomstig van de door ons gebruikte nederlandse uitgave van 1^67.
Oorspronkelijk verscheen het werkje, volgens Lindanus, in het latijn en daartegen
richtte zich ook zijn 'Cort Onderwijs' (pag. 3 verso). De aanhalingen van Lindanus
corresponderen ook niet precies met de letterlijke tekst en de paginering van de
nederlandse uitgave.
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keiijk over de aanleiding van het stuk: Om de geruchten tegen te
spreken, dat zij schuldig zouden zijn aan de beeldenstorm 'met
commotien ende beruerten int breken ende stormen der kercke . . ,1
versekeren wy waerachtelyc dat dese ghemeynte Christi gantschelyc
van alle het ghevvelt ende alle onordentelycke handelinghen onschuldich is'. Hun eigenlijke bedoeling was echter een propagandistische, namelijk: 'omme de hemelsche waerheyt voorstellende
en verclarende, veele menschen tot de kennisse der waerheyt
behulpelyc te wesen'. Waarschijnlijk vanwege de werfkracht, die
deze oecumenische poging zou bezitten, wekte de confesne de
bijzondere aandacht en bezorgdheid der regering, meer dan de
streng-calvinistische geloofsbelijdenis die terzelfdertijd in Antwerpen verscheen 2 . Joachim Hoppers zond, onmiddellijk na hel verschijnen, een exemplaar van de confessie naar Lindanus, die toen bij
de Leuvense hoogleraar Joost van Ravesteyn verbleef. Hoppers
schreef op 31 januari 1 £67 aan Viglius : Onlangs verscheen hier een
boekje met de geloofsbelijdenis der Antwerpenaren, die het lutherse geloof aanhangen. Ik heb het meteen aan bisschop Lindanus laten
zenden, die uit den Haag is gevlucht en zich in Leuven schuilhoudt.
Ik veronderstel dat hij, die door de lust tot schrijven wordt beheerst,
niet zal nalaten om de opstellers behoorlijk afte straffen' 3 . Dit deed
Lindanus dan ook en zeer snel. Reeds op 28 januari sloot hij het
manuscript af van zijn eerste verweerschrift onder de titel 'Cort
onderwijs tegen de confessie der ministers (soo sy hen berommen)
Jesu Christi in de kercke van Andtwerpen : die haer onwaerachtelijck
seyt met de confessie van Ausborch t'accorderen'+. In maart 1 567
verscheen het boekje in de handel. Ook Lindanus' gastheer in
Leuven, Joost van Ravestijn schreef onder zijn humanistennaam
Tiletanus een weerlegging in een latijns tractaat 'Confessionis sivc
doctrinae, quae nuper edita est a Ministris, qui in Ecclesiam Ant
1

Confessie, fol. A ç verso.
'Corte Belijdinghe des Gheloofs der gheenre die overal in Nederlant ende besonder in dese Stadt N. de waerachtighe Leere des bvangeliums aenhanghcn.
cf. Th. Goossens, g j v .
i Hoppers aan Viglius, 31-1-ісбб (paasstijl): 'Prodüt hie nuper libellus confessionis Antverpiensium qui Lutheranum sequuntur dogma, ¡η quo multa disputantur contra Catholicos, Calvinianos ac Anabaptistas, quem mox curavi mittendum
ad Episcopum Lindanum, qui ex Haga-comitis exulat et Lovanü delitescit;
arbitror autem, quem scribendi prurigo tenet, non omissurum, quin authores ejus
egregie defrieet'. Analecta Belgica, 1 pars 11, 349.
* Hier wordt de tweede druk geciteerd, die eveneens in ι {67 in Leuven verscheen.
2
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werpiensem irrepserunt, et Augustanae Confessioni se assentiti
profitentur, succincta Confutatio' 1 . Vooral het volkse boekje van
Lindanus heeft de verontwaardiging van de predikanten opgewekt.
Nog dezelfde zomer, voor de Frankfurter Messe, kwamen Flaccius
Illyricus en Balthasar Houwaert met een tegenschrift uit: 'Corte
verantwoordinghe oft bescherminghe der Confessien oft bekentenisse des Geloofs der Christelycker Ghemeinten van Antwerpen,
der Ausborchscher Confessien toegedaen, tegen het Venijnich
Schimpboeck Wilhelmi Lindani van Dordrecht, Bisschop Titulotenus van Ruremonde' 2 . Lindanus repliceerde onmiddellijk met een
'tweede andtwoorde' onder de titel : 'Corte ende clare andtwoorde
op die bescherminghe der Andtwerscher Confessijmakers, die hem
onwaerachtelijck beromden met d'Ausborsche Confessi] t'accorderen ende ghanschelijck eens te wesen' 3 . Daarmee hebben wij de
beschikking over een voortgezette polemiek, waarvan de verschillende delen het vruchtbaarste zijn, als ze in onderling verband
worden gelezen, zoals dat ook met de Friese notawisseling het geval
bleek te zijn4.
Wanneer men dan het Cort Onderwijs als antwoord op de
Confessie bestudeert, komt men tot het inzicht dat Lindanus aan de
wezenlijke inhoud van deze geloofsbelijdenis — het 36 bladzijden
tellende zesde artikel over de rechtvaardigmaking door Christus —
helemaal niet is toegekomen. Op de eigenlijke stellingen van de
confessie ging Lindanus nauwelijks in. Men zou dit kunnen wijten
aan het voorlopige karakter van deze publikatie die als een snelle
reactie was bedoeld, waarop een meer definitieve weerlegging zou
moeten volgen: 'Daerom hebben wy de selfde Confessie niet ten
scherpsten nu voor desen tyt ondersocht : maer cortelycken overloopen, opdat een yeghelijck mach claerlycken beschouwen, wat sy
den ongheleerden volke voor open falscheyt in de hant willen
steken' 5 . Lindanus erkende, dat men de confessie pas goed zou
kunnen weerleggen, wanneer 'yemandt dese heele nieuwe Confessie wilde doorsoecken ofte examineren. Maer dit sal bequame1
Wij raadpleegden de tweede, verbeterde en aangevulde druk, die ook in 1 567
in Leuven verscheen.
2
Dit werkje wordt in onze tekst als Bescherminghe geciteerd.
3 Vervolg van de titel: 'Ghemaect bij den E. H. Wilhel. Lindanum Episcopum
Ruraemundens. door 't versoecken ende expressen bevel des Coninck. Majest.
van Spaengien. Andtwerpen i $ 6 8 ' .
* Zie hierboven hoofdstuk 11, pag. 81-93.
s Cort Onderwijs, fol. A 3.
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lycker by andere geleerder, ofte oock by ons op een ander tyt
1
breeder gedaen worden' . Het tweede antwoord, dat Lindanus in
1^68 uitgaf, kwam echter aan dit uitdiepen nog minder toe als het
eerste. Uit beide boekjes houdt men de stellige indruk over, dat hij
helemaal niet heeft getracht het standpunt van de predikanten te
begrijpen, hun motieven eerlijk te peilen en te verhelderen om
aldus zijn lezers een bevrijdend inzicht bij te brengen. Integendeel,
Lindanus heeft de Confessie en de Bescherminghe met een scherpe
en critische blik gelezen en herlezen met de bedoeling de zwakke
punten te vinden, waarop hij kon aanvallen om aldus het listige
bedrog van de duivel te ontmaskeren 'waerdoor de boose nydighe
gheest, onser aller dootvijandt nu sonderlinck hier in nederlant uut
is om d'eenvoudighe Christenen te bedrieghen, ende van Christo
haren herder af te leyden totter Evangelischer bokkenstallen' 2 .
Ook moet men telkens constateren, dat Lindanus uit een lang
betoog slechts een enkel terloops woord of een halve zin lichtte,
om daartegen verontwaardigd uit te varen.
De inhoud van het Cort Onderwijs was tweeledig. Op de eerste
plaats keerde Lindanus zich tegen de bedoeling van de opstellers,
calvinisten en lutheranen tot samenwerking te brengen. Speciaal de
lutheranen wilde hij afschrikken door zijn betoog dat deze nieuwe
confessie in vele en belangrijke punten afweek van de Augsburgse
van ι ς j o . Het is niet onwaarschijnlijk, dat de politieke bijgedachten
van het interkerkelijk verbond hierin meespeelden: de bedoeling
van Willem van Oranje was immers om van de lutherse Duitse
vorsten militaire steun te krijgen voor de groeiende opstand, die
hier vooral door calvinisten werd gedragen. Voor Lindanus als man
van de kerk echter was dit eenheidsstreven niet een christelijk goed
maar een bedreiging van de moederkerk. Van de tegenstrijdigheden
tussen de twee confessies behandelde Lindanus er zes, daarmede de
zes predikanten bespottelijk makend : 'opdatter elck een hebben
3
mach, als een appel (soo men seyt) om mede te spelen' .
Het tweede gedeelte van het Cort Onderwijs, ruim 80 bladzijden
tellend, was geheel gewijd aan de verdediging van de katholieken
tegen verwijten of beschuldigingen die terloops in de confessie
waren geuit bij het uiteenzetten van de eigen leerstellingen. Deze
verdediging ging echter telkens over in een aanval of een veront
waardigde tegenbeschuldiging. Naast het bevorderen van twee1

Fol. A 4 verso.

2

Fol. В 4 recto.
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з Fol. С з verso.

dracht in het vijandige kamp was het de opzet van Lindanus aan de
gewone man doeltreffende wapens te verschaffen, hetgeen hij met
de Panoplia voor de geleerden had gedaan. Vooral dit gedeelte is
zeer scherp en hard, vol met invectieven. Voortdurend ook lan
ceerde Lindanus hier zijn verdenking van kwade trouw en boos
opzet. De opstellers der confessie waren 'gheen dienaers des
Evangeliums Christi, maar vermomde Antikerstdienaers ende voorloopers' 1 , 'falsche Apostolen' 2 , niet als 'goede herders door de
duere, maer door de venster als paerdtsdiefve in de schaepstal' 3 ,
binnengekomen. Zij waren 'gheen dienaers Christi Jesu, soo sy hen
stoutelycken ende vermetelyck beroemden, maer in der waerheyt
des vaders der loeghenen'·*. De beschuldigingen tegen de katholieken
noemde Lindanus 'een leelyck boufvenstuck der duvelscher boosheyt 5 , een valsch bedroch ende argelist 6 , oprechte sophisterye ende
bedrieghelycke stricke?, ghedreven van bloetghierigher geest 8 ,
falsche calumnien ende vergholde loghentalen, ijdelick vanden
vader der loeghenen teghens de christekercke valschelycke ghedicht ende onbeschaemdelyck versiert' 9 , enzovoort. Lindanus vroeg
zich af, 'oft de goetwilligher leser hem meer sal verwonderen van
deser Confessymakers boosheyt oft ongheleertheyt. Sy weten sekerlyck wel beeter dan sy segghen' 1 0 . Ook vermaande Lindanus de
Magistraat van Antwerpen dringend, deze predikanten toch geen
geloof te schenken 'dien sy noch haer winckels noch contooren en
souden b e t r o u w e n ' " .
Men kan hierbij de polemist Lindanus een grote mate van gevat
heid en beheersing van de volkstoon niet ontzeggen. Hij gebruikte
vele spreekwoorden en plastische volksuitdrukkingen. Het eerste
hoofdstuk opende al met het spreekwoord : 'Waren der gheen
sonden, daer en waren gheenplaghen' 1 2 , e n d e weerlegging van de
beschuldigingen tegen de kerk stond onder het motto : 'De loeghen
loont ende slaet syn meester aider eerst' 1 3 . Spottend riep Lindanus
de predikanten toe: 'dat ghy op des Coukoux maniere altyt eenen
sanck singht ende altyt Coukouk singht' 1 4 en elders : 'sy willen onse
blindtheyt betoonen, die selve verblinder syn dan eenen Mol' 1 5 .
• Fol. В
* Fol. К
ι Fol. G
10
Fol. F
"Fol. Β
"Fol. E

6.
4 verso.
2 verso.
i.
ι.
6.

a Fol. F 8.
3 Fol.
5
6
Fol. G 6 verso.
Fol.
β Fol. G J.
о Fol.
"Inhoudsopgave en fol. Κ ς-η.
" F o l . 8.
«4Fol.
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D ι.
G ι.
F 7.
D 8 verso,

Bij een hunner beschuldigingen constateerde Lindanus: 'Maer dit
gaept als eenen Oven, gelyck alle lesers lichtelyck conncn be1
mercken' . De artikelen van de confessie waren niets anders dan
'oude, verschimmelde, versufte ketterijen van d'oude ketters, nu
weder uut den houck gehaelt' 2 , en 'ghughelaryen voor de boeren,
die sy wilden wijs maken, dat wit swart is ende dat swart wit is.
Hoe mach een moriaen wit ghemaeckt wesende, noch swart syn?' 3
De verdediging van Illyricus en Houwaert richtte zich dan ook
vooral tegen de bijtende sarcastische toon van het Cort Onderwijs.
In hun inleiding vergeleken de predikanten de geschriften van
Ravesteyn en Lindanus. De eerste had 'neerstich genoech alle
sententien der Confessie aengeknabbelt' en hij diende dan ook
ernstig te worden weerlegd, hetgeen Illyricus in een latijns tractaat
had gedaan*. 'Den anderen, Lindanus genoempt, die heeft meer een
venynich schimpboeck dan eenighe trefifelycke refutatie in de gemeyn nederlandtsche tale laten uytgaen' 5 . In deze Bescherminghe
van het jaar 1567 vinden wij voor het eerst de bijnamen Blindanus
en Blindasinus vermeld 6 , die Marnix van St. Aldegonde in 1^69
opnieuw met zoveel verve zou hanteren. De beledigde predikanten
waren in dit boekje overigens niet veel milder dan Lindanus. Zij
noemden zijn argumenten: 'inckel bueselen?, veel lichtveerdichs,
onnuts ende schimpichs gesnaeters пае der Fielen aert 8 , een schellemstuck«, valsche listighe consten 1 0 , leelicke grove luegenen, uyt
inckel boosheyt versiert' 1 1 . Dezes tegenstrijdigheden kaatsten zij
weer naar hem terug: 'dat hy syne zes loeghenen weer tot hem
neeme, opdat syne vijf uytsinnighe raesende sinnen ende oock syn
arch verkeert herte oft gheest hebben soude (soo hy seyt) elck
eenen appel om mede te speelen endeheur te vermaecken' 1 2 . Ver
schillende malen noteerden de predikanten in hun commentaar op
Lindanus' boekje: 'Hier begint hy bijcans te rasen 1 3 , hier crijscht
14
ende tiert hy mit luyder kele' en de conclusie luidde: 'Laet
Blindanus roepen, tieren ende vermaledijen soo vele alst hem be
lieft' 1 5 . Tegenover de vele verdachtmakingen van Lindanus daagden
1
Fol. E 8 verso.
* Fol. H 3.
з Fol. F 4.
* Illyricus vermeldt, dat hij Tiletanus ook in het latijn had weerlegd. Bescher
minghe, 2£-26.
s Bescherminghe, blz. 2i.
' Blz. 32, ς6 en 112.
7 Blz. 3 i , 36 e.a.
» Blz. 4 i .
» Blz. 83.
•oBlz. 26.
"Blz. 27 en ς6.
"Blz. 46.
"Blz. 83.
'«Blz. 84.
«Blz. 122.
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zij hem uit om met concrete feiten te komen en zij verwezen gevat
naar het schandelijke leven van veel katholieke priesters 1 . Zij
vroegen de lezer zelf te oordelen 'of dese gemyterde ende gepallieerde bisschop, die nu in soe veele grove lueghenen ende openbaere valscheden bevonden wordt, selfs weerdich sye een man van
eeren genoempt te worden' 2 . Tenslotte, waar Lindanus hen vooral
had beschuldigd dat zij niet overeenkwamen met de confessie van
Augsburg, poogden zij hem met eigen wapens te bestrijden door te
lanceren dat Lindanus' leer niet strookte met die van het concilie
van Trente 3 .
De laatste beschuldiging maakte op Lindanus waarschijnlijk de
meeste indruk en in zijn Corte ende clare antwoorde betuigde hij
plechtig zijn algehele onderwerping aan kerk en concilie, ofschoon
hij niet verwachtte, dat de tegenstanders dit zouden geloven, 'want
den uul niet en baet keers oft bril als hy niet sien en wil'. Lindanus
opende zijn uiteenzetting opnieuw met een spreekwoord : 'Hoe nau
hem die duvel bedeckt, altoos machmen wel syn dauwen sien'.
Met dit volksgezegde is de aard van dit boekje het duidelijkst
getekend. Ook dit tweede antwoord is geschreven met een vlijmend
sarcasme, vol scherpe typeringen en volkse gezegden. Felle aanvallen richtte Lindanus op het persoonlijk leven van de Antwerpse
predikanten, vooral op de beide auteurs van de Bescherminghe die
hem hadden uitgedaagd man en paard te noemen. Illyricus die
volgens zijn tegenstanders van joodse afkomst was 4 , werd spottend
'desen grooten Rabbi' genoemd, waarbij 'broer Balten maer een
cleyn pottagie-bruerken' was. Houwaerts onvoltooide studie in
Leuven werd omgemunt tot domheid en slecht gedrag waarvoor hij
van de universiteit weggestuurd zou zijn5. Zijn uittreden uit de
orde der dominicanen kwam volgens Lindanus niet voort uit geloofsmotieven, maar uit onverstorvenheid: 'om dese penitencien
niet langher te doen, soo heeft onsen E. Vader, broeder Balten
Houwert een stuck vleesch medeghenomen om syn onghepynicht
vleesch te temmen: als synen meester Marten syn edele boelschap,
joffrouwe Cateline de Borre, van alle scholieren tot Wittenberch
soo wel twee jaer langh ghemint*. Wat souden dese vleessighe
buycken verstandts connen hebben vande wercken des Hl. Geests,
• Blz. 69.
2 Blz. 4 i .
• M. A. H. Willemsen, 264.
' Andtwoorde, fol. E 1 verso.
6
M. A. H. Willemsen i6¡, nota 1.

3 Blz. Bi.
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dien sy niet alleenlycken grootelycke bedroeft en hebben (haer
beloftenisse by eeden ghedaen, soe schandelycken schoffierende)
1
maer oock verjaecht met haer onreyn leven?'
Voor het karakter van Lindanus is overigens de duidelijke parallel
met de Friese notawisseling van іцэ verhelderend. Evenals in de
Ontschuldinghe 2 verdedigde Lindanus zich ook hier op rechtstreek
se aanvallen van de geprikkelde tegenpartij door erg uit de hoogte
te doen. 'Dese corts voorleden daghen is my ter handt ghecomen
een boucxken meer vol smaets, spyts en verachtinghe dan verantwoordinghe der Confessi)-makers. Overlesen hebbende tselfde, soo
heb ick het onwaerdich gheacht om op sulcke onbeschaemde cavillatien met veel boeselen gestoffeert ende tastelycke valscheden
belabbert t'antwoorden, ende mynen costelycken tydt daeraen te
verquisten'. Op aandringen van vele vrome mannen en op last van
den koning, die Onderrecht synde (sonder ons weeten) van onse
battalye ende ghedurighen strijdt met Paulo ende allen christen
ruyteren soo by monde als by schriften teghen den boosen viandt
met alle syn hellegespuys ende duvelsgedrocht van soo veelderhanden ketteryen'3 hem had laten danken, wilde Lindanus nochtans
enkele dingen zeggen om de gewone man tegen deze aanvallers te
wapenen. Lindanus hield de zes tegenstrijdigheden uit het Cort
Onderwijs volledig staande 'die thans aentellende tot 66 onwaerachtigheden om daerby het Guesenjaer (i£66) beeter t'onthouden'*. Tegenover de spottende bijnamen, die hij zelf had uitgelokt
vond Lindanus weer de edele houding van de martelaar: 'Dat ghy
my schelt Sot, ijdel, dwaes ende blint: daeromme mynen naem in
Blindanum ende Blindasinum vervalschende, Ick danke U goede
mannen, dat ghy mij mynen loon in den hemel vermeerdert. Want
ick, my daerinne verblydende met Cyprianus die Coprianus 5
schandelycken oock genoempt werde, Godt danke dat het Hem
belieft, mij te verkiesen ende te voorderen om te moghen smaedt
verwyt ende spyticheyt te hooren om Synetwille van allen soorten
6
der Guesen' . Het boekje besloot, na de 66 onwaarachtigheden te
1

Andtwoorde fol. I 4-5.
' Ontschuldinghe ende andtwoordt op de Replyke vanden Volmachtigden vanden
Platten lande van Vrieslandt'. Zie hoofdstuk π, blz. 87.
3 Andtwoorde, fol. A 3.
• Fol. Α ς verso.
s Scheldnaam afgeleid van KOPROS: vuil, uitwerpselen.
» Fol. E 4.
2
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hebben behandeld met een hartstochtelijk beroep op alle afge
scheidenen om tot de moederkerk terug te keren.
Op dit tweede antwoord van Lindanus is mij geen nadere dupliek
meer bekend. Wanneer men de gehele polemiek overziet, moet
men toegeven, dat de benaming 'venynich schimpboeck' terecht
gegeven werd. Niettemin speelde Lindanus niet slechts op dat ene
register. Tussen zijn felle uitvallen en beschuldigingen gaf hij ook
telkens uitdrukking aan zijn pastorale bezorgdheid voor de zielen,
aan zijn liefde voor Christus, zijn toewijding aan de kerk en zijn
medeleven met de stad Antwerpen in deze moeilijke tijden 1 . Uit
welke mentaliteit Lindanus handelde en in welke geest hij zelf deze
discussie beleefde, blijkt uit een boekje dat eveneens in 1567
verscheen en waarnaar hij de lezer van het Cort Onderwijs ver
wees 2 : 'Ruewardus sive de animi tranquillitate' 3 . Het werkje be
staat uit drie twistgesprekken tussen een lutheraan, een calvinist,
een anabaptist en een libertijn, die het over geen enkel geloofspunt
eens kunnen worden. De bevrijdende oplossing wordt dan telkens
gegeven door een katholiek die de naam draagt van Vredestichter
ofwel Ruewardus. In zijn inleiding schreef Lindanus, dat hij met
deze figuur zijn leermeester Ruard Tapper wilde eren, maar het is
duidelijk, dat Lindanus in deze rol eigenlijk zichzelf zag. Het sar
casme en de scherpe aanvallen op Luther, Calvijn, Brentius, Bucer
en andere voormannen der hervorming zijn in deze gesprekken niet
minder fel, doch worden door de respectieve volgelingen rustig
geaccepteerd en deze komen er zelfs door tot inkeer. Het boekje is
als een toneelstuk, waarin de spelers de aanwijzingen van hun
regisseur Lindanus nauwkeurig volgen. Doch de werkelijkheid was
anders. Daar reageerden de gesprekspartners niet zoals Lindanus
dacht. Zij waren — terecht — beledigd en vergaten Lindanus' goede
bedoelingen onder zijn striemende woorden. Lindanus deed inder1
Onderwijs, fol. 6; A 7; В і - з ; В j ; D 4 - j ; К 8-9; I i-2 enz. Andtwoorde,
passim, vooral in de epiloog.
2
Onderwijs, fol. Α ι verso.
3 'Ruewardus, sive de animi tranquillitate, illorum in primis, qui ab Ecclesia
Christo Jesu discessêre catholica, aut aliquo ab eadem dissentiunt fidei Christanae
capite. Wilhel. Damasi Lindanus Dordracenus S. D. bc. Ruremundan. Episcopus,
ad dispersum Christi Domini gregem in Fidei unitatem sub uno Dominici ovilis
pastore, Divi Petri successore Pio ν congregandum, conscrib. Coloniae Typis
Nicolai Graphaei M.C.LXVII'. De eerste druk verscheen in 1563; een duitsche
vertaling: 'Ruewardus, das ist: von wahrer Ruh der Seelen. Aus dem Latein
übersetst von Herrn. Baumgartner' verscheen in Dillingen in 1 £69.
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daad voor niemand onder in scherpte en sarcasme. Dit tekort was
hem in 1557 reeds door Petrus Canisius verweten 1 en het wordt
door de huidige geschiedschrijving meestal zwaar gewogen 2 . Men
dient het, naar mijn mening ook niet goed te praten 3 : deze beledigende wijze van polemiseren kón niet leiden tot verzoening en bekering maar slechts tot verstarring en verscherping der tegenstellingen.
Anderzijds moet men zich realiseren, dat deze harde controverse
toen vrij gebruikelijk was, ofschoon gelukkig niet algemeen. Gegeven deze situatie, mag men zich afvragen of de volkse schrijftrant
van Lindanus voor de grote massa van de tijdgenoten niet een
bijzondere charme en overtuigingskracht heeft gehad. Hadden de
afbrekende en scheldende pamfletten der calvinisten juist daaraan
niet een groot deel van hun succes te danken? Was daartegenover
het katholiek verweer vaak niet wat te kalm, te geleerd en te
futióos? In elk geval heeft Lindanus juist met deze praktische
boekjes het gewone volk bereikt en gewapend. Dit blijkt wel uit de
felheid waarmede de beschuldigden zich verweerden. Lindanus
heeft dus de opstellers van de Antwerpse confessie behoorlijk (of,
zo men wil, onbehoorlijk) gehekeld en afgestraft, zoals Joachim
Hoppers van hem verwacht had. Toch is het Cort Onderwijs blijkbaar niet geheel naar de smaak geweest van de gematigde Hoppers.
Op 30 mei 1^67 schreef hij uit Madrid* aan Viglius: 'Het boekje
van onze Tiletanus heb ik met het meeste genoegen gelezen. Het is
immers zeer geleerd en zeer volledig. Ik heb het tezamen met het
werkje van Sonnius5 aan de koning overhandigd en tevens melding
gemaakt van het boekje dat Lindanus in het Nederlands heeft
uitgegeven. Zijne Majesteit heeft opdracht gegeven om hen allen te
bedanken' 6 . In de koninklijke missive van de volgende dag 31 mei
1

O . Braunsberger, Epistolae et acta . . . 11, 7 1 .
W . Schmetz, passim; L. J. Rogier, I, 385-386; P. Polman, 341 ; B. Rekers, 117,
•33·
5 M. A. H. Willemsen, passim; E. Janssen, 314, 320.
* Hoppers was in 1 ¡66 als adviseur van Filips 11 naar Spanje overgeplaatst.
' Sonnius schreef een weerlegging van de calvinistische geloofsbelijdenis onder de
titel: 'Succincta demonstratio... Lovanii 1567. Zie: Th. Goossens, 94.
6
Hoppers aan Viglius, 30-5-1567: 'Librum Domini Tiletani nostri libentissime
vidi; est enim doctissimus, omnibusque numeris absolutissimus. Misi autem ad
Regem una cum Domini Sonni libello et item mentionem feci libelli Domini
Lindani quem nostrale linqua edidit. Omnibus Sua Majestas gratias agi atque
haberi jussit'. De Nelis, epist. 24, blz. 129.
2
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1567 vinden we inderdaad een opdracht van Filips aan Margareta in
deze geest1 en de landvoogdes kweet zich op 12 juli van deze taak2,
hetgeen zij op 13 juli aan de koning meldde 3 .
Een groot polemisch werk uit deze periode is het Apologeticum
ad Germanos*. In de opdracht van het Cort Onderwijs, gericht aan
Margareta van Parma', had Lindanus aangekondigd dat hij binnen
korte tijd 'voor den gheleerden ende vreemdelinghen een ander
grooter ende volmaeckter werck, met die hulpe Godts' zou uitgeven. Daarmee had hij naar mijn mening dit Apologeticum op het
oog, waarvan het eerste deel nog in 1568 verscheen en het tweede
in 1570. Aanleiding tot deze groots opgezette apologie was de
weigering der Duitse protestanten, deel te nemen aan de laatste
zitting van het Trentse concilie, welke zij hadden neergelegd in een
verweerschrift dat in 1562 aan keizer Ferdinand 1 aangeboden was 6 .
Het concilie was inmiddels afgesloten en Lindanus onderzocht nu
diepgaand de ware redenen, waarom deze poging tot verzoening
was geweigerd. Hij spoorde de opvolger van Ferdinand, keizer
Maximiliaan 11, in het voorwoord van het eerste deel aan, een
nationaal congres bijeen te roepen en daar de godsdienstkwestie
voorgoed te regelen. De keizer moest niet langer in godsdienstgesprekken met de predikanten discussiëren — deze wilden de eenheid niet — maar slechts met de misleide vorsten onderhandelen.
In het werk zelf verdedigde Lindanus uitvoerig de gehele katholieke
leer en zelfs de katholieke gebruiken en ceremonies op de basis, die
de lutheranen voortdurend eisten: alleen de heilige schrift en de

1

L. P. Gachard-J. S. Theissen iv, 37^.
De datum van het schrijven van Margareta noemt Lindanus in zijn Corte ende
clare andtwoorde, fol. A 3, verso.
' L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 39Î.
+ Apologeticum ad Germanos, pro religionis Catholicae pace, atque solida ecclesiarum in vero Christi Jesu Evangelio concordia: Cui inserta est responsio ad
codicem D. Ferdinando A. pro confessione Augustana, et Germanico schismate
An. 61 Francfordiae ab Illustrissimis Electoribus quibusdam, summisque Rom.
Imperli Ordinibus oblatum; et An. fij ab Anonymis aliquot delectis Confessionistarum Patronis defensum.
Auetore Reverendiss. D. Wilhel. Damasi Lindano,
Dordraceno, S. D. Ec. Ruremond. Episcopo. Antv. Ex officina Christophori
2

Plautini M.D.LXVIII.

s Cort Onderwijs, fol 3.
* Voor een uitvoerige bespreking van het Apologeticum verwijzen wij naar W.
Schmelz blz. 102 v. De karakteristiek van M. A. H. Willemsen verliest zich in bijkomstigheden.
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apostolische vaders . Volgens Lindanus waren beelden- en heiligen
verering, processies en liturgische gebruiken evenzeer terug te
voeren op de apostolische traditie als misoffer, erfzonde en andere
geloofs-dogmata. Hij toonde een grote belezenheid in de geschrif
ten der vaders, maar was door zijn stellingname wel gedwongen
voortdurend een beroep te doen op apocriefe geschriften 2 . Zo was
dit werk een voortzetting der Panoplia en een handleiding voor de
te houden definitieve Duitse synode. Ook in dit geschrift en met
name in het voorwoord van de tweede helft van het eerste deel, een
opdracht aan de Duitse bisschoppen, moet de lezer zich echter
voortdurend ergeren over de felle toon, de platte uitdrukkingen en
de onsmakelijke voorstellingen van zaken. Lindanus hekelde daar
- niet ten onrechte - het slechte leven van vele katholieke geeste
lijken en zelfs bisschoppen. Ongetwijfeld werd hij daarbij gedreven
door zijn grote bezorgdheid voor het ideaal-beeld van Christus'
kerk, de bruid van de H. Geest die rein moet zijn en onbesmet,
maar in de beschrijving van de tegenstelling tussen het ideaal en de
werkelijkheid liet Lindanus zich verleiden tot ontboezemingen
waarvoor de kwalificatie 'piis auribus offensiva' nog te mild is 3 .
Men verwondert zich na lezing niet, dat Lindanus in een later
werkje 4 met spijt moest constateren, dat deze vermaningen niets
hadden gebaat en dat velen, inplaats van zich te beteren, hem zijn
verwijten kwalijk hadden genomen, hem hadden beschuldigd en
tegengewerkt 5 . Ook in het genoemde stuk van het Apologeticum
ontbreken de hartelijke toon en het innig medeleven met de kerk
geenszins ; met name de epiloog van het derde stuk, een opdracht
aan de Duitse vorsten, waarin Lindanus de bekeringsgeschiedenis
der Duitse landen beschreef, is bijzonder hartverwarmend 6 . In dit
1

W. Schmelz, 102.
P. Polman, 339-340.
J Apologeticum, fol. А 4 ; С і ; С з ; С 4 ; О і ; 0 2 etc.
+ 'Glaphyra in Christi Domini apocalypticas ad Episcopos Epístolas. Quibus
Epilogi loco accessit Ecclesiae prosopopaea ad eosdem. Authore Wilhelmo Lindano Episcopo Gandensi. Lovanii, Apud Johannem Masium, Typog. Jurat. Anno
M.D.CIl'.
s Glaphyra, 8 recto tot io verso.
6
Het Apologeticum bestond uit drie stukken, 'tomi', waarvan de twee eerste in
een band verschenen in 1 ¡6S en het derde, getiteld: 'Altera pars Apologetici ad
Germanos...' in 1^70. In de epiloog spreekt Lindanus de verschillende vorsten
persoonlijk aan en herinnert hen aan de tijden van de eerste geloofspredikers :
Rupertus, Willibald, Bonifatius, Ludger enz.
г
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geleerde en theoretische boekwerk komen deze persoonlijk getinte
delen minder op de voorgrond, doch zelfs hier is het jammer, dat
Lindanus zich door zijn emotionele verontwaardiging soms dermate
liet meeslepen, dat in zijn striemende verwijten niet die christelijke
liefde doorklonk die alles vergeeft, alles duldt en steeds blijft hopen.
Om Lindanus echter recht te doen wedervaren, dienen wij hier
terstond een polemiek tegenover te stellen uit dezelfde periode,
waarbij Lindanus wél in staat bleek naar goede raad te luisteren, zijn
woorden te matigen en zelfs in vriendschap te zwijgen, zonder
geheel gelijk te hebben gekregen, namelijk de controverse met
Cassander.
C O N T R O V E R S E MET

CASSANDER

Georgius Cassander, in ι £i 3 in Vlaanderen geboren, had in Leuven
de titel magister artium behaald en tevens op het Collegium
Trilingue de klassieke talen bestudeerd 1 . Hij was daarna enige tijd
werkzaam te Gent totdat hij in 1543 aan het nieuwe seminarie van
Brugge tot hoogleraar in de letteren werd benoemd. Reeds in 1543
verliet hij echter deze eervolle post, trok zich terug in Keulen, en
legde zich toe op de studie van de kerkelijke oudheid. Hij ont
wikkelde zich tot een christelijk humanist 2 , de meest nobele en
tevens meest tragische van de irenisch gezinde theologen 3 , die in
zijn pogingen tot hereniging soms wellicht te ver ging 4 , maar daarin
steeds van diep-religieuze gevoelens bezield was 5 . Ofschoon in
theologicis autodidact, werd Cassander om zijn grote eruditie en
zijn gematigde gezindheid door veel tijdgenoten beschouwd als de
meest geschikte man om bemiddelend op te treden bij oecumeni
sche pogingen. Door graaf Willem van Kleef, keizer Ferdinand 1
van Duitsland en het Franse hof6 werd hij telkens aangezocht op
1
J. Lindeboom: Georgius Cassander en zijne pogingen tot bemiddeling en ver
zoening, naar aanleiding van zijn strijd met Lindanus. E. Janssen : Gulielmus Lindanus, Georgius Cassander en hunne correspondentie van anno 1563. M. E. Nolte:
Georgius Cassander en zijn oecumenisch streven. W . Schmelz: 86-89.
1
3
L. J. Rogier, 1, 123.
P. Polman, 383.
• Aldus M. E. Nolte over de theologische opvattingen van Cassander. o.e. 7 1 .
' M. E. Nolte noemt als gelijkgezinde 'Vermittlungstheologen' nog : Georg Wicel,
Johann Gropper, Julius Pflug e.a. Daartegenover stelt zij de streng dogmatische
richting, waartoe de Keulse jezuïeten behoorden, de Leuvense professoren Joost
van Ravesteyn, Johan Hesseis en ook Lindanus.
6
Met name door Antoine de Navarre, de raadsman van Catarina de Medici,
welke regentes van Frankrijk was voor haar zoon Karel ix van 1 ¡60 tot 1 j 6 3.
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godsdienstgesprekken aanwezig te willen zijn. Door ernstige ziekte
voortdurend gekweld, was Cassander genoodzaakt de meeste van
deze uitnodigingen afte wijzen. In dit kader verschafte hij in 1561
aan Franciscus Balduinus een verhandeling die zou kunnen dienen
als handleiding voor het collegium van Poissy en die daarna ook
anoniem in druk verscheen onder de titel: 'De officio pii viri' 1 .
Ook Lindanus kreeg het werkje toen in handen en, aangelokt door
de pakkende titel 2 , las hij het meermalen met grote aandacht en
belangstelling. Bij nader inzien meende Lindanus echter, dat er een
aantal punten in stonden, die niet alleen onjuist maar ook gevaarlijk
waren. Hij vroeg daarover het oordeel van de gematigde theoloog
Georg Wicel die echter een ontwijkend antwoord gaf3. Daarop
vervaardigde Lindanus een tegenschrift onder de titel : 'Theophilus,
sive examen libelli de officio pii viri'. Alvorens dit echter uit te
geven, vroeg hij het advies van Joachim Hoppers, toen hij begin
1563 voor zijn bisschopswijding in het zuiden vertoefde. Hoppers
vond de verhandeling van Lindanus knap en ook fraai geschreven*
maar achtte de formulering te scherp. Hij adviseerde Lindanus, om
liever eerst per brief aan Cassander, die ook volgens Hoppers de
schrijver moest zijn, zijn mening uiteen te zetten. Op deze suggestie
ging Lindanus in met een uitvoerig schrijven, dat hij op ι ς maart
1563 vanuit Antwerpen verzond 5 . Lindanus wees Cassander op drie
ernstige tekorten in zijn werkje, als het tenminste het zijne was, en
op een teveel, gelegen in de vele beschuldigingen tegen de kerk die
Cassander uit toegevendheid jegens de protestanten had gelanceerd.
Terloops vermeldde Lindanus dat hij reeds een verweerschrift
gereed had voor de drukker, maar dat hij liever op vriendschappe1

'De officio pii ac publicae tranquillitatis vere amanti: viri in hoc religinis dissi
dio'. Uitgegeven i n : Georgii Cassandri opera quae reperir! potuerunt omnia,
Parisiis 1616, 780v.
г
'Ubi jam pridem tuum illud de officio pii viri scriptum avidi titulo illecti
specioso legissemus atque haud oscitanter relectitassemus'. J. Lindeboom, Bij
lage ι.
J Georg Wicel aan Lindanus, l - n - i j é l : 'Quaeris de libello G. Cassandri,
Ecquid placeat. Respondeo . . . Si existunt, qui bus sordescit ista conciliatio
brevissime proposita, praestare non possum, suos ipsi probent spiritus, utrum ex
ventate sint necne'. Univ. Bibl. Leiden, coli. Papenbroek J.
• Hoppers aan Cassander, 1 9 - Í - I Í 6 3 : 'Inveni libellum, quantum quidem mihi
judicii est, nee ineleganter пес indocte conscriptum. Unum mihi non placuit,
nimia in reprehendendo acerbitas et verborum nonnumquam potius quam rerum
exagitatio'. Illustrium virorum epistolae, 231.
s Uitgave J. Lindeboom, Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis, 1911.
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lijke wijze bij Cassander wilde aandringen op correctie van zijn
stellingen, omdat het ware geneesmiddel beter aan de zieken kan
worden toegediend door de geneesheer van wie zij eerst de schade
lijke pillen hebben geslikt'.
Cassander, die zich zeer verontrustte over een mogelijke publikatie van de Theophilus, schreef een brief aan Joachim Hoppers 1 ,
waarin hij zich bitter beklaagde over 'zulke zware en onrecht
vaardige verwijten, welke ik niet had verwacht van een man die
blijkens zijn boeken zo geleerd is en volgens sommigen zo humaan' 2 .
Cassander verzocht Hoppers, Lindanus van een uitgave te weer
houden of deze er tenminste toe te bewegen zijn aantijgingen te
matigen 3 . Een uitvoerig antwoord voor Lindanus had Cassander
volgens zijn zeggen reeds opgesteld ; met de verzending ervan wilde
hij wachten op de reactie van Hoppers. Toen deze niet aanstonds
antwoordde, zond Cassander op 17 mei aan Lindanus een voorlopig
briefje, waarin hij zijn verweerschrift aankondigde en Lindanus zijn
scherpe toon verweet 4 . Joachim Hoppers antwoordde Cassander
dat hij zich als jurist ongeschikt achtte voor een bemiddelende rol
in dit theologische dispuut. Om Cassander gerust te stellen, meldde
Hoppers echter dat hij reeds tevoren uit eigen beweging Lindanus
had gesust en dat het aan zijn bemiddeling te danken was, dat de
Theophilus niet was uitgekomen 5 . Ongeveer gelijktijdig ontving
Cassander ook een nieuwe brief van Lindanus. Deze verwonderde
zich, dat Cassander na drie maanden nog steeds het beloofde ant
woord niet gestuurd had; wat de scherpte van zijn eerste brief
betrof, betuigde Lindanus dat zijn enige bedoeling was geweest,
Cassander een broederlijke terechtwijzing te geven. Hij moest maar
denken, dat de wonden van een vriend beter waren dan de kussen
1

Cassander aan Hoppers, s.d. Hlustrium virorum epistolae, ггі tot 229.
'Ex hac parte, tam graves et indignas plagas non expectabam'. 'Ut verum fatear,
tale quale his Uteris continetur, a viro tam erudito, ut ex ejus scriptis apparet, et
humano, ut a nonnullis predicatur, minime omnium expectabam'.
5 'Quare videat Tua prudentia, an expédiât hoc tempore huiusmodi scripta publicar!
et annon auctor admonendub et inducendus sit, ut vel prorsus ab editione
vel certe ab huiusmodi acerbiore insectatione temperet'.
* Cassander aan Lindanus, 17-Í-IÍ63, Leiden: Papenbroek 3. uitgegeven in
Opera omnia, blz. 11J3.
s 'Hortatusque sum, ut si quid esset in eo libello quod offenderei, super eo per
literas potius, privatim et amice, quam scriptis publice libellis cum authore
communicaret... His igitur monitis ille parens, ut est sane vir bonus, literas ad te
dedit...' lllustrium virorum epistolae, 233.
1
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van een vijand1. Door dit schrijven gerustgesteld, verzond Cassander nu het vroegere opgestelde antwoord 2 . Hij berichtte dit ook
aan Hoppers en dankte deze voor zijn tussenkomst 3 .
Ofschoon de verdediging van Cassander Lindanus niet geheel
bevredigde — de aangevoerde argumenten waren inderdaad niet erg
steekhoudend en het gehele stuk was vaag en ontwijkend - had de
discussie daarmee gesloten kunnen zijn. Doch in de tweede helft
van 1563 verscheen in Duitsland een anonieme verhandeling over
de eucharistie, die van Cassander heette te zijn en waarin de opinie
van Zwingli werd aangehangen. Lindanus riep Cassander daarover
in november ter verantwoording en bestreed toen tevens verschillende argumenten uit diens laatste brief, welke immers nog
niet beantwoord was 4 . Daarop distanciëerde Cassander zich geheel
van het boekje over de eucharistie. Hij had het wel geschreven,
maar dat was dertien jaar geleden en het was een studieoefening
geweest. Het was nooit zijn bedoeling geweest het boekje in die
vorm uit te geven 'maar ik hield het bij me om het te kunnen
veranderen, vernietigen of verbeteren'. Naderhand had Cassander
het eens aan een vriend geleend, wien het op listige wijze was
ontstolen. Cassander eindigde met de verklaring: 'Indien dit geschrift vroeger ook al het mijne is geweest, zeker is het nu het
mijne niet. Het is niet door mij uitgegeven, maar mij op valse wijze
ontstolen en de dwalingen, die erin voorkomen, worden reeds lang
door mij afgekeurd' 5 . Lindanus was door deze verzekering gerustgesteld en verzocht Cassander in een laatste brief6 om het boekje
dan ook openlijk te bestrijden. Dit zou Cassander later doen door
zijn tractaat: 'De sacra Communione' 7 .
Wat nu de controverse zelf betreft : Cassander heeft in zijn eerste
werkje 'De officio pii viri' inderdaad enige stellingen over de realis
presentia, de fundamenten van het geloof, het kerkbegrip en de
betrekkelijke waarde van de excommunicatie verkondigd, die voor
de Trentse theologen inderdaad niet geheel juist en bijzonder ge1
Lindanus aan Cassander, 24-j-i J63 ; uitgeg. door J. Lindeboom, bijlage 11.
* M. E. Nolte, Bijlage I.
3 M.E.Nolte, I j .
• Uitgegeven door E. Janssen in : PSHAL, LXXXI, 3 2 I V.
s Hortius namens Cassander aan Lindanus, december I J 6 3 : opera omnia 1163;
Cassander aan Lindanus, 21-1-1564: opera omnia 116410! 1168.
6
Lindanus aan Cassander, 26-1 2-1 $63 ; uitg. door J. Lindeboom : bijlage iv.
7
'De sacra communione Christiani populi in utraque specie, panis et vini'.
Herdrukt in Opera omnia: l o i f tot 1048.
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vaarlijk waren. Het theologische denken daarover is in katholieke
kring pas in onze dagen weer op gang gekomen. De autodidact
Cassander, die zo vurig verlangde naar het herstel van de eenheid in
liefde, was zijn tijd ver vooruit. Zijn boekje zou eveneens bestreden
worden door de geestverwanten van Lindanus, de Leuvense pro
fessoren Johan Hessels en Joost van Ravesteyn en door de Engelse
theoloog Thomas Stapleton 1 .
Wat Lindanus door de geschiedschrijving in dit verband echter
verweten wordt 2 , dat hij tegenover Cassander een veel te scherpe
en aggressieve houding aannam, dat hij te hevig was en te ver ging,
vindt in de bronnen nauwelijks enige grond. Wij zagen reeds, dat
Lindanus zijn verweerschrift Theophilus na de afkeuring van
Hoppers in feite niet heeft uitgegeven, evenals hij vroeger een door
Canisius afgekeurd werkje tegen de protestanten had ingehouden.
Van een starre en eigenzinnige houding geeft dit feit geen blijk.
Doch ook de tekst van zijn brieven aan Cassander geven bij objec
tieve lezing niet de indruk van belediging en onrechtmatige aanval,
die de ziekelijke en wat mensenschuwe Cassander er uit las. De
eerste brief van ι ς maart bevat inderdaad een paar krasse benamin
gen voor de gelaakte stellingen van het anonieme boekje. Deze
uitdrukkingen mogen echter niet los gezien worden van de reto
rische stijl waarin Lindanus de oudere en algemeen bewonderde
humanist Cassander tegemoet trad. Dit schrijven valt bij de nor
male correspondentie van Lindanus uit de toon en doet denken aan
de plechtige gebaren waarmede hij sommige van zijn boeken aan
vorstelijke personen aanbood. De moeilijke zinsconstructies en de
vele hoogdravende woorden, aan het grieks ontleend en zelfs in de
oorspronkelijke taal ingelast, stempelen dit schrijven tot een echte
humanistenbrief 3 . Het lijkt mij, dat deze uitdrukkingen als stijl
bloempjes dienen te worden beschouwd, welke niet zo letterlijk
bedoeld waren. Daar komt bij, dat Lindanus in deze brief voor
Cassander persoonlijk een groot respect en welwillendheid toont.
Herhaaldelijk verzekert Lindanus, dat hij van Cassanders goede
bedoelingen overtuigd is+. Hij vindt vele prijzende woorden voor
1

Zie M. E. Nolte, 26 en nota 113.
] . Lindeboom; Nolte, 27 en $14; P. Polman, 341 e.a.
3 'Ομοψυχοΐ; θεομαχια; catapotia; cyclopico fastu ; injectum Syonem nostrum ;
syncophantias enz.
• 'Quaedam enim videbantur sive ignorantia sive oblivione sive (quod aliis
quidem videbatur, mihi vere baud temere quis persuadeat) dissimulatione praeter'Tam religiose de traditionis auctoritate doces, quae si ex animo dicta
2
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1

2

Cassanders geleerdheid en ijver voor de godsdienst en biedt hem
3
vriendschap en samenwerking aan . Tenslotte betuigt Lindanus
uitdrukkelijk, dat alleen zijn liefde voor Cassander* en zijn bezorgd
heid voor de kerk hem hebben gedrongen tot deze broederlijke
vermaning, die hij liever geeft 'dan met een trots cyclopenoog
hooghartig broeders te bestrijden' 5 .
Overdreven en bepaald eenzijdig lijkt mij dan ook de klagende
brief van Cassander aan Hoppers, waarin hij — met verzwijging van
de vele waarderende woorden - uitsluitend de enkele scherpe
uitdrukkingen van Lindanus citeerde: 'Wie zou zijn hart niet af
wenden, wanneer hij ziet, dat zijn vrome pogingen zo ongunstig en
onwaardig worden opgevat en gehekeld? Wat is er immers on
waardiger en onbillijker dan bescheiden vermaningen als bloed
dorstig bedrog, ongehoorde smaad, giftige en duivelse verleidingen
te betitelen en vriendelijke uitnodigingen tot gemeenschap met het
lichaam van Christus en tot christelijke eensgezindheid als ver
pestende vleierij dubbel verraderlijk noemen?' 5 Dezelfde eenzijdige
voorstelling van zaken moet Cassander hebben gegeven aan zijn
medestander Johannes Metellus, befaamd rechtsgeleerde en kanun
nik te Keulen die hem op 23 juni schreef: 'Uw brief aan Lindanus
scriptaque erunt, uti equidem non ambigo, certe non iusta fuerit causa, cur
diutius a veris Ecclesiae Hliis dissentire videaris'.
1
'Vir doctissime; . . . pro tua ingenii perspicacia
'
2
'Te ipsum enim plurimos t'ratrum nostrorum errantium subinde ad desertum
suum quondam gregem respectare et propemodum recursare, pio quodam unitati
ecclesiasticae tanti studio a Paulo aliisque apostolis, ipso quoque adeo Christo
Domino suis oviculis commendatae desiderio instigatos, sed nondum plane redire,
nondum reconciliari, nondum una cum reliquis congregari, pasci atque stubulari'.
'Nos coegit candidum veri, quod et tu indefesso pii, quod arbitror, animi persequeris labore studium... '
3 'Pios ad unum ubique omnes tibi equidem spondeo commilitones . . . sumus
όμοψυχοι... tanta fidei concordia unanimes...'
+ 'Te, mi Cassander, per salutem obsecro... Tui nos etsi ignotos coegit amor
Nos sane tibi ex animo deditissimos istique negotio longe sanctissimo cum primis
devotissimos persuasum h a b e t o . . . Tui amantissimus et si Catholicam audis Ecclesiam ex animo deditissimus...'
s 'Humilibus consentire malumus quam Cyclopico fastu tumidi fratribus bellum
indicere...'
6
'Quis non animum abiiciat, cum pios suos conatus tam sinistre et indigne accipi
et exagitari videat? Quid enim indignius et iniquius, quam modestas admonitiones,
sycophantias sanguinarias, blasphemias, infandas contumelias venenatos et a
Sathana infiamma tos acúleos appellare et arnicas ad socictatem Christi corporis et
Christianam concordiam invitationes, pestilentes adulationes et bis proditoria
pacis intercessiones vocare'.
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moet naar de mening van onze vrienden worden ingehouden of
veranderd. Zij zijn het er niet mee eens, dat gij zo uw best doet om
u voor zo'n opgewonden man te verontschuldigen, want gij hebt
niets met hem te maken. Met opzet proberen zulke lieden brieven
van U los te krijgen om daaruit zo mogelijk een kans te grijpen U te
belasteren. Door te zwijgen moeten zij schaakmat worden gezet.
Als zij iets willen, laten zij dan in het openbaar verschijnen, hun
eigen geschriften uitgeven, ofwel de uwe openlijk aanvallen: pas
dan moet gij hen van antwoord dienen en dan niet bescheiden,
zoals gij gewoon zijt, maar in krachtige termen zoals de situatie het
vraagt. Zo denk ik er ook over. Nooit immers zult gij dergelijke
mensen een bevredigend antwoord kunnen geven, als ge eenmaal
begonnen zijt door uw geschriften met hen in het strijdperk te
treden. Met hun voortdurend geschrijf trachten zij u uit uw tent te
lokken en de matiging die zij nooit hebben leren houden, zullen zij
zeker niet voor hun opgewonden gemoed weten te bewaren.
Verder wordt er in uw brief melding gemaakt van bepaalde personen die het, vanwege de zaak waarover het gaat, hoogst onprettig
zullen vinden genoemd te worden. Dat zijn tenslotte ook maar
gezagsargumenten, waarmee gij de bewijzen waarop men in deze
zaken mag steunen en die gij in uw boekje in overvloed hebt
gegeven, weer krachteloos zult maken. Maar als gij toch van plan
zijt iets aan Lindanus te schrijven, dan moet dat bepaald kort zijn.
Als hij namelijk uw boekje, waarover hij zo tekeer gaat, gelezen
heeft, zal hij elke andere mening die gij hem zoudt sturen, toch niet
erkennen als de uwe, wanneer die afwijkt van hetgeen reeds gepubliceerd is' 1 .
1
'Litteras ad Lindanum amici vel omnino supprimendas esse sentiunt, vel mutandas : neque tibi pareunt, quod tanta diligentia utaris, ad te, homini plane furibundo,
excusandum, nam nihil tibi cum eo negotii. A te vero, de industria istos litteras
elicere, ut inde, si possint, ansa m calumniandi tui arripiant. Silentio igitur
transigendos. Si quid velini, prodeant in publicum edant sua, vel tua publico
scripto carpant: turn ipse, illis respondeas; neque adeo, ut soles demisse, sed uti
res feret, acriter. In quorum sententia ego sum. Numquam enim huiusmodi viros
satis explebis responsionibus, si semel cum iis, scripto agere consueveris. Te
perpetuis epistolis lacessent per se vel alios, nee modum, quem servare numquam
didicerunt ulla in re, aut furore potius adhibebunt suo. Deinde, mentio illis tuis in
litteris sit, nonnullorum virorum, qui fortassis, graviter, propter res de quibus in
iis agi tur, se nom i nari fe ran t. Postremo totas niti argumentis ab auctoritate, cum
tu rationes abunde, quibus solis iam haerendum est in his rebus, edito libello
discusseris. Verumtamen, si quid Lindano scripturus sis, id sit perquam breve. Si
quern scilicet libellum tuum, de quo tantopere furit, legerit, eum te non agnoscere
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Aan Stephanus Pighius1 schreef dezelfde Metellus in deze dagen :
'Verstandige mannen keuren het giftig geschrijf van Lindanus sterk
af. Ik tenminste sta er verbaasd over, dat een zo ernstig man niet
meer zelfbeheersing heeft. De oorlogsdrift die aan krijgers past,
heeft thans de theologen in haar greep. Zo komt het, dat veel
godsdienstige twistpunten die ongeveer waren uitgedoofd, door
hun onvoorzichtigheid of stokerij weer worden opgerakeld'.
Joachim Hoppers echter, die met beide mannen bevriend was 2 ,
nam het in zijn antwoord aan Cassander van 19 mei nogal duidelijk
voor Lindanus op. Rapporterend hoe hij Lindanus had aangeraden
zijn Theophilus in te houden en de zaak per brief af te handelen,
schreef Hoppers: 'Gevolg gevend aan deze vermaning heeft Lindanus, die werkelijk een goed man is, u die brief gezonden. Als gij
daarin nog enkele scherpe woorden aantreft, zou ik u willen vragen
daar niet over te vallen. Ik zal zorgen dat Lindanus, die uw antwoord
verlangend tegemoet ziet, niet alleen nog milder wordt, maar zelfs
uw uitleg accepteert. Zover ik hem immers ken, zoekt hij niets
anders dan wat waar en juist is en goed voor de katholieke godsdienst. Daar dat ook met u het geval is, zie ik niet in waarom gij het
niet eens zoudt worden, ook als uw standpunten op het eerste
gezicht uiteen lopen. Geen enkel dispuut is immers geheel zonder
scherpe betoogtrant. Wat betreft uw herhaalde brieven om mijn
mening te horen : waarlijk, ook gijzelf zijt een al te scherpe schuldeiser of ik ben een te gevoelig schuldenaar' 3 .
Dat Hoppers zijn belofte gestand deed en dat Lindanus daaraan
gehoor gaf, blijkt uit de gehele verdere correspondentie. In het
schrijven van 23 mei, volgend op het korte briefje van Cassander
om uitstel, begroette Lindanus dezen als 'mijn broeder in de Heer
en zeer beminde vriend: Als gij mij geloof kunt schenken (weet
pro tuo, si alia est sententia, quam quae nuper a te sit edita, quam eo mittas'.
Illustrium virorum epistolae : 296 V.
1
'Cordati tarnen virulentum illud scriptum Lindanianum quippe valde vitupérant :
ego certe miror hominem gravem minus sibi temperasse: at iam ira, quae
Militum propria est, Theologos possidet. Ita contingit ut imprudentia quadam,
vel odio, admodum multa in religione concitentur, quae absorpta satis foret'.
H. de Vocht: Pighii epistolae, 8 1 .
2
Hoppers aan Cassander: 'Amicitia mihi cum utroque vestrum e s t . . . '
3 'Ut enim illum ego novi, nihil aliud quaerit, quam quod verum et rectum, et
cum Catholica religione coniunctum e s t . . . Quod de meis commentatiunculis tarn
frequenter me admones: пае aut tu nimis acerbus es creditor, aut ego debitor
nimis delicatus'. Illustrium . . . epistolae: 233V.
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dan) dat ik hoofdzakelijk om deze ene reden u heb geschreven, dat
ik mijnerzijds de plicht van een goed man (officio boni viri) ja zelfs
van een liefhebbende broeder wilde vervullen, niet zozeer bezorgd
voor het zieleheil van anderen als van uzelf. De aard van het lichaam
van Christus vraagt immers van ons, dat wij ons allen beijveren dat
er geen scheuring komt in dat lichaam, maar dat de ledematen
bezorgd zijn voor elkanders welzijn. Waar gij dus klaagt over de
scherpte van mijn brief, zou ik u in herinnering willen brengen dat
de wonden van een vriend beter zijn dan de kussen van een vijand.
Overigens zijn die woorden helemaal niet zo scherp, volgens het
oordeel van oprechte mannen die de eenheid der kerk van harte
nastreven, en waarvan ik vele vooraanstaanden met opzet geraadpleegd heb. Hoe dat echter ook zij, als daaruit enige belediging
ontstaan is, dan zal deze, naar ik hoop, gemakkelijk worden weggenomen door onze oprechte vredeswil, die niet zal toelaten dat
onze meningsverschillen het algemeen welzijn zullen schaden' 1 .
Lindanus verzekerde Cassander, dat vele theologen het met zijn
standpunt eens waren en bood aan om willekeurig welke hoogleraar van Leuven of Keulen of Parijs over hun meningsverschil te
laten beslissen, als dat nodig mocht zijn. Gaarne ging hij echter
akkoord met de bemiddeling van Joachim Hoppers om alles in
vriendschap bij te leggen. Hij besloot met de beste wensen voor
Cassanders gezondheid en een herhaald compliment voor diens
vredespogingen.
De uitvoerige brief van 29 november, waarmee Lindanus de
tweede ronde van de discussie opende naar aanleiding van het
anonieme boekje over de eucharistie, wettigt nog minder de opmerking dat deze 'weer in zeer scherpe toon geschreven' zou zijn2.
Het schrijven valt bij nader toezien uiteen in twee duidelijk ge1
2

Uitgave J. Lindeboom, bijlage 11.
M. H. Nolte, 47. Het schrijven is uitgegeven door E. Janssen in de PSHAL, LXXXV,

311 t o t 3 3 2 .

3 'Revolvens quae ab amicis aliquot fide dignissimis passim audio eaque iis cum
verbis tuis que sub litterarum ad nos datarum calcem subtexuisti componens plane
animi dubius abripior . . . si modo tuus ille est fetus, quod plurimi affirmare constantissime non dubitant... Atqui me isthic falli considerem tua fretus professione
dudum tuis ex litteris commemorata... '
• 'Quod ubi legissem, perlegissem, relegissem, cognovissem, expendissem, judicassem, incredibilis me corripuit animi dolor...'
' 'Piane animi dubius abripior quanam in parte Ecclesiae hereas! . . . Quae
gravissimorum virorum tui in primis studiosissimorum ratio ita me prope totum
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scheiden delen. Het eerste gedeelte was een nogal hartstochtelijke
aanval op de duidelijke ketterijen in het anonieme boekje, waarvan
vele vrienden beweerden, dat het van Cassander was, hetgeen
Lindanus niet wilde geloven^. Hij had het meermalen gelezen* en
het vergeleken met de brieven, die hij van Cassander had ontvangen.
Door hevige twijfel verscheurd, richtte hij aan Cassander thans de
gewetensvraag: 'zeg mij, wáár staat gij in de kerkP's Het tweede
gedeelte van dit schrijven, dat aan Cassander persoonlijk was gericht en waarin diens laatste brief werd beantwoord en weerlegd,
was echter in een zeer rustige toon gehouden 6 die de geadresseerde
nergens aanviel of forceerde maar slechts tot bezinning en zelfoordelen noopte. Lindanus eindigde met de bede: 'Neem deze
brief van mij goed op, en wees ervan overtuigd dat ik U zeer liefheb,
doch op de wijze waarop Dionysius van Alexandrie eens Nepos van
Egypte beminde 7 . Wees opnieuw gegroet, mijn beste Cassander, en
stel niet uit mij binnen weinige dagen met uw antwoord te verblijden' .
De laatste brief uit deze correspondentie tenslotte, toen Lindanus
had vernomen, dat zijn zorg over Cassanders rechtgelovigheid ongegrond was, is in zo'n juichende en opgeluchte toon geschreven,
dat men onwillekeurig moet denken aan de parabel van de teruggevonden drachme en dat men Lindanus om deze menselijke
hartelijkheid veel onbeholpenheid en hardheid zou willen vergeven.
'Het heerlijke geboortefeest van onze Verlosser, mijn beste Cassander, heeft mij dit jaar met hemelse gunsten verlicht en verblijd.
Gij zult niet gemakkelijk kunnen geloven, hoe verheugd ik ben met
de heerlijke brief, die onze Horstius mij uit uw naam geschreven
heeft. Diezelfde dag bracht mij de grote vreugde, dat het eerste
jaargeld uit Spanje - een grote som geld - hier aankwam, maar de
permovit, ut haud infrequenter deliberarim num aliquid tandem ille tue epistole
esset respondendum'.
6
'Nunc paucis te oro placide consideremus... Demiror tibi mirum esse visum,
q u o d . . . Nunc ad exempta veniamus. Hic tuam mi Cassander appello conscient i a m . . . Verum pudorem tuum nolo gravare immodice : tu ipse confer, videbit tua
ingenuitas, quid significatum...' enz.
ι Nepos was een aanhanger van het Chiliasme. Hij was bisschop van Arsinoë in
Egypte. Zijn tegenstander Dionysius van Alexandrie, leerling van Origines, wist
vele chiliasten van hun dwaling te overtuigen. Hij tekent Nepos als een vroom en
deugdzaam man, uitmuntend in apostolische arbeid en ijver in het uitleggen van de
heilige schrift. Zie E. Janssen, 323, nota 22 en 23.
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blijdschap welke de brief van Horstius mij gaf, stelde de andere
volkomen in de schaduw'. Lindanus bood Cassander aan, een
nieuwe uitgave van de psalmen te beoordelen 1 en eindigde met
hartelijke groeten.
Wanneer men deze briefwisseling in zijn geheel overziet moet
men toegeven, dat Lindanus tegenover Cassander mild en menselijk
is geweest. Ofschoon Cassander zijn bezwaren geenszins naar genoegen had beantwoord, liet Lindanus hem verder met rust en was
oprecht verheugd dat Cassander althans het boekje over de eucharistie niet had uitgegeven. Bij geheel deze discussie is de zorg voor
de rechtzinnige leer bij hem verzacht door de zorg voor het zieleheil
van de broeder. Uit een brief aan de bisschop van Pamplona, Diego
Ramirez de Fuenleal van 21 mei 2 blijkt dat Lindanus innerlijk aan de
orthodoxie van Cassander twijfelde. Hij zette de voornaamste
stellingen van Cassander uiteen en vroeg de bisschop, die toen in
Trente vertoefde, of naar het oordeel van de concilievaders zulk
een man zich nog goed katholiek mocht noemen, zoals Cassander
deed. Diens langdurig uitstel legde Lindanus op de volgende wijze
uit: 'Hij echter heeft tot op vandaag uitgesteld mij te antwoorden,
en heeft intussen eerst een aantal medestrijders in Duitsland geraadpleegd, met wier namen hij mij wil afschrikken. Waarlijk, als
ik de zaak goed overweeg kan ik geen ander oordeel vormen, dan
dat door dit boekje, als uit een vergulde beker, het vergif van de
hoer van Babyion over de wereld uitgegoten is' 3 . Wanneer men
1
Hiermede heeft Lindanus waarschijnlijk bedoeld het werkje : Psalterium Davidicum vetus', dat in 1^68 verscheen. Het werd ingeleid door twee gedichten van
Cornelius Musius ; van enige medewerking van Cassander valt echter geen spoor
te bekennen. De brief van Lindanus aan Cassander van 2 6 december 1563 (volgens
de kersstijl op 1 {64 gedateerd) is uitgegeven door J. Lindeboom, bijlage iv.
2
Lindanus aan D. Diego Ramirez, 2 1 - J - I J 6 3 : Archief bisdom Pamplona, uitgegeven door J. Goni Gaztambide: Los Navarros en el Concilio de Trento, }i8

tot 320.

3 'Is igitur hunc in diem distulit responsum, ac interea quosdam suae sententiae
commilitones per Germaniam primam consuluit, quorum nominibus me territare
voluit. Indicaram enim, nisi mature offendicula tolleret, me infirmiorum fratrum
amore et sponsae Christi Domini zelo incitatum superiore hiieme illud réfutasse
libcllum ; sed amice et fraterne admonere atque obsecrare, ut ipse sauciatis inprudentiorum amicis salutare adhibeat pharmacum. Facilius enim et simul efficacius
ab eodem recipi antidotum, a quo dudum sparsum videbatur venenum. Certe cum
mecum tacitus considero, non aliud statuo, quam ilio libello ceu aurato póculo,
meretricis illius babylonicae in orbem effassa esse venena. Unde Rme. in Christo
Pater, obnixe rogo ut ad nos scribere digneris, ecquid Patres Rmi. in Concilio
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deze strijdkreten vergelijkt met de brief die hij twee dagen later
aan Cassander schreef, moet men toegeven dat Lindanus zich
uiterlijk goed beheerst heeft. Ongetwijfeld mag dit grotendeels aan
de invloed van Hoppers worden toegeschreven, maar dan dient
toch te worden gezegd, dat hij zich heeft laten matigen en dat de
karaktertrek, welke Metellus van hem gaf, zeker niet juist is ge
weest.
Een echo van deze briefwisseling met Cassander kunnen wij be
luisteren in het werkje dat Lindanus in 1^64 schreef1 onder de
titel: 'Dubitantius, de vera certaque . . . salutis aetemae via' 2 .
Daarin voert Lindanus een jongeling ten tonele, Dubitantius ge
heten, die tijdens een verblijf in Duitsland in geloofstwijfels is
geraakt. Teruggekeerd in het vaderland vraagt hij raad aan een
vriend in 's-Gravenhage, Constantius, die hem vriendelijk uit
nodigt 'mee te gaan naar de Vijverberg, de bekoorlijke wandelplaats, waar een schoon uitzicht en gemakkelijke banken uitnodigen
om ongestoord bij de heldere hofvijver te gaan zitten of rustig onder
de. lindebomen te wandelen' з. Met grote minzaamheid legt de
Standvastige in vele gesprekken aan de Twijfelaar uit, dat de weg
van het heil alleen in de katholieke kerk te vinden is. Vanuit zijn
studeerkamer uitziende op de hofvijver en het plantsoen met de
wandelende mensen aan de overkant heeft Lindanus, die stand
vastige christen, de behoefte gevoeld om zijn rijke kennis binnen
hun bereik te brengen*. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat
Lindanus gedacht moet hebben aan weifelaars van het genre Cassan
der, toen hij over de humanisten schreef: 'Die volgelingen van
Nicodemus, die werkeloos toezien bij deze heilige oorlog, waarvan
5
zij zich de ernst ontveinzen' . 'In hun hart zijn zij wel katholiek,
praesentes ilio de libello censeant, qui iam recusus per omnia volitai compita. An
iudicent esse hominis catholici, qualem se Cassander iureiurando amicis meis illum
meo rogatuadmonentibus affirmât'.
1
'Dubitantius de vera certaque per Christi Jesu Evangelium, Salutis aeternae via,
Libris m instructus... Authore Wilhelmo Damasi Lindano, Episcopo Ecclesiae
Ruraemundcnsis. Coloniae, Apud Maternum Cholinum. M.D.LXV. Cum gratia et
privilegio Caes. Maiest.' De praef'atio is echter gedateerd op 27 oktober 1564.
2
Op het interne verband tussen de Dubitantius en de woordenwisseling met
Cassander wees reeds E. Janssen, 313.
s Dubitantius fol. A 3 verso.
• Fol. A 2 verso en A 3 recto.
s 'Clara enim est Christi vox, Qui non est mecum contra me est et qui mecum
non colligit, dispergit. Prius illud in dissimulatores istos Nicodemicos quos nunc
habet mundus et Clerus plurimos, dictum est, qui metu nosti quo, perstricti
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maar zij talmen en doen niets, alsof zij toeschouwers bij het toneel
waren. Zij wilden wel, dat alle dwalingen zouden verdwijnen,
zodat de ene waarheid van Christus zou heersen, maar zij durven
zich niet op te stellen als een muur rond Gods huis, of als verdedi
gers van de waarheid tegen de vijand, daar zij bang zijn voor de toom
van de machthebbers of de haat van het gepeupel en het gejoel van
het uitzinnige volk. Zij zijn het, die Christus wel had willen uit
spuwen, daar zij van de wereld zijn en noch koud zijn noch warm' 1 .
Het boekje Dubitantius kreeg een grote populariteit. Het werd
meermalen herdrukt in het latijn en verscheen eveneens in Neder
landse en Duitse vertalingen 2 .
PASTORALE

ARBEID

Nog vijf andere werkjes schreef Lindanus in deze vruchtbare Haagse
jaren. Wij noemden reeds de 'cleyne catechismus' 3 die Lindanus in
ι J64 op verzoek van de pastoors van Tessei vervaardigde voor 'syne
christen schaepkens, syne ondersaten' aldaar en die in 1^66 te
Antwerpen gedrukt werd. Daarnaast schreef hij een verhandeling
over en uitleg van de heilige mis met een ontroerende opdracht aan
zijn tweede moeder, Adriana van der Lindt-Stoop 4 en een verhanprofiteri non audent, quod animo sentiunt et obtinere per mundum ferant potius,
quam aut verbo, nedum re aliqua publica ostensum dare. Alterum in eos dicitur,
qui animo quidem Catholici sunt, cessatores tarnen et otiosi, quasi in theatro
sedent spectatores: qui errores quidem omnes cupiunt abolitos, quo una Christi
régnât Veritas : sed sese murum sive Patronos pro domo Dei opponere, aut veritatis
hostibus ulla in parte adversari non audent veriti aut plebeiorum invidiam, aut
magnatum odia aut populi denique deliri clamores. Hi sunt quos Christus suo de
ore incipiens evomere, quia de mundo sunt, pronunciai пес frígidos пес calidos',
biz. 239V.
1
Zie biz. 227 nota j .
* M. A. H. Willemsen, 219 tot 229.
з 'De cleyne Catechismus: dat is, Het Christelijck onderwijs der Kinderen, wat
sy ghelooven moeten: om Christen te wesen ende Godt den Heere te behaçhen.
Item wat sy voorts doen oft laten moeten, om by Godt den Heere int eeuwighe
leven sekerlyck hiemamaels te gheraken. Allen Catholisschen Christen, sonderlinck die van Thesslt, ter liefden gheschreven deur Wilhelmum Damasi Lindanum,
Bischop der H. Kercke Gods te Remunde. Tandtwerpen. M.D.LXVI'.
• 'Een cort bereytsel, ende lichte maniere om Christelijcke te Biechten. Allen
Godtvruchtighen Catholisschen Christen ter liefden ghedaen, door den Eerwaerdighen H. Wilh. Damasi Lindanum, Bisschop der H. Gods Kercke tot Ruremonde. Gheprent tot Delft in Hollandt, by mi Harman Schinkel, gheswooren
Boecprenter der C.M. Int jaer ons Heeren м.п. ende Lxv'.
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1

deling om vruchtbaar te biechten . Naast de praktische gebeden en
overwegingen wordt in deze drie werkjes op hartelijke toon aan de
meest eenvoudige gelovigen het belang van de sacramenten uit
gelegd en tevens aangetoond, dat ze tot in de apostolische tijd
terugreikten. Door deze polemische strekking liet Lindanus zich
hier niet verleiden tot aanvallen op de protestanten, maar wist tot
het einde de echte pastorale toon te bewaren. Dit was opbouwend
werk in de ware zin, waarvan de betekenis voor de katholieken van
Nederland niet hoog genoeg geschat kan worden.
Tot troost en bemoediging der kloosterzusters schreef Lindanus
in ι ςβς een klein tractaatje 'De Sapientia Coelesti' over de hemelse
wijsheid2 opgedragen aan zijn halfzuster Sophia, die in het slot
klooster van St. Agnes te Dordrecht was ingetreden 3 . Ook hier
weer wordt de lezer getroffen door de warmte, waarmee Lindanus de
kloosterzusters aanspoorde in hun offerleven te volharden als voor
bereiding op hun hemelse bruiloft met het Lam. Vooral echter
dienden zij in deze gevaarvolle tijden met veel overgave te bidden
en te offeren voor de priesters, die onvermoeid arbeidden om hun
wankelende broeders te bevestigen in het geloof en de afgedwaalden
terug te brengen op de weg ter zaligheid.
Voor de priesters tenslotte gaf Lindanus in 1568 het 'Psalterium
Davidicum Vetus' uit 4 , een tekst van de psalmen van het brevier,
1

'Vanden oprechten Godts dienst der heyligher Misse, waerdelijck ende bequamelijck te hooren. Met een schone voorrede, waerin betoent wert, wat de Misse
int latijn bedeut. Item dat de Misse, oft d'Offerhande des H. Lichaems ons Heren
Christi altijt alle de werelt door, over ιςοο jaren, 00c van d'Apostelen selver in
de Christelijcker Kercke geoffert is gheweest na luyt der Prophetien, ende na
d'insettinge Christi Jesu. Noch van de nootsakelijckeyt ende onsprekelijcke
vruchten van de Misse dagelicx te horen. Hier is by ghevoecht, een toemaet van de
vruchten der Gheestelijcker munninghe, ende hoe hem de Christen siele sal
bereyden ter tafelen Gods'. In een band uitgegeven met het vorige werkje.
1
'De Sapientia coelesti; quidnam in piorum pectoribus operetur: Ad Sophiam
Lindanam Jesu Christi sponsam Wilhel. Damasi Lindani commentariolus...
Antverpiae, Apud Antonium Tilenium sub Falcone, M.D.LXV'.
3 M. A. H. Willemsen meent ten onrechte, dat Sophia een volle zuster van Lindanus was en Adriana van der Lindt, aan wie hij het boekje over de mis opdroeg,
zijn eigen moeder was. In de brief aan Granvelle en Viglius van 25 oktober i j 6 i
spreekt Lindanus reeds uitdrukkelijk: 'Cum pater charissimus multa sit ex Nover
ca prole, eaque nubili ornatus'. Hierin kan men veilig aan J. van Dalen: 'Geschie
denis van Dordrecht' vasthouden.
4 'Psalterium Davidicum vetus a sexcentis amplius scribarum mendis castigatum
argumentis Christum Jesum loquentibus, nova subinde ex Graeco versione, ora
torio artificio, scholiisque geminis oma tum, et Paraphrasi passim intexta illustra229

welke aan de hand van vele oude codices van meer dan 600 fouten
waren gezuiverd en bovendien van parafrasen en praktische toe
passingen op het priesterlijk leven voorzien 1 . Naast de weten
schappelijke pretentie van de tekstkritiek beoogde Lindanus ook
met dit werk een zeer praktisch doel, zoals hij in zijn voorwoord
uiteenzette: hij wilde de priesters helpen om door vernieuwde
aandacht voor het dagelijks breviergebed hun godsdienstig leven te
verdiepen 2 .
Lindanus heeft ook getracht een positieve bijdrage te leveren aan
het opbouwende werk bij uitstek, dat toen het dringendst nodig
was en dat binnen het bereik scheen te liggen, namelijk de af
kondiging en doorvoering van de Trentse hervormingsdecreten.
Onder de bisschoppen 'die dagelijks de meeste aandrang op mij
uitoefenen' noemde Margareta van Parma in haar brief van 12 april
I J 6 ς Lindanus met name 3 . Toen de Utrechtse aartsbisschop
Frederik Schenk van Toutenburg de decreten per circulaire van 12
juli aan zijn geestelijken deed toekomen met de restricties, die de
regering op aandrang der edelen daaraan had toegevoegd'*, heeft
Lindanus als deken van zijn kapittel op plechtige wijze protest aan
getekend per notariële acte. Hij verklaarde de restricties voor
ongeldig, strijdig met de kerkelijke wetten en verderfelijk voor het
katholicisme. Lindanus beriep zich op de heilige stoel en op de
'beter in te lichten koning's. De landvoogdes berispte de aartsbisschop om zijn nonchalante wijze van promulgatie en beval hem,
op een provinciale synode eventuele bezwaren te bespreken en de
aflcondiging plechtig te vieren. Ook Lindanus verscheen op 10
oktober in Utrecht in zijn functie van koordeken van den Haag.

tum, Incomparabili aliquot Olympiadum diligentia studioque indefesso R. D.
Wilhelmi Damasi Lindani, Episcopi S. D. E. Ruraemondensis. Antv. Ex officina
Gulielmi Sylvii, Regii Typographi M.D.LXVIII.
1
Viglius stuurde dit boekje op 26 mei ι ς6ί op naar Hoppers in Madrid. Analecta
Belgica, l-îde band, 478.
2
'Praefatio de huius Davidici Psalterii editione, unde intelligatur, quidnam hic
praestitum religiosi Clerici Psalmorum suorum intelligentiae cupidi debeant sibi
gratulan'.
3
L. P. Gachard-J. S. Theissen, iv, 34.
• Zie L. J. Rogier, ι, гбу ν.
s 'Apello ad communem patrem et ipsius et Regis et nostrum, S.D.N. Pium ш
Romanum Pontificem Christi Jesu filii Dei vicarium et ad ipsum Regem Catholicum a politicis laicisque aliquot male, quia illegitime informatum, vere canonice
adeoque Christiane instruendum'. Uitg. A.A.U., IX, 303.
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Als bisschop van Roermond hoorde hij immers tot de Mechelse
kerkprovincie. In de heftige debatten, die tot 30 oktober aanhielden heeft hij ongetwijfeld een belangrijk aandeel gehad en getracht
de aartsbisschop tegen de Utrechtse kapittels te steunen. Het heeft
niet mogen baten: de synode ging onverrichterzake uiteen en de
aartsbisschop heeft ook verder zijn jurisdictie met de kapittels
moeten delen. Een heilzame werking was daarmede onmogelijk
gemaakt. In 1574 heeft Lindanus de heilige Stoel nogmaals daarop
gewezen en via de legaat Gaspar Gropper copieèn van de stukken
van 1 £б£ aan de curie doorgegeven 1 .
In 1567 nam Lindanus eveneens deel aan een bisschopsconferentie, door de aartsbisschop van Kamerijk, Maximilien de Berghes in
zijn zetelstad georganiseerd. Reeds in het voorjaar van і£б£ had
deze aartsbisschop het plan opgevat om alle bisschoppen der Neder
landen bijeen te roepen, om zich gezamenlijk te beraden op de snel
ernstiger wordende godsdienstige toestand 2 . Door de verdacht
makingen van fra Lorenzo de Villavicentio, die aan de koning
meldde dat de bisschop van Kamerijk, op aanstoken van de markies
van Bergen door een congres godsdienstvrijheid wilde propageren 3 ,
werd het project verhinderd. De excessen van de beeldenstorm
gaven de bisschop nieuwe impulsen om het plan weer op te nemen.
Ofschoon Margareta van Parma de draagwijdte van het project
kennelijk niet begreep — zij sprak voortdurend van een provinciale
synode — had zij geen bezwaar om ook de bisschoppen van de
Mechelse provincie uit te nodigen 4 . Om velerlei redenen, doch
vooral wegens de tegenwerking van Granvelle, die Maximiliaan van
Bergen ervan verdacht, een soort primaatschap over de Nederlan
den te willen usurperen 5 , verontschuldigden echter alle bisschoppen
uit de kerkprovincie van Mechelen zich. Alleen Lindanus, die

1

V.A. Nunziatura di Germania, χι arm. 64. gepubliceerd in A.A.U., IX, 300V.
г F. Willocx, 166 tot 174.
3 Lorenzo aan Filips 11, 2 8 - I - I J 6 J : Simancas, Estado Flandes f26, no. 137. Zie
ook Willocx, 167 nota 1.
4 W . Schmetz, 91 : 'Aufweiche Vollmacht hin Lindanus dieser Provinzialsvnode
von Cambrai beiwohnte, ist schwerlich zu sagen'. In de opdracht van zijn 'Cort
Onderwijs', fol. + 2 verso, schreef Lindanus: 'als wij door U . H . schryven tot
Camerijck ad concilium provinciale meenden voorts te reysen'. In 1 £84 vroeg hij
aan de hertog van Parma nog vergoeding voor de toen gemaakte onkosten, erbij
voegend dat hij op uitdrukkelijk bevel van Margareta van Parma was gegaan.
s Morillon aan Granvelle, 10-2-1 ¡6y en 3-^-1567: Poullet 11, 246 en 41 j .
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reeds in ι ^бо1 en i ^ ó j 2 het plan voor een soortgelijk congres had
geopperd, liet zich niet weerhouden en verscheen op het appèl.
Hij nam persoonlijk aandeel in de besprekingen, hield een uitvoerige inleiding over de opleiding en bijscholing van seminaristen en
onwetende priesters 3 en drong er op aan, dat men de paus om een
vaste gezant zou vragen die persoonlijk de uitvoering der Trentse
decreten in de Nederlanden zou stimuleren. Een copie van de genomen besluiten zou hij in 1574 eveneens via Gropper aan de
pauselijke curie doen toekomen*.
Tenslotte is Lindanus meermalen opgetreden als plaatsvervanger
en helper van de nieuwe bisschop van Haarlem, Nicolaas van
Nieuwlands, in het consacreren van kerken 6 , het installeren van
pastoors 7 en het toedienen van het vormsel 8 : praktische arbeid, die
nodig was en gewaardeerd werd'.
Wanneer we deze gehele periode van 1 £60 tot 1569 overzien en
onze indrukken over Lindanus' talrijke activiteiten willen samenvatten, komen we toch weer dicht bij de karakteristiek van
1
Verslag van Lindanus van maart 1 j6o (lo de Frisia) : 'Puys doncque que la peste
de ces heresies est espargée si universellement par ces pays bas, il me semble que
la premiere chose et plus importante qu'il conviendroit faire en cest endroit
seroit acceuiller de tous costez de ces pays les inquisiteurs, cures et doyens renommées et quelques prédicateurs, pour premier entendre par eulx la grandeur et
forte de ceste peste et trouver et mettre remede plus efficace'. R.A.B.: Aud.
1430/1, no. I I .
2
Lindanus aan Filips и, Ιί-ς-ις6ς:
'Summopere profuerit tam religioni instaurandae, quam imperio vestro stabiliendo si ante omnia Mtas V. publicato Conc.
Trident, ас episcopis in possessionem suarum Ecclesiarum missis, consilium
ecclesiasticum hic constituât...' Simancas Est. Flandes, $29 no. 9 uitg. н.в. u n ,
298 tot 301.
3 'Memoriale compositum a Rmo G. Lindano' ; Le Plat, Monumentorum, VII,
1J2 tot 169. P. de Ram, Synodicon Belgicum I, 45 tot 63. De Ram plaatst echter
deze redevoering op het provinciaal concilie van Mechelen in 1570. Zie F.
Willocx, 171, nota 1.
+ v.A. Carte Famesiane 1, ¡ en eveneens Germania χι, arm. 64 fol. 618-619;
uitgegeven door G. Brom-Α. H. L. Hensen, no. 141, blz. 173 echter met het fou
tieve jaartal 1564.
» н.в. xxvi, 417.
6
н.в. xxviii, 70; xix, 28; zie ook M. A. H. Willemsen, 739.
1 H.B. xxvii, 428.
8
M. A. H. Willemsen, 739: geeft verschillende aanhalingen uit het stedelijk ar
chiefvan Amsterdam.
* In 1569 zond de stad Amsterdam aan Lindanus in Dordrecht na een dergelijk
dienstbetoon 'een vat Joopenbier vanwege deser stede geschoncken tot eene
gratuiteit'. Zie M. A. H. Willemsen 739.
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Havensius, die hem in deze jaren vooral zag als strijder tegen de
ketters in woord en geschrift, als inquisiteur en polemist. 'Onse
battalye ende ghedurighen strydt, met Paulo ende allen Christen
ruyteren, soo by monde als by schriften tegen den boosen viandt'.
Daarbij is de harde kant van zijn karakter uiteraard het meest naar
voren gekomen. De meer positieve trekken van de zielzorger:
opbouwende arbeid, verdiepend onderwijs, pastorale bezorgdheid
en hartelijkheid ontbraken zeker niet, maar bleven in de schaduw
bij zijn militante strijdersgeest, die voortdurend in het hamas stond.
In een kerstboodschap aan paus Pius ν gaf zekere Fabritius in ι $66
een overzicht van de gevaarlijke toestand op kerkelijk gebied in de
Nederlanden. Daarin schreef hij aan de paus, dat het zeer te wensen
zou zijn wanneer koning Filips tot zijn vaste raadgevers zou be
noemen Maarten van Riethoven, Wilhelmus Lindanus en Guilhelmus a Pictavia, aartsdiaken van Luik. Ongetwijfeld zullen deze
mannen gemakkelijk de juiste middelen kunnen vinden, om de
ziekten, vooral kerkelijke, te genezen' 1 . Denkend aan de raad
gevingen, die Lindanus via fra Lorenzo aan de koning had gegeven,
is men geneigd de wijsheid van dit advies toch te relativeren.
Volledig echter zouden wij het anonieme advies willen onder
schrijven, dat in hetzelfde jaar ι $66 naar Rome ging: 'De bisschop
van Roermond is een geleerd en zeer ijverig verdediger van het
katholieke geloof, maar hij moet worden aangespoord om zacht
moedig te zijn en zijn bisschoppelijke arbeid met goedertierenheid
en mildheid te gaan uitoefenen, want als hij volgens zijn aangeboren
heftigheid te werk wil gaan, zal hij meer vernietigen dan op
bouwen' 2 .
INSTALLATIE

IN R O E R M O N D

Na lang wachten en meerdere mislukte pogingen' stond de installa
tie van Lindanus dan eindelijk voor de deur. Na de beeldenstorm
1

Uitgegeven in A.A.U. XXII, 393 en in G. Brom-Α. H. L. Mensen: no. ιςι, biz.
184.
1
'Episcopus ruremundensis vir est doctus et zelosus catholicae fidei assertor; sed
monendus est, ut induat animi mansuetudinem et mansuetudine ас benignitate
munia episcopalia obeat ; nam si pro innato animi ímpetu agere vellet, plus destruet
quam aedificabit'. Th. Goossens, 68 + ; G. Brom, Arch, in Italië, 1, 8 J3.
3 Daar de mislukte installatiepogingen van 1^63 en 1 ç6 j grotendeels buiten Lindanus om gingen en reeds meerdere malen uitvoerig zijn beschreven, hebben wij
in deze studie van een nieuwe behandeling afgezien. Zie : A. van Lommei : De
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was de reactie over het land gekomen. De meeste delen hadden,
ontnuchterd door de loop der gebeurtenissen, energiek de kant van
het wettig gezag gekozen. De regering van Margareta had de haarden van opstandigheid spoedig grotendeels geblust en op het gerucht
van Alva's komst weken nog duizenden naar Duitsland of Frankrijk
om het vege lijf te redden 1 . Toen de ijzeren hertog aan het hoofd
van zijn 'tercios' de Nederlanden binnenreed, vond hij nog slechts
gedweeë en bange onderdanen.
In de zomer van 1567 werd koning Filips door kardinaal Granvelle2 en door fra Lorenzo de Villavicentio3 erop attent gemaakt,
dat de bezetting van de laatste nog vacante bisdommen nu geen
beletselen meer zou ontmoeten en snel diende te worden doorgevoerd. Villavicentio wees daarbij begrijpelijkerwijze speciaal op
de godsdienstige noden van het gewest Gelre, 'dat zo vol ketters is
en zo dicht bij Duitsland ligt' en op de grote capaciteiten van zijn
vriend Lindanus 'die voor het herstel van de godsdienst in dat
gewest zeer geschikt zal zijn'*. Op ι ς oktober bracht Filips de
kwestie onder de aandacht van de nieuwe gouverneur, de hertog
van Alvas. Deze zag voor de installatie van de bisschop van Roermislukte inleiding van den eersten Bisschop van Roermond Anno 1 j é 3, in : De
Katholiek LIX (1871) 314; J. S. van Veen: Het verzet tegen de installatie van Lindanus і£бз-і£б9, in: PSHAL, XLIV (1908), 149; M. Dierickx: De oprichting van
het Bisdom Roermond, in : Historische Opstellen over Roermond en omgeving ;
W . Schmelz, 68 tot 78.
1
A.G.N, iv, 349.
2
Granvelle aan Filips, 17-8-1567 en 2-11-1J67: Simancas, Estado Roma, 904 no.
13 en 14.
3 Villavicentio aan Filips, Simancas, Estado Flandes, J37 no. 29г.
« 'El obispo de Ruremunda es el maestro Lindano, y aunque esta consegrado no ha
tomado la possession de su obispado y aunque seria muy util para la reparación de la
Religion de aquella tierra. Ruremunda es en el ducado de Gueldres, que esta tan
perdido y tan estragado de hereges como se sabe, y tan vecino a Alemania. Sin esto
sabe Su Magd. quan obstinadamente aquel ducado ha contradicho, asi catholicos
como hereges, a la erección desto Obispado. Estos advertidos presupuestos sera
cosa conveniente al servicio de su Magd. que se mire si conviendra poner luego al
obispo en su silla, paraque haga su officio o si sera mas conveniente a guardar a que
passen algunas dias por no irritar mas los ánimos obstinados de aquella gente y por
allanarlos enteramente, con industria y prudencia del Duque y llanos los ánimos se
podra poner el Obispo con sosiego por que de otra manere, si huviesse alguna
alteración con la entrada suya no seria mucho le matassen, por ser gente herética, y
succediendo esto esteria obligado su Magd. a hacer grave castigo, lo qual ni el
tiempo ni la provincia ni el estado de las cosas della paresce compadazello por ser
aquella la gente mas belicosa que su Magd. tiene en aquellos estados'.
s M. Dierickx, Bisdommen, 275 nota 3.
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mond geen ernstige bezwaren 1 . Toen beval de koning op 12 april
1568 om de installatie zo spoedig mogelijk door te zetten 2 . De
hertog liet brieven gereed maken voor de stadhouder, de staten en
het hof van Gelderland, voor de aartsbisschoppen van Keulen en
Utrecht en de bisschop van Luik en voor de voornaamste steden en
kapittels van het Overkwartier en het Rijk van NijmegenJ. De
minuten werden eerst door Lindanus gecontroleerd en op zijn
verzoek werden nog verschillende brieven aan het pakket toege
voegd 4 . Alles leek gereed voor de plechtige inhuldiging, toen
Oranje met Duitse huurtroepen op ξ oktober bij Stokkum de Maas
overtrok. Alva gelastte daarop vanuit zijn legerkamp voor Maas
tricht de installatie voorlopig af5. Nauwelijks was de prins echter
met een machteloos en muitend leger over de Franse grens geweken
of Alva beval Lindanus op 31 december, onverwijld bezit te nemen
van zijn zetel 6 . Deze treuzelde nu echter maandenlang, alvorens aan
de oproep gehoor te geven.
Lindanus had in de afgelopen jaren meermalen laten blijken,
hoezeer het wachten hem tegenstond. In 1^65, na zijn aftreden als
inquisiteur, had hij aan de landvoogdes geschreven: 'want wy lane
genugh voer vrembde schapen tot onse groóte costen, schaden ende
periculen ghearbeidt hebben' 7 . Het boekje met psalmvertalingen
voor de priesters droeg Lindanus op aan de geestelijkheid van het
bisdom Roermond: 'Als een vader, die zijn zonen geschenken wil
geven, zo wilde ik u, mijn dierbaarste zonen in den Heer, mijn
broeders die mij het naaste aan het hart ligt, dit werk toewijden dat
mij het dierbaarst is' 8 . Ook uit andere teksten blijkt', dat Lindanus
zijn verblijf in 's-Gravenhage als voorlopig beschouwde, terwijl zijn
hart reeds bij de eigen kudde was. Toen echter de deur van zijn
1

M. Dierickx, Bisdommen, 276 nota 1 en 2.
Filips aan Alva: 'Se cumpla y execute quanto mas presto se pudiere'. Simancas
Estado Flandes J40 no. 9.
3 M. Dierickx, Bisdommen, 278 nota 4.
• R.A.B. Audience 1476: 'Depesches que ledici Lindanus desire oultre celles que
dessus'.
2

s 6 oktober I Í 6 8 ; R . A . B . Aud.

594,

no.

130.

6

R.A.sG. Stukken uit Weenen ontvangen, Ee-Gelderland, iv, 20.

'

R . A . B . Aud.

329 fol.

101.

8

Psalterium, praefatio blz.
8.
' De Sapientia Coelesti, inleiding blz. j : 'Occupationesecclesiasticas, quasalienis
gregibus ad tempus impendere periuntium fratrum postulat amor, ut Christi
Domini cogit c h a n t a s . . . '
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eigen schaapstal openstond, aarzelde hij er binnen te gaan. In een
brief van io januari 1569 schreef hij aan Alva dat eerst de financiële
basis voor het bisdom veiliggesteld moest worden 1 . Het jaargeld
uit Spanje bleef telkens lang uit en werd zeer onregelmatig betaald,
terwijl er veel onkosten afgingen2. Daarop kon men zich niet verlaten voor de vele noodzakelijke uitgaven, zoals de salarissen van de
diverse functionarissen. 'Zonder de noodzakelijke middelen kan
men daar nauwelijks iets goeds tot stand brengen, vooral in deze
moeilijke tijd'. Daarom drong Lindanus er bij Alva op aan, eerst
voor de incorporatie van de proosdij van Meerssen te zorgen^.
1
Lindanus aan Alva, 10-1-1569: 'Non possumus Ill-mam V. Excell. celare, quod
in primis ad officium nostrum canonice praestandum videtur necessarium, nondum
habemus expeditum... Nondum videmus rationem, qua piae Catholici Regis
nostri voluntati respondeamus... Dos Ecclesiae nostrae Ruraemund. iam annos
totos vi post consecrationem nostram aut litibus detinetur aut callidis artibus
extrahitur. Proinde IH. V. Exc. supplicamus, ut maximum hoc impedimentum
uno verbo tollat et incorporatae Mersensis Praepositurae incorporationem nunc
tandem tradat, aut saltern statim ab inthronisatione tradendum addicat. Quorum
si alterutrum ab IH. V. Exc. modo impetraverimus, per nos minime stabis, quin
sanctissimae Catholici Regis voluntati fiat satis', R.A.SG. Loketkas Lopende no. 14,
map 11.
г
Het archief van de kathedrale kerk van Pamplona bevat een uitvoerig verslag van
de onderhandelingen, welke door Lindanus' agent in Spanje, Sancho de Laralde in
IJ63 met de vicaris-generaal werden gevoerd over de uitbetaling van het eerste
jaargeld. Deze besprekingen werden op I J december 1563, ten overstaan van
notaris Juan Barbo contractueel afgesloten. (Secret. Barbo 1563). Hetzelfde fonds
bevat twee getuigschriften van notaris Van der Aa uit I J 6 6 en 1567, dat de
bisschoppelijke goederen van Roermond nog steeds niet vacant waren. Daaruit
valt af te leiden, dat in die jaren het jaargeld eveneens is uitbetaald. Lindanus
schreef op 10 januari i j é g aan Alva: 'Pensio Hispánica Regis Catholicae liberalitate assignata, licet valde accisa, nutare videtur aut aequo longius differtur, quae
cum nee certo pendatur tempore, inde non liceat aliis sua stipendia persolvere'.
3
De incorporatie van de proosdij Meersen bij het bisdom Roermond werd te
Rome betwist door de kardinaal van Lotharingen, commendatair-abt van de
moederabdij te Reims. Over deze juridische strijd vindt men vele gegevens in de
correspondentie van Filips 11 met Margarete van Parma en de volgende landvoogden. Daarnaast bevatten de rijksarchieven van 's-Gravenhage en Brussel nog tientallen onbenutte documenten over dit moeilijke onderwerp, dat onze studie
slechts zijdelings raakt. De kardinaal van Reims opende een rechtszaak bij het
romeinse tribunaal der Signatura. Hangende het proces herriep paus Pius IV op
3 mei 1 j é j plotseling de incorporatie van Meerssen bij Roermond en erkende de
aanspraken van de kardinaal. Nu gaf echter de Spaanse koning zich niet gewonnen
en de processen gingen door. Pas in 1611 schijnt er een definitieve oplossing
gevonden te zijn. De arme Lindanus was echter intussen allang gestorven. Zie:
M. Dierickx: De oprichting van het bisdom Roermond, ï j o .
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Uit de correspondentie van Granvelle blijkt, dat Lindanus in het
voorjaar van ι £69 liever in het bisdom Haarlem wilde opvolgen,
waar voor de ziekelijke en onbekwame Nicolaas van Nieuwland een
opvolger werd gezocht 1 . Granvelle juichte het idee, dat Lindanus
in Haarlem zou komen toe 'wegens de gunstige getuigenissen die
iedereen van hem (Lindanus) geeft en omdat het voor het herstel
van de godsdienst zeer belangrijk is, dat de bisschoppen van Holland
en Zeeland hun plichten goed vervullen' 2 . Ook de bisschopsstad
Haarlem voerde een actie om Lindanus te postuleren 3 . Weinigen
kenden inderdaad de treurige omstandigheden van dat diocees
beter dan Lindanus, die er reeds negen jaren op verschillende wijzen
werkzaam was. Doch Al va, die om politieke redenen de onmiddel
lijke bezetting der nog vacante diocesen voor het moment het
belangrijkst achtte 4 heeft daarvan blijkbaar niets willen weten. Hij
zond Lindanus bode op bode 5 , beloofde de incorporatie van
Meerssen te zullen doorzetten 6 en toen moest Lindanus natuurlijk
1

Castillo aan Granvelle, 13-3-1 £69 en Granvelle aan de heer van Oisterwyck,
29-3-1 {69: Besançon Granvelle xxvii fol. 7, E. Poullet III J28. Zie ook A. H. L.
Hensen: De twee eerste bisschoppen van Haarlem, 145-148 ; en M. Dierickx,
Oprichting der bisdommen, 279.
a
'Ce me seroit plaisir, puisque vous avez de luy si bonne opinion, oultre le bon
tesmoingnage que chacun luy doit. Et à la vérité, il emporteroit beaucoup pour la
reduction de la religion, que les evesques de Hollande et Zeelande fissent leur
debvoir'.
3
A. H. L. Hensen, 147.
1
Alva aan Filips, 28-2-68: 'Quanto a los otros obispados . . . es a saber el de
Ruremunda en Gueldres, Leovardia frise Deventer en Overisel y Groeninghen que
me paresce cosa bien escusada al presente que ay gente de guerra en todas villas...
Viéndose que la dilación que en esto ha havido, ha ser causa de los movimientos
que se han visto . . . me manda V. Magd. que se effectue sin replica ninguna'.
Simancas Est. Flandes, {40, no. 22.
5
Morillon aan Granvelle: 'Monsieur de Remunde a prins possession par procurateur, s'estant fâché son Excellence qu'il ayt tant différé. Il heut mieulx aymé
harlem'. Castillo aan Granvelle, 13-3-1569: 'Il Lindano obispo de Ruremunda
estava dando ordines en aquel obispado por pier impotentiam episcopi Harlemensis. Y el duque esta mal contento que no aya ido a su possession de Ruremonda
bien que espero que serra yda oy en dia porque le haen dispazado dos o tres
messageros'. Besançon, Coll. Granv. xcv, 98 en xxvii, 7.
• Roermond was een der slechtst gedoteerde van de nieuwe bisdommen. Lindanus
kreeg als paleis het grotendeels verwoeste Hieronymusklooster toegewezen en als
tafelgoed de proosdij van Meerssen, dat gelegen was in de heerlijkheid Valkenburg,
een der drie landen van Overmaas. Deze landen van Overmaas behoorden tot het
hertogdom Brabant, dat een verwoede strijd voerde tegen de incorporatie van
abdijen bij de nieuwe bisdommen. Bovendien was de proosdij verbonden met de
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toegeven. Op 31 maart 1569 nam hij bij procuratie bezit van de
kathedraal en op 11 mei volgde de plechtige inhuldiging, ruim zes
jaar na zijn bisschopswijding. Vergezeld van zijn oude vader, heer
Damas Willemsz. van der Lindt, zijn broers en een groot aantal
vrienden en gasten, waaronder de Leuvense professoren Joost van
Ravesteyn en Comelis van Gouda, werd Lindanus de stad binnengeleid door de raadsheren van het Gelderse hof Joost van Craneveldt
en Willem van Ghendt. Het kapittel van de domkerk en de magistraat van Roermond, omstuwd door een grote menigte, kwamen
hem tegemoet en heetten hem welkom. Onder het luiden van de
klokken en het dreunen van saluutschoten werd Lindanus langs met
vlaggen getooide straten naar de feestelijk versierde domkerk ge-

St. Remigiusabdij van Reims, toen in commende gegeven aan de invloedrijke
kardinaal van Lotharingen, Charles de Guise. Deze protesteerde rechtstreeks bij
de paus en opende een proces bij de Romeinse signatura. Tot grote verbazing van
de Spaanse regering vaardigde paus Pius iv in i j é j een breve uit, waarbij de
incorporatie werd herroepen. Daarmee was de zaak niet afgehandeld: de processen zouden tot 1611 doorlopen. Alva had inmiddels op zijn wijze de knoop
doorgehakt. In februari 1 J69 beval hij de gouverneur van het Land van Overmaas
ervoor te zorgen, dat de inkomsten van Meerssen aan Lindanus werden afgedragen
en hij dwong de religieuzen, de bisschop als hun proost te erkennen. (Brief aan
Lindanus, R.A.SG. Loketkas, xiv, 11) Morillon schreef daarover aan Granvelle:
'De hertog meent, dat het beter is proces te voeren, terwijl Lindanus Meerssen
reeds in bezit heeft' (E. Poullet, Ш, 367). Kardinaal de Guise waarschuwde
Lindanus, dat de incorporatie nog steeds herroepen was, en dat hij ipso facto de
excommunicatie zou belopen, als hij zich daaraan niet stoorde. Granvelle stelde
Lindanus echter gerust: dit waren 'fulmina ut dicunt, non a Jove missa'. (Siman
cas, secret, prov. 1416, 326). Op verzoek van Alva stelde Lindanus in januari 1^70
ten behoeve van de Romeinse rechter een uitvoerig betoog op over de dringende
noodzaak van de incorporatie. In een begeleidend schrijven vinden wij de kern
achtige opmerking: 'Si la dot de Merssen sera ostée, non moins que la corneille
d'ésope, l'église de Ruremunde sera déplumée', (R.A.B. Conseil privé espagnol,
1131, i j ) . Pas op 21 juli 1 ¡jo kon Lindanus aan Alva berichten, dat hij bezit van
de proosdij genomen had. (R.A.B. Cons, privé esp. 1131, 178). Gedurende zeven
jaren schijnt Lindanus in het bezit van Meerssen geweest te zijn, ofschoon de
proosdij door de oorlogshandelingen en plunderingen van ι J7 2 en ι J74 weinig
kan hebben opgebracht. De jaargelden van Falencia en Pamplona werden intussen
niet meer uitgekeerd. (Simancas, Est. 140, 9). In 1J77 werd de proosdij door het
hof van Brabant in beslag genomen. (Zie blz. 000). Lindanus zag zich genoodzaakt,
bij de koning hervatting van de Spaanse jaargelden te gaan bepleiten, daar het
gebied in volle opstand was en buiten de macht van de regering viel. Het zeer
ingewikkelde probleem van de inlijving van Meessen en de bedroevende staat van
Lindanus' financiën zullen daarom bij de bespreking van deze Spaanse reis nader
worden uiteengezet.
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voerd. De nieuwe bisschop droeg een pontificale hoogmis op en
nam officieel bezit van zijn zetel. Daarop zette men zich aan de
feestdis1. Een der biografen van Lindanus2 voegt hier de klassieke
verzuchting aan toe: 'Tantaene molis e r a t . . . '
1

Berichten hierover bij : Havensius, 107: J. Habets, 11, 4 4 5 ; Analecta Belgica, 1,
2, i i 8 ; Het officiële verslag van de installatie, door het hof van Gelre aan Alva
uitgebracht: R.A.A. Landzaecken, E, 438v.
2
J. Meerbergen, Qui nos praecesserunt, ¡2.
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H O O F D S T U K IV

Roermond: Opbouw van het bisdom
(1^69-1576)
"Altijdt tot uwen dienst in Christo
Jesu by daghe ende by nacht ghanschelijck willich, ende meer dan bereydt,
Wilhelmus van der Lindt, unwaerdich
bisschop der H. Godtskercke tot Ruremunde".1

STAD EN L A N D

'Roermond is onder de vier Geldersse hoofdsteden de tweede in
waardigheyd, ende van omloop wel de al Ier-grootste. De stad
beslaet schier de wterste pael-steden van Gelderland, openende als
een deur naer de landen van Luyk, Namen en geheel Vrankrijk.
Uut den tol welke de schippers en vaerende luyden alhier moeten
oplegghen, werd des Hertoghs schat-kist iaerlyx merkelijken gestijfd. Voorts is Ruermond eene rijke, lustighe en luchtige Stad,
praelende zoo in geestelijke als wereldlijke gestichten ende in
menighte van burgerlijke huysen. Sij heeft een eygen Bisschop, door
Philips den tweeden Koningh van Spanien in 't geraes van den
1

Slot van de zendbrief aan de burgers van Weert: 'Van d'Eenicheyt des Christen
Gheloofs', die in 1 JSI te Leuven werd gedrukt.

Voor de algemene inleiding van dit hoofdstuk, in het bijzonder voor de beschrijving van de verwarde politieke en militaire ontwikkelingen in het Overkwartier
heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van een nog niet gepubliceerde studie van
H. H. E. Wouters: 'Het Limburgse Maasdal gedurende de tachtigjarige oorlog.
Hoofdstuk 1: Ontijdig afgebroken inleiding (1Í43-IÍ67) en hoofdstuk 11: Beslissende oorlogsjaren (1 jbS-i £88).' Deze studie zal verschijnen in het tweede
deel van 'Limburgs Verleden' en werd mij welwillend door de schrijver in
manuscript ter lezing gegeven. Op deze plaats zij daarvoor oprechte dank gebracht.
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Nederlandssen oorlogh aldaer eerst ingedronghen ; waer van d'aller1
eerst is geweesd Willem van Linden' .
Aldus beschreef de zeventiende-eeuwse historicus Arend Van
Slichtenhorst de nieuwe bisschopsstad, het gegeven citaat comple
terend met een opsomming van de elf kloosters en een bespreking
van de geleerde mannen die Roermonds naam beroemd hadden
gemaakt. Op twee aspecten van Roermond wordt hier door Van
Slichtenhorst gewezen : zijn bloeiende handel op Frankrijk en
Duitsland en zijn cultureel-godsdienstige betekenis voor een wijde
omgeving.
Dit lezend, is men geneigd de Maasstad, die het definitieve werk
terrein van Lindanus zou worden, te vergelijken met de handelsstad,
waar hij werd geboren en de universiteitsstad, waar hij werd op
gevoed. Dat deed ook Maximilianus Vrientius in het geciteerde
grafschrift, waarin hij aan Roermond voor de vorming van Lindanus
de voorkeur gaf boven Dordrecht en Leuven, niet om de weten
schap, die het hem gaf maar om de arbeid en zorgen, die het van
hem vroeg. 'Groot maakte mij echter Roermond met zijn heilige
mijter'. Als men de vleiende vergelijking echter wat nader beziet,
blijkt het Maasstadje in beide opzichten heel wat minder allure te
hebben bezeten.
Roermond was een middelgrote plaats : in ι J64 telde het volgens
de berekeningen van Ramaer 6200 inwoners tegen de 13000 van
Dordrecht en Nijmegen en de 4000 van Venlo 2 . Met het kleine
maar snel opkomende Venlo had het een belangrijk aandeel in de
Maashandel. De Roermondse kooplieden waren in Dordrecht goed
bekend. Zij genoten er het privilege 'om veylich te mogen vaeren,
mer ren ende weder te кеегеп'з. Als kolen-, hout- en kalkrivier was
de Maas in de zestiende eeuw een zeer belangrijke handelsweg 4 .
Steenkool en ijzererts uit het Luikse land, die volgens Arend van
Slichtenhorst 'daeromtrent door eene zeltzaeme eyghenschap des
lands, uut de diepe kelders der berghen worden gehaeld en wtgegraeven', lei- en hardsteen uit de groeven van Fumay en Namen,
hout uit de bossen van het Maasdal, mergelblokken en -gruis uit
1

A. van Slichtenhorst, xiv Boeken van de Geldersse Geschiedenissen, 59.
Aangehaald door Th. L. M. Thurlings, De Maashandel van Venlo en Roermond
in de zestiende eeuw, 4.
3 Inv. Archief Dordrecht, 1, 443 (3 juli anno 1477).
4
Th. L. M. Thurlings, passim; M. J. C. Bours, Roermonds handel en verkeer
tot den Franschen tijd, in: Gedenkboek Roermond, 287 v.
2
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Valkenburg en het Geuldal werden in grote hoeveelheden door
Roermondse en Venlose schippers de stroom afgevoerd naar de
Nijmeegse overslaghaven te Mook, naar 's-Hertogenbosch en vooral
naar Dordrecht, vanwaar zij met zout, haring, zuivel of vlees weer
stroomop kwamen. Daarbij exporteerden deze schippers de eigen
produkten van het Overkwartier, vooral granen en peulvruchten
maar ook koolzaad en vlas. Wat van Slichtenhorst voor Venlo opmerkte: 'Alhier is groóte neeringh van kooren-koopmanschap en
goede aantocht van schippers die daghelijx met hunne zeylen den
stroom levendigh maeken', gold ook voor Roermond als uitvoerhaven van Erkelenz en het platteland tot Keulen.
Toch werd Roermond in de loop van de zestiende eeuw meedogenloos door Venlo voorbijgestreefd, hetgeen vooral te wijten
was aan de nukken van de Maas, die bij Venlo in een vaste diepe
bedding langs de stadsmuur stroomde, maar ter hoogte van Roermond een brede vlakte trof, waarin zij herhaaldelijk haar loop
verlegde 1 . Venlo wist een stapelrecht voor de Maashandel te krijgen
en tevens dat privilege aan Roermond te onthouden. De enige
bedrijfstakken waarin Roermond zijn noordelijke buurstad overtrof
waren de bierbrouwerij, waarvan de stad het monopolie van het
Overkwartier bezat en vooral de draperie. Het 'Remundse laken'
was in geheel Europa bekend en gewild. Niet slechts op de markten
van Nijmegen, Dordrecht, Deventer en Kampen verschenen de
Roermondse wantsnijders, maar zelfs in Dortmund, Osnabrück,
Lüneburg en Reval2.
Daarmede is de andere handelsweg genoemd: de landweg van
Roermond naar Keulen en de betrekkingen met de Duitse Hanze 3 .
Sedert 1441 was Roermond bij de Hanze aangesloten als lid van het
Keulse 'Viertel'. Ook hier ging de ontwikkeling echter in dalende
lijn. De grote brand van ι^ί-φ, door misdadige hand aangestoken*,
legde het grootste en voornaamste deel van de stad in de as. Meer
dan 900 woningen, het stadhuis en drie kerken werden vernield.
Vele burgers waren geruïneerd, doordat brandverzekeringen niet
bestonden. Ernstiger voor de stad was het gevolg, dat de meeste
1

Th. Thurlings, i ï 3 .
Th. Thurlings, 28.
3
C. J. A. Meerdink, Roermond in de middeleeuwen, 64-83.
« A. F. van Beurden, Roermond en Gelre van 1 £43 tot aan den Fransche tijd,
Gedenkboek Roermond, 41 ; J. S. van Veen, De brand te Roermond in juli 1 ^14,
Limburgs Jaarboek, X, 1-34.
2
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lakenfabrikanten wegtrokken naar Düren en Monschau, zodat de
Roermondse draperie naderhand zelfs niet meer in de eigen behoefte kon voorzien 1 .
ι ς juli ι £ J4 was een zeer zwarte dag in de geschiedenis van
Roermond. Ondanks de milde steun van de buurtsteden, het gewest
Gelre en de landsregering kwam de stad deze ramp niet snel te
boven. Nog in isji en 1^89 moest op de gevolgen 'van den ongelukkigen brand' een beroep worden gedaan om uitstel van be
lastingen te verkrijgen. Waar echter de een zijn dood de ander zijn
brood betekende, was het herstel van Roermonds economie zeer
moeilijk.
Koning Filips 11 pretendeerde de zwaar geslagen stad te willen
helpen door accentuering van het andere aspect: het cultureelgodsdienstige, toen hij de magistraat in 1 £63 liet weten, dat het
nieuwe bisdom van het Overkwartier in Roermond zou worden
gevestigd 'waerdeur dieselve stadt merckelijcke oeren welvaeren,
neringe ende riickdom zal erlangen ende van de groóte schaede, die
sy in voirleden jaeren by den gruwelijken brandt geleden heefït,
verlichtet ende weder upte beenen gebracht worden' 2 . In een verre
toekomst gezien, bevatte deze voorspelling wel een kern van waarheid : de vestiging van een bisschopszetel en later van het Gelderse
hof zou in de volgende eeuwen zijn stempel drukken op het karakter
van de Roerstad en haar bewoners, maar de magistraat van 1563
was van een dergelijke hulp niet gediend en weerde zich uit alle
macht. Toen Lindanus eindelijk in 1 ^69 de stad binnenreed, kon de
feestviering de gevolgen van de ramp niet geheel bedekken. Zijn
eigen woning, het Hieronymusklooster lag zelfs nog grotendeels in
puin.
Samenvattend mag men zeggen, dat de betrekkelijke welvaart die
Roermond op het einde der middeleeuwen had bezeten, in 1569
ernstig geschokt was.
Over de dorpen en stadjes van het Overkwartier schreef Van
Slichtenhorst niet onaardig: 'Het land binnen het Over-Vierdeel is
ten meestendeel laegh by de aerde en broekachtigh, doch vruchtbaer en over-vloeyend van allerley lijf-tocht: 't welk mede de
waerom is, dat men aldaer in tijden van oorlogh doorgaens vergadert
1
2

M. Bours, 301.
Uitgegeven door J. S. van Veen: Het verzet tegen de installatie van Wilhelmus

Lindanus, in PSHAL, dl. XLIV (1908), 149.
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en onderhouden heeft het Spaense krijghs-volk' 1 . In de zestiende
eeuw was het een geheel agrarisch gebied met een tamelijk grote
mate van zelfvoorziening en een overschot van landbouwprodukten,
vooral koren. Het landschap is zeer gevarieerd. De dorpen worden
omringd door open akkerland, dat zelf omsloten is door een krans
van bossen, broek- en heidegronden. Het is een golvend terrein en
van de heuvels dalen vele beken en zijriviertjes naar de Maas2.
Grootgrondbezit overheerste destijds in dit gewest, getuige de talrijke kastelen 3 . De heren lieten een deel van hun bezit door eigen
personeel bebouwen, bijgestaan door horige pachters of gaven
alles, hetgeen gebruikelijker was, in erfpacht uit. Het overgrote
deel van de bodem bevond zich als erfpachtgoed in het feitelijke
bezit der dorpelingen, wier verplichtingen ten dele in geld, ten
dele in natura moesten worden voldaan. Door deze leveringen
kregen de adellijke heren grote hoeveelheden koren en andere
landbouwprodukten, die zij aan de opkopers van Venlo, Roermond
of Keulen verkochten 4 .
Gezien de grote overschotten die jaarlijks werden uitgevoerd en
de zeer geringe bevolkingsdichtheid zou het gebied gematigd welvarend zijn geweest, als niet de langgerekte krijgsverrichtingen,
waarmee de worsteling tussen Gelre en Bourgondie gepaard ging,
over deze dorpen waren uitgespeeld. Bovendien stonden de boeren
nog veel grotere verschrikkingen, plunderingen en afpersingen in
de komende decennia te wachten, hetgeen ook de arbeid van Lindanus nagenoeg te niet zou doen.
Voor het noordelijkste deel van het diocees, het land van Maas en
Waal, dat tot het Gelderse kwartier van Nijmegen behoorde, golden nagenoeg dezelfde sociale en economische verhoudingen evenals voor het Brabantse land van Cuyk, dat bij het nieuwe bisdom
werd gevoegd als verbinding tussen de beide volledig gescheiden
kwartieren.

1

A. van Slichtenhorst, 60.
Th. Thurlings, 18.
3 Onder andere Blyenbeek bij AfFerden, Arcen, Well, Heyen, Middelaar enz.
Het meest berucht van de gehele omgeving zou Blyenbeek worden, nadat het in
1176 in het bezit was gekomen van de beruchte condottiere Maarten Schenck van
Nydeggen. Zie over hem : Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen,
Köln, i860.
• Th. Thurlings, 24

2
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HET N I E U W E

DIOCEES

Het nieuwe diocees was een merkwaardig versnipperd gebied,
waarvan de kaart een wanhoop is voor wie ermee moet werken".
Dit was echter geenszins de opzet van paus en koning geweest.
De omschrijvingsbul Regimini Universalis Ecclesiae wees aan Roermond toe: 'al het land (van Gelre) vanaf de Waal tot aan Echt,
Roosteren en Obbicht, daarbij gevoegd de exclaves Nieuwstadt en
Erkelenz, welk grondgebied behoort tot twee kwartieren van genoemd hertogdom te weten Roermond en Nijmegen, het graafschap Home en de heerlijkheden of territoria van Beegden, Thom,
Valkenburg, Cuyk en Kessel met de daartoe behorende steden,
dorpen en burchten' 2 .
Wanneer men alle parochies, die de bul vervolgens opsomt op
een kaart uitzet, krijgt men een aaneengesloten gebied met vier
kleine exclaves Millingen, Viersen, Erkelenz en Nieuwstadt. Alleen
het land van Valkenburg ligt daarvan volledig gescheiden. Men
heeft zich erover verwonderd, dat van de drie Brabantse landen van
Overmaas alleen Valkenburg van het bisdom Luik werd afgescheiden en niet Dalem en 's-Hertogenrade 3 . De verklaring daarvoor
ligt in de dotering van de bisschop. In een advies van 9 januari 1 $61,
ondertekend door de commissie van voorbereiding 4 werd Filips 11
er op geattendeerd 'dat het land van Valkenburg nu binnen de
grenzen van het bisdom Roermond is gebracht omwille van de
proosdij van Meerssen, die bij de bisschoppelijke tafel geïncorporeerd wordt, ofschoon dit gebied door Paulus iv z.g. eerst niet van
de kerk van Luik was afgescheiden, omdat men toen niet wist hoe
noodzakelijk en gemakkelijk dat voor dit bisdom zou zijn' 5 . De
• L. J. Rogier, 1, Ï J 8 .
1
'Totum Geldriae tractum a flumine Wael usque ad Echt, Roesteren & Opbicht,
Niestadt, Erckelns inclusive, qui dividitur in duas quartas dicti ducatus Ruraemund. et Nimmogen., cum Comitatu de Hom & Dominus seu Territoriis de
Beckte, Thorela, et Rössel, cum oppidis, terris, castris, pagis et locis sub eis
consistentibus.' gedrukt bij: J. Knippenbergh, Historia ecclesiastica ducatus
Geldriae, 166.
' J. Habets, Geschiedenis bisdom Roermond, 11, $3.
• Het stuk draagt de ondertekening van Viglius Zuichemius, P. Migri, Fr.
Sonnius, Petr. Curtius en A. P. (errenot) Ep. Atrebat. Deze laatste is Granvelle,
bisschop van Arras. Over deze commissie zie: L. J. Rogier, De katholieke kerk
van I Í Í 9 - I 7 9 Í . *75·
s 'Est autem annotandum, quod dominium de Falckenberch nunc comprehensum
inter fines diócesis Ruraemund. propter praeposituram de Merssen, quae
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commissie verzocht de koning in Rome op de inlijving van het land
van Valkenburg aan te dringen. Dit deed Filips op 17 februari 1 .
De vier genoemde exclaves waren losse bezittingen van de koning
in het Kleefse of Gulikse land en de regering wilde deze plaatsen
kennelijk niet onder de buitenlandse kerkvorsten van Luik of
Keulen laten. De kerkelijke reorganisatie van ιςς9 paste volledig
bij de geest van de hervormingsdecreten van Trente, doch even
overtuigend bij de centralisatie-politiek van Filips 11. Het bisdom
Roermond dankte zijn ontstaan en feitelijke vorm voornamelijk aan
het streven van Brussel om het pas verworven Overkwartier zo
spoedig mogelijk in de Nederlanden te integreren. Het oorspronke
lijke plan om van Roermond een suffragaanbisdom van Keulen te
maken als compensatie voor Utrecht werd na ιςςι dan ook dood
gezwegen.
In feite heeft de kerkelijke overkoepeling van het Gelderse
Overkwartier en het belangrijkste der drie landen van Overmaas de
lotsverbondenheid van de toenmaals diametraal verschillend ge
oriënteerde bevolking 2 inderdaad bevorderd op een wijze, welke
aanzienlijk hoger moet worden aangeslagen dan de centralisatiepolitiek van Karel ν en zijn opvolgers. Het diocees heeft echter
niet de vorm gekregen van de oorspronkelijke blauwdruk, zoals op
de bijgevoegde kaart duidelijk te constateren valt. De politieke
ondertoon van deze kerkelijke reorganisatie was er de voornaamste
oorzaak van, dat de bisschop van Roermond er niet in slaagde zijn
jurisdictie verder uit te breiden dan de gebieden, die onder het
gezag van de koning stonden. De buitenlandse vorsten, de prins
bisschop van Luik, de hertog van Kleef en Gulik, de graaf van Home
en de bezitters van de rijksheerlijkheden verkozen de door Rome
vmitur Episcopatui ejusdem diócesis, antea per Paulum quartum piae record, non
fuit dismembratum ab ecclesia Leodiensi eo quod tune ignorabatur ipsum fore
huic episcopatui tam commodum ac necessarium. Quapropter curandum erit per
oratorem S. C. Majestatis ut et hoc dominium de Falckenbergh parvum et
exiguum dividatur a Leodiens. et adjiciatur Ecclesiae Ruraemundensi. Nee
metuendum est, ne propterea nimium extenuatur Episcopatus Leodiensis, quia
is adhuc major permanebit quam simul tres novi epicopatus in flandria erecti.'
Sim. Est. Leg. ¡1$, 176.
1
Filips 11 aan Vargas, 17-1-1^61, Simancas, Est. Leg. $19 no. 249.
1
Het Overkwartier was door zijn export en bestuurlijke indeling sterk op het
noorden georiënteerd, de landen van Overmaas op het zuiden en oosten. De
kerkelijke indeling heeft misschien een nieuw saamhorigheidsgevoel bevorderd.
Zie: L. J. Rogier, Limburg in de Franse tijd, Beschouwing en onderzoek, 18R.
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aan Roermond toegewezen parochies van hun gebied onder de
zorgen van Luik te laten. Dit was niet, zoals Habets veronderstelde,
omdat de deftige kromstaf van Luik verkieslijker zou zijn dan de
armoedige en niet gewilde mijter van Roermond 1 , maar omdat
onder die mijter een door de Spaanse koning benoemde bisschop
schuilde, die in zijn arbeid de richtlijnen van Brussel had te volgen.
Van de ruim 200 parochies in de bul genoemd, kwam Roermond
volgens het gezegde van J. Habets 'uiteindelijk met slechts 146 uit
de strijd te voorschijn' 2 .
Van een strijd is overigens in de ons bekende stukken weinig te
bespeuren. Men zou zich daarover kunnen verwonderen, gezien de
consciëntieuze houding van Lindanus, welke ons in de vorige hoofdstukken telkens is gebleken. Hij heeft echter van de regering het
consigne gekregen, zich daarover niet druk te maken. In een brief
van 30 juni 1569, dus ruim een maand na zijn installatie, schreef de
nieuwe bisschop aan de hertog van Al va: 'Uit uw schrijven heb ik
begrepen, dat het nooit de bedoeling van Zijne Majesteit is geweest
en dat het ook niet redelijk wordt geacht, de parochies in de temporaliteit van de bisschop van Luik of van andere heren gelegen, bij
het bisdom in te lijven. Aldus heeft ook steeds mijn advies geluid en
ook Zijne Heiligheid Paulus iv heeft daartoe nooit de bedoeling
gehad. Daarom hebben wij naar onze synode de pastoors van de
betwiste parochies niet willen uitnodigen. Omdat echter het bezit
van enkele dorpen in de temporaliteit van genoemde bisschop of de
andere heren door Zijne Majesteit zou kunnen worden betwist
hebben wij U hierop wel attent willen maken, opdat U er rekening
mee kunt houden. Wij zijn er wel mee tevreden, ontslagen te zijn
van de zielzorg voor de dorpen van andere heren. Wanneer wij
echter enkele parochies kunnen krijgen, die wel onder de koning
vallen maar niet in onze bul staan (zoals er verschillende zijn), dan
zullen wij U onmiddellijk waarschuwend.
1

J. Habets, 11, j o .
J. Habets, 11, {3.
3 Lindanus aan Alva, 30-6-1 убд: 'Par les lettres de V. Excell. j'ai entendu que
onques ne fust l'intention de Sa Majesté ny aussy la raison que l'on emprenasse sur
la temporalité de Г evesque de Liege ou de aultres Seigneurs, duquel nous
sommes tousjours este du mesme advis et aussy que La Sanctete de Paulo quarto
ne fust jamais de telle intention. Pourquoy nous n'avons voulu convocquer a
nostre synode les curez qui ont leurs églises controversicuses. Toutteffois pour
ce que la temporalité des quelques villaiges dudict Evesque ou quelques aultres
Seigneurs pourroit toucher le droict de Sa Majesté nous avons bien voulu
2

H7

De gevolgen van deze afsplitsingen, waarover de bisschop zo
tevreden was, waren naar onze mening erg genoeg. Een enkele blik
op de kaart doet de verbrokkeling van het diocees onmiddellijk in
het oog springen. De zetelstad Roermond kwam als een eiland
geheel in het Luikse gebied te liggen, de bisschop kon zijn stad niet
in of uit zonder het bisdom Luik te betreden. Doordat Tegelen
Luiks bleef, ' was er geen rechtstreekse verbinding met Venlo noch
met de dekenaten Kessel en Geldern. Het graafschap Home ten
slotte lag in de weg als hij zich naar het dekenaat Weert wilde
begeven. Toch schijnt Lindanus de belemmeringen, die dit voor
zijn visitatiereizen en administratie meebracht niet zwaar te hebben
getild: hij klaagde althans nimmer over complicaties, diedaar van
het gevolg waren. Er zal nauwelijks sprake geweest zijn van enige
grensformaliteit voor reizigers.
Daarentegen had Lindanus nu slechts met een enkele regering te
maken, wat bij de intense supervisie van de zielzorg door de rege
ring een kostbare vereenvoudiging betekende. Wanneer Lindanus
als bisschop met vele heren rekening had moeten houden, zou zijn
taak nog heel wat gecompliceerder geweest zijn. De coulante hou
ding van de Brusselse regering in deze kwestie kan worden verklaard
uit de grote omzichtigheid waarmee zij de politieke verhoudingen
in dit grensgebied moest behandelen. Niet alleen tegenover het pas
onlangs aangehechte en nog lang niet geconsolideerde Overkwartier
betrachtte Brussel de grootste behoedzaamheid, opvallend ook was
de welwillendheid waarmee Karel ν hertog Willem ν van Gulik na
diens nederlaag in 1543 had behandeld. Van de Luikse bisschop had
men bij de oprichting van het bisdom zoveel tegenstand onderadvertir V. Excellence de ce que dessus pour y prendre regard. Et serons bien
content estre descharge des villaiges de temporalité des aultres seigneurs. Aussy
sy povons recouvrer quelque villaiges de la temporalité de sa Majesté que non
sont inserz en noz bulles (comme il y a quelques) nous advertirons incontinent
V.Excel, de cela.' R.A.sG, loketkas lopende no: 14.
1
Ten onrechte wordt door J. Habets verondersteld, dat Tegelen bij het bisdom
Roermond is gekomen (Geschiedenis, 11, 47). Ook Hensen en Beekman beschouwen Tegelen als feitelijk bij het bisdom Roermond ingelijfd, ofschoon het
Guliks was (Geschiedkundige Atlas van Nederland, 1, kaart 9-a en toelichting, 81).
Uit de officiële oprichtingsacte van de parochie Belfeld blijkt evenwel, dat
Lindanus de kapel van Belfeld op 14 april 1 ¡ji tot een zelfstandige parochiekerk
verhief om de gelovigen aldus te onttrekken aan de invloed van de predikant, die
als pastoor werkzaam was 'in villa de Tegelen, Ducatus Juliacensis et Leodiensis
dioecesis.' Uitgegeven door G. Peeters, in PSHAL, XHI (1876) 99. Zie ook uitvoerig over Tegelen: Th. W. J. Driessen, Geschiedenis van Tegelen, 19 j v.
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vonden, dat het niet verstandig zou geweest zijn hem meer te
prikkelen dan noodzakelijk was. Het was voor Brussel van het
grootste belang om de steun van de prins-bisschop in de grote
politiek en bij de repressie van het protestantisme te behouden.
De timide Cornells van Bergen (1538-1544-) en de energieke George
van Oostenrijk (1554-1557) hadden als schildknapen van Karel ν
gegolden ; het was belangrijk dat deze verhouding zou worden ge
continueerd door de zelfbewuste Gerard van Groesbeek (15651580).

Tenslotte waren de grenzen van het Habsburgse grondgebied
- en daarmee van het bisdom Roermond - nooit definitief. Steeds
waren de Habsburgers erop uit hun territoir te vergroten. Een
voorbeeld daarvan biedt het graafschap Home. Toen de laatste
graaf Filips de Montmorency in 1568 in Brussel was onthoofd en
zijn broer Floris, baron van Montigny, in 1570 te Simancas op
gehangen 1 , werd het leen door de koning opgeëist. Door de uit1
Floris de Montmorency, baron de Montigny, was een jongere broer van graaf
Filips van H o m e . Hij was gouverneur van Doornik toen hij zich in ι ς66 liet
overhalen, tezamen met de markies van Bergen als gezant naar Spanje te gaan om
de koning persoonlijk te gaan inlichten en moderatie van de plakkaten te vragen.
Filips gaf ook hun ontwijkende antwoorden. Toen de situatie in de Nederlanden
door de beeldenstorm geheel veranderd was, vroegen zij verlof naar het vaderland
terug te keren. Dit werd geweigerd en Jan iv de Glymes, markies van Bergen
stierf van heimwee en verdriet. Na de arrestatie van Egmond en Hoorne werd ook
Montigny gevangen genomen en opgesloten in het Alcazar van Segovia. Bij verstek
werd in Brussel een proces tegen hem gevoerd, dat op 4 maart 1 ¡jo eindigde in
een doodvonnis. Daarop werd Montigny overgebracht naar het kasteel van Simancas nabij Valladolid. Het vonnis luidde, dat hij in het openbaar terechtgesteld
moest worden; Filips beval dit in het geheim te doen en te zeggen, dat hij aan een
ziekte gestorven was. Op 14 October werd hem het doodvonnis meegedeeld. Na
een dag van gebed ontving hij de sacramenten en werd in de nacht van ι ς op 16
October in Simancas opgehangen. Montigny stierf als katholiek, trouw aan kerk en
koning. De kroniek van Weert geeft over hem het bericht: 'Daer naer hebben sij
onsen edelen heer van Home tot Gent int Gasteel gevoerd en aldaer gevanghen
gehouden en seer scherp bewaert, desgelijckx mijnheer van Montendijk, heer
Florus, ons heere van Home broeder, den welcken doen in Spangiën was om met
den Coninck ten besten te sprecken, en omtrent een iaer in groóte eere bij den
Coninck geweest sijnde; maer doen deese heeren gevanghen sijn, wiert hij oock
gcvanckelijck gehouden in Spangiën.' 'Item den 24 september 1570 ginck die
Coninghinne te scheep en had goeden Oosten windt soo dat sij op j daegen te
landt quam en op den negenden dach in haer landt. De Coninghinne had de vrouw
van Montendijck troostelijck belooft aen den Coninck voor haeren heer te
spreecken, als of sij daer solver tegenwoordigh was. Maer eilaes! wat wast? Doen
de Coninghinne in Spangiën quam leefde hij nogh, maer den Coninck deede hem
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spraak van de leenzaal van Kuringen van 18 december 1570 viel het
graafschap echter aan de bisschop van Luik als graaf van Loon terug
als 'op de spinrok vervallen' 1 . De onderhorige heerlijkheden Weert,
Nederweert en Wessem waren evenwel ondanks hun aanspraken op
rijksonmiddellijkheid door de koning reeds op 14 februari 1570
genaast als Gelderse lenen. Het weversstadje Weert kreeg een
garnizoen en een militaire gouverneur. Het kerkelijke gevolg was,
dat Lindanus door Alva in maart naar Weert gezonden werd om met
zijn hervorming te beginnen. Opmerkelijk daarbij is, dat de bisschop in 1569 wel de dekenaten Venlo, Geldern en Nijmegen had
gevisiteerd, doch Weert terzijde had gelaten, ofschoon ook hem
bekend was, dat het protestantisme daar het weligst tierde van
geheel zijn diocees. Nog op 23 februari 1570 schreef hij aan Alva:
'wat Weert en Wessem aangaat, weet ik nog niet wat Uwe Excellentie verlangt dat ik ermee doe' 2 . De dorpen van het eigenlijke
graafschap Home bleven echter ondanks de bul bij het bisdom Luik
behoren.
Wanneer Filips 11 erin geslaagd zou zijn de expansiepolitiek van
zijn vader voort te zetten, zou ook het bisdom Roermond deze
ontwikkeling op de voet hebben gevolgd: reden waarom de omschrijvingsbul Regimini een blauwdruk werd genoemd. De politieke
ontwikkeling heeft het belet en de vorm van het diocees is tot 179 j
onveranderd gebleven : een Habsburgse grens, een brede gerafelde
zoom vol gaten, waarin het Duitse rijk en de Nederlanden langs
bochtige uitstulpingen en enclaves als een bonte legkaart in en over
elkander schoven 3 .
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Scheen Lindanus zich over de vorm van zijn diocees in 1569 geen
zorgen te maken, kerkelijk gezien stak hierin minstens een zeer
verbrengen op een ander plaets ; onder wegen creegh hij de coorts en schudde wel
8 uuren aen een, en daer bleef hij in; aldus quam hier de tijdingh, Hoe het met
hem was weet Godt.' Kroniek van zuster Luyten, PSHAL, XTI, I 92 en 2 I J ; E. Gossart, 1, 92 v. In het bewuste kasteel van Simancas is thans het Archivo General de
España gevestigd.
1
J. J. de Witt en A. J. A. Flament, 61-63, I 0 4 ; H. H. E. Wouters, Het Limburgse Maasdal gedurende de tachtigjarige oorlog.
2
Lindanus aan Alva, 23-1-IÍ70: 'De Weert et Wessem nondum cognovimus
Excellentiae Vestrae voluntatem quidnam nobis agendum.' R.A.B. Conseil
Privé Espagnol, 1131.
' L. J. Rogier, Limburg in de Franse tijd, 183 v.
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groot nadeel, waarover hij zich menigmaal bitter zou beklagen1 :
de blijvende infiltratie van de hervorming uit het buitenland, dat
overal tussen zijn parochies in lag en welks invloed niet kon worden
afgegrendeld. In het omringende Duitse rijk had de godsdienstvrede
van Augsburg een bepaalde vorm van coëxistentie tussen katholieken en lutheranen gevestigd. Volgens het principe: 'cujus regio,
illius et religio' zouden de rijksonmiddellijke landsvorsten de godsdienst van hun onderdanen kunnen bepalen. De clausule echter,
dat andersdenkenden mochten uitwijken, ademde reeds de milde
geest, die in het algemeen het optreden van de rijksvorsten kenmerkte. Door deze godsdienstvrede genoten de lutheranen een
zekere officiële status waaruit later eveneens de calvinisten voordeel
trokken, ook waar de landsheer het katholieke geloof trouw bleef.
De politiek van de aartsbisschoppen van Keulen miste tot 1^83 een
vaste lijn. Bisschop Herman van Wied ging in 1543 tot het lutheranisme over en Gebhard Truchsess von Waldburg in іу82 tot het
calvinisme en beiden trachtten vergeefs Keurkeulen te seculari
seren. Hertog Willem ν van Kleef en Gulik poogde in zijn landen
een humanistisch geïnspireerde middenkerk boven geloofsverdeeldheid ingang te doen vinden. Zijn ambivalente politiek leidde in
feite tot de verspreiding van het anabaptisme en lutheranisme en,
door de inwijking van ballingen uit de Nederlanden, tot de vorming
van fervente calvinistische gemeenten.
Een dubbelzinnige houding in religiosis werd in het algemeen
ook door talrijke Gelderse edelen aangenomen. Zeer velen van hen
hebben een leidende rol gespeeld bij het voorspel van de tachtigjarige oorlog, zoals Filips en Floris de Montmorency, graaf Willem
van den Bergh, heer van Stevensweert, Floris 1 van Pallant heer van
Wittern, Willem van Vlodrop heer van Dalenbroek, Obbicht
1
Lindanus aan Gregorius xin, 1579: 'Cum enim sita sit (Seil, ecclesia Ruraemundensis) media inter provincias Juliacensem, Clivensem et Leodicensem, ubi
religionis libertas passim regnat et anabaptistae aliunde profligati sive Calvinistae
tolerantur praetextu Confessionis Augustanae, atque non rara in pagis vicinis
fiant haereticorum conventícula et plurimae conciones, grave populo regio hinc
impedii contagli istius pestilentissimi periculum.' Uitgegeven PSHAL, XXIX, 293;
'Ex his Sanctitas Vestra, opinor, satis agnoscet, quam sit misera ecclesiae Christi
Catholicae facies in locis ecclesiae Ruraemundensis vicinis; in quibus, cum sit
libera omnibus religio et omnis impietatis conventiculorum, ac quae sequuntur,
sacrilegi Anabaptistae et sacrilegarum Calvini caenarum licentia, magnum populo
Regis Catholici impendere inde liquet periculum. De quo, ut ex superioribus
cap. quando opportunum erit, rogo et per Christum obsecro, S. Vestra dignetur
Majestatem ejus Catholicam paterna solicitudine admonere.' e.l. 300.
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Papenhoven en Grevenbicht en vele anderen. Met Duitse lutherse
echtgenoten gehuwd, toonden vele edelen sympathie voor de
nieuwe leer. Het valt echter op, dat de edelen die door lenen,
pandsommen of ambten aan Brussel gebonden waren, in het alge
meen, na veel aarzeling en verdacht optreden, uiteindelijk trouw
gebleven zijn aan de katholieke kerk en de natuurlijke souverein.
De heren van de al dan niet betwiste rijksheerlijkheden zijn echter
in groten getale tot het protestantisme overgegaan : zij konden er
zich desnoods op beroepen dat voor hen niet de koninklijke wet
geving doch de godsdienstvrede van ι ς j£ van kracht was en dat zij
derhalve bevoegd waren de religie van hun onderdanen en de mate
van verdraagzaamheid zelf te bepalen. Zelfs de abdissen van het
hoogadellijk vrouwenstift Thom, een rijksonmiddellijk miniatuur
staatje met stemrecht in de rijksdag1 - schijnen de heterodoxe
stromingen vrij spel te hebben gelaten. Lindanus zou er in ι £79 bij
paus Gregorius over klagen, dat geestelijken die hij wegens ketterij
uit Weert had verdreven, in Thorn onder de kanunniken van het
hoogadellijk stift waren opgenomen. Hij verzocht de paus, de keuze
van de abdis voortaan aan de bisschop van Roermond te delegeren 2 .
De prinsbisschop van Luik, Gerard van Groesbeek hield zich met
wijze matiging aan de lijnen van Madrid en Brussel, maar de vrij
heidszin van de Luikse standen en steden bleek hier een voorlopig
niet te nemen hindernis en ook overigens was de repressie in het
prinsbisdom minder hard dan in de Habsburgse Nederlanden 3 . In
het Maasdal heeft het protestantisme zich dan ook voornamelijk
vanuit Kleef-Gulik en de rijksheerlijkheden verbreid.
In het land van Maas en Waal was het kasteel van Batenburg het
centrum van prediking en agitatie. Petronella van Praat, de weduwe
1

J. J. de Witt en A. J. A. Flament, 43, ςϊ.
Lindanus aan Gregorius xiii, 1579: 'Non desunt etiam clerici comiptissimae
doctrinae simul et vitae, populum seducentes, in provincia Thoremi et vicinia.'
'Similia sunt in collegio Thorensi, nisi quod ibi agunt clerici, qui manifestiori
haereseos peste sunt infecti, quos ex oppido Wertensi, quod suis canonici!
corruperant profligavimus et beneficiis privavimus. Non tarnen desinunt gregem
Christi inficere cum exteris illius provinciae Thorensis concinatoribus plurimis.
REMEDIUM. Cui malo facile provideatur, si S.D.N. mandet in Bulla novae Abbatissae hanc inseri clausulam: Quod a nulla erit episcopo consecranda, quam a suo
ordinario, qui est Ruraemundensis, uti ex Bulla erectionis liquet, sed ejus
exequutio est per Leodienses N. impedita, siculi et quaedam alia magni momenti.'
1

PSHAL, x x i x , 2 9 3 ,

294.

5 L. E. Halldn, Réforme protestante et réforme cathollique au diocèse de Liège,
99-136.
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van Herman van Bronkhorst, was met haar vier zonen de hervorming toegedaan en zij bevorderde de prediking van het zuivere
evangelie. In 1566 organiseerde zij zelfs persoonlijk de beeldenstorm in Batenburg, Horssen en Leur. Tot in het naburige Nijmegen
was hun invloed merkbaar. In het huidige Noord-Limburg was
Adriaan van Bijland, heer van Well en Bergen in 1 $47 tot het
lutheranisme overgegaan. Hij herbergde in Well de ketterse geneesheer mr. Johan en de pastoors van beide dorpen waren in 1 566,
'mit verscheyden heresien besmett' 1 . Deze heerlijkheden stonden
echter onder de souvereiniteit van de koning en zowel in Batenburg
als in Well greep de Gelderse regering in 2 .
Ernstiger was dan ook de invloed die vanuit het Kleefse stadje
Gennep op de omgeving uitstraalde. Daar voerde dezelfde Adriaan
van Bijland als drossaard een eigenaardig simultaneum in, afgestemd
op de denkbeelden van het geleerdenconcilie van Düsseldorf.3
Een volgend centrum van de hervorming was het Gulikse dorp
Tegelen, heerlijkheid van Frans van Holtmoelen. Zijn kasteel de
Holtmühle ten zuid-oosten van Tegelen* was 'ein Schlupfwinkel
reformirter Predikante'. Reeds in 1^63 had Holtmoelen een gewezen priester in Tegelen aangesteld 'die allene predicaet sonder
enighe misse behuerlick zo doin'. Onder de parochie Tegelen
behoorden echter ook de Gelderse gehuchten Belfeld en Loo en het
hof van Arnhem trachtte bij de bewoner van de Holtmühle de vervanging van de predikant te bewerken. Een tijdlang schijnt deze de
predikant op zijn kasteel te hebben gehouden maar in 1 564 preekte
hij weer in de kerk. In 1 $66 was Tegelen het steunpunt van de
hagepreken bij en in Venlo en ook daarna bleven uit de stad Venlo
en het ambt Kessel honderden belangstellenden naar Tegelen trekken. Het enige wat men kon doen was de Gelderse buurtschappen
1

J. S. van Veen, Bijdragen tot de geschiedenis der hervorming in het Over-

kwartier, PSHAL, XLI, 3 2 J en XLIV, 99 v.; W . Bax, Het protestantisme in het

bisdom Luik en vooral te Maastricht, 1, 3^0.
1
J. S. van Veen, PSHAL, XLI, 325; J. Habets, 11, 148; H. C. Ris Lambers,
Bijdrage tot de kennis der hervorming in Gelderland, in: A.N.к. iv, (1893) 182.
3 H. Keussen, Wilhelm v, Herzog von Jülich, in: Allgemeine Deutsche Biographie, dl. 4 3 , 106 v.¡ H. Kessel, Reformation und Gegenreformation im
Herzogtum Cleve, 20 v; J. S. van Veen, Adriaan van Bijlandt, PSHAL: LUI, 4 7 ;
Th. W . J. Driessen, Historische aantekeningen b.g.v. het honderdjarig bestaan
van het dekenaat Gennep, 11 v; G. Hövelmann, K. Abels und P. Dyckmans,
Niederrheinische Kirchengeschichte, 89 v.
* A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, V, 7 1 1 .
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tot een zelfstandige parochie Belfeld te verheffen, hetgeen Lindanus
in 1571 deed. In het Gulikse ambt Bruggen, dat de stad Roermond
begrensde, werd het drossaartschap uitgeoefend door de genoemde
heer van Tegelen, Frans van Holtmoelen. Zijn gebied was een
wijkplaats van ballingen uit het Overkwartier en een uitgangspunt
voor de hagepreken onder de Roermondse wallen en in het Echterbos. Ten zuiden van Roermond werkten de drosten van de Gulikse
grensambten Wassenberg en Bom eveneens de hervorming in de
hand. Over de Maas lag het kasteel van Weert, bewoond door de
lutherse moeder van Filips de Montmorency, Anna van Egmond,
en zijn calvinistische echtgenote Walburgis van Neuenar, die achter
eenvolgens drie pastoors van Weert tot de hervorming overhaalden,
hetgeen reeds aan Lorenzo de Villavicentio bekend was 1 . Na de
inlijving van Weert werd, zoals gezegd, het stift Thorn de wijk
plaats van de hageprekers. In het land van Valkenburg tenslotte
bleven de heerlijkheden Stein en Slenaken-Gronsveld, eigendom
van de familie Bronkhorst-Batenburg, en Wittern, eigendom van
Floris van Pallant, voortdurend centra van de hervorming 2 .
Deze buitenlandse invloed was onmogelijk geheel af te grendelen
en vormde een extra complicatie van de moeilijke verhoudingen
welke het Overkwartier zelf reeds bood.
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Bij de inlijving van het Overkwartier in 1543 had Karel ν in het
tractaat van Venlo moeten bezweren het gewest alle oude privileges
en gebruiken te laten behouden. Hoe voorzichtig de regering bij
haar centralisatiepogingen ook te werk ging, toch stuitte zij voort
durend op een ingeworsteld wantrouwen van de Gelderse staten.
Kanselier en raden te Arnhem vonden een gesloten front van
tegenwerking 3 . Na het ontslag van Granvelle luidde het bewind van
de hoge edelen ook hier een pre-revolutionaire toestand in. De
edelen steunden het particularisme van de staten, hun aandrang tot
• Fra Lorenzo aan Erasso, januari ις6ς: 'En Wert, que es una villa del Conde de
Ome, donde reside su Madre de mesmo conde el pastor de aquella Iglesia ha
predicado que la missa no vale nada, y que no se ha de hacer cuenta de ella.
Todo aquel condado esta perditissima. La mesma condesa vieja esta infamada de
herege publicamente. El conde ningún remedio pone, ni piensa poner.' Simancas,
Est. Leg. ¡16, no. 148.
* J. Habets, 11, ¡¡9.
J A. Zijp, De strijd tussen de Staten van Gelderland en het Hof (1Í43-1 ¡66).
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verzachting der plakkaten werkte de propaganda van de calvinisten
en de onzekerheid der magistraten in de hand. De brieven van
Segovia brachten de lagere adel, waaronder zeer veel Geldersen, in
beweging. Het eedverbond van december ι ς6ς verenigde ongeveer
400 handtekeningen. Bij de leiders hoorde Willem van den Bergh,
heer van Stevens weert en Floris van Pallant, heer van Wittern. Na
de overhandiging van het smeekschrift op ς april 1^66 zag de
landvoogdes zich gedwongen een gematigde toepassing der plakka
ten in het vooruitzicht te stellen.
De hagepreken in het Overkwartier namen in omvang en aantal
toe; uit het Gulikse land keerden de ballingen terug en veroor
zaakten een geweldige beroering. De grotere Maassteden zijn dan
ook het toneel van hevige onlusten geweest die - zoals elders — in
laatste instantie een politieke omwenteling beoogden. Geldern,
Wachtendonk, Straelen en Erkelenz bleven door het krachtige op
treden van stadhouder Brimeu, die zich ter elfder ure geheel had
bekeerd, van gewelddadigheden verschoond, maar in Venlo en
Roermond werd - overigens op betrekkelijk bescheiden schaal gebeeldstormd. In beide steden en ook in Nijmegen werden in
augustus 1 566 de predikanten die tevoren in het vrije veld hadden
gepreekt, binnen de muren gehaald. De daarop volgende troebelen
en gewelddaden sproten voort uit het drijven van een minderheid
en uit externe invloeden, zoals handelsmotieven, welke ook de
sympathie van de ambachten hadden. Vooral deze laatste factor
verklaart in Venlo en Roermond de slappe houding van de magis
traatscolleges die, om een bloedige botsing in de besloten gemeen
schap te voorkomen, tot voorzichtig laveren gedwongen waren.
Terwijl in Nijmegen de predikant reeds op 26 september werd
uitgewezen bleef Roermond het langste recalcitrant en zond zelfs
afgevaardigden naar het consistorie van Antwerpen, dat aan het
hoofd van de beweging stond. Eerst na de slag bij Austerweel en
de inname van Valenciennes, terwijl Brimeu erop aandrong troepen
naar het Overkwartier te zenden, was de vrees voor de regering in
Roermond groot genoeg geworden om half april 1 £67 de predikant
te verwijderen 1 . Vele inwoners weken uit en de houding van de
magistraat was uit vrees voor inkwartiering nu zeer nederig en
gewillig. In dit licht moet ook het bevel van Alva aan de burgers
van Roermond worden gezien om hun bisschop in te halen, hetgeen
1

J. S. van Veen, Bijdragen... PSHAL, XLIV, 128.
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zij 'summo plausu' deden . Dat het niet geheel van harte was,
behoeft geen nader betoog.
Deze gegevens over de invloed van het protestantisme en de
verwarring van de zestiger jaren geven uiteraard geen helder beeld
van de godsdienstige situatie van het nieuwe diocees bij de intocht
van de eerste bisschop. Een anoniem rapport uit ι 566 dat waar
schijnlijk aan de Arnhemse deken Burchard van den Bergh moet
worden toegeschreven 2 gaf de landsregering een zeer somber beeld
van het geestelijk verval van Gelderland 3 . De stad Nijmegen 'loopt
over van ketters en scheurmakers en ook de magistraat is niet geheel
zuiver'. Arnhem 'herbergt vele ketters en anderen die in Emmerik
de godsdienstoefeningen volgen'. Na een aantal gelijksoortige mede
delingen over de plaatsen in het graafschap Zutfen en op de Veluwe,
wees de auteur op het gevaar, dat Tegelen voor Venlo en omgeving
vormde en schreef tenslotte over de hoofdstad van het Overkwartier: 'Roermond is geheel door de ketterij aangetast. Zijn
gebied neemt zeer veel ketters op van allerlei slag en deze bedreigen
de kerk daar meer dan elders met verwoesting en vernietiging. Als
er ergens een bisschop nodig is, dan vraagt en eist de gevaarlijke
toestand het hier. Allen zijn wij erover verwonderd, dat de
regering in Brussel of de hertogin de installatie van de goede heer,
die voor dit gewest is aangewezen, niet beter behartigt. Dikwijls
1
J. S. van Veen, Verzet tegen de installatie van Wilhelmus Lindanus, PSHAL,
XLIV, 169; Hoppers aan Viglius, 19-i-i J69: 'Proximis diebus ab Reverendissimo
Domino Lindane litteras accepimus, quibus significar populum Ruraemundanum
summo plausu gratulationeque ipsuni accepisse.' Afgedrukt in Analecta Belgica, 1
pars 11, J I S .
2
De auteur was waarschijnlijk een Nijmegenaar. Bij de bespreking van de toe
stand in Nijmegen schreef hij: 'Apud nos catholici sunt quam plurimi.' Tevens
was hij deken. Hij laste een brief in die hij van de pastoor van Batenburg had
ontvangen en die begint m e t : 'Reverende D. Decane. ' Bij de stad Arnhem gaf hij
veel concrete bijzonderheden en voegde daarbij de bemerking: 'Me vidente et
audiente'. Burchard van den Bergh was kanunnik van Nijmegen (R. Post, Verhou
dingen, 61) en deken van Arnhem (M. Dierickx, De oprichting van de Neder
landse bisdommen, 77, 80, 117 en 191). Hij werd aanvankelijk voor de bisschops
zetel van Roermond voorgesteld, maar om zijn Gelderse stijfhoofdigheid door
Granvelle geweerd.
3 'Geldriensium in religione ас fide Sanctae Romanae Ecclesiae status deploratissimus, quamque ibidem late proserpserit contagiossima haereseos lues, vera
atque officiossima narratio', R.A.B. Audience, 301, 23^-245. Uitgegeven door
С. H. Ris Lambers: 'Bijdrage tot de kennis der hervorming in Gelderland en in
een deel van de tegenwoordige provincie Limburg omstreeks 156$', A.N.к. iv,

(1893) 170-186.
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worden er conventikelen gehouden vooral in het Echterbos waar
aan 300, 400 of meer personen deelnemen. De gehoorzaamheid aan
de heilige kerk gaat er verloren, ongestraft neemt men zijn toe
vlucht tot vreemde ketterse predikanten, terwijl de gezonde katho
lieke prediking van de pastoors wordt veracht. De kerkelijke
plechtigheden worden bespot, slechts zelden gaat het volk naar de
kerk en men veracht het heilig misoffer. Dit alles heb ik vernomen
van de zeer goed katholieke en vrome pastoor en ik heb het ook
zelf met eigen ogen gezien' 1 .
De feitelijke mededelingen van dit rapport zijn ook uit andere
bronnen bekend 2 . Om meer dan een zeer vage indruk te geven zijn
ze echter te fragmentarisch en de uitvoerige neerslachtige be
schouwingen, welke de auteur eromheen weefde, wekken bij de
lezer een gevoel van overdrijving. Een samenvattende studie over
dit onderwerp is tot dusver niet verschenen en ook nauwelijks te
verwachten, gezien de ingewikkelde kerkelijke situatie voor 1^69
en het ontbreken van voldoende objectieve mededelingen over dit
gebied. De grootste moeilijkheid hierbij is, dat ook achteraf, uit
de arbeid van de nieuwe bisschop, geen verantwoorde reconstructie
van de toestand gegeven kan worden ten gevolge van het verloren
gaan van de bisschoppelijke archieven bij de stadsbrand van 1665.
Bisschop Eugenius d'Allamont wist de oprichtingsbul te redden
maar zag de omvangrijke dossiers met visitatieverslagen in vlammen
opgaan 3 .
Ook voor Lindanus' bisschoppelijke arbeid is men daardoor nog
steeds grotendeels aangewezen op de monografie van Arnold
Havensius, die in 1609 nog wel de beschikking over die archieven
had. Zijn mededelingen zullen zoveel mogelijk worden aangevuld
en vergeleken met de berichten van Lindanus aan zijn kerkelijke en
wereldlijke overheden en met zijn terloopse opmerkingen in de op
drachten van zijn boeken en in zijn correspondentie met vrienden.
De algemene karakteristiek, welke Havensius van de toestand in
1 569 gaf is in zijn algemeenheid te weinig genuanceerd om bruik
baar te zijn. Ook wekt de biograaf opnieuw de indruk, dat hij tot
meerdere glorie van zijn held de achtergrond te donker kleurde.
'Het volk was zeer door de ketterij aangetast en de heilige mis werd
in de verwoeste kerken op veel plaatsen nagelaten, zo ook de toe1

A.N.K. IV, 1 8 2 .

1

J. S. van Veen, Bijdragen... PSHAL, XLI, 309 en XLIV, 99 v.

3 J. Habets, π 496 v.
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diening der sacramenten van biecht en oliesel. Overal werd door de
mensen gediscussieerd en gestreden over de geloofsartikelen, zodat
1
alom veel onenigheid bestond' . Nog minder waarde mag men
hechten aan zijn bewering, dat Lindanus op de eerste synode van
ι £69 constateerde, dat slechts zes van de ruim tweehonderd
pastoors als celibatairen leefden 2 . Enkele jaren voor het verschijnen
van Havensius' boek, in 1602, had Lindanus' opvolger bisschop
Cuyckius hetzelfde reeds geponeerd als een doorslaand bewijs voor
zijn stelling, dat alle concubinarii uit de zielzorg moesten worden
verwijderd, zelfs als daardoor vele parochies zonder herder zouden
komen. God zou wel zorgen voor nieuwe werkers in Zijn wijn
gaard. Als bewijs daarvoor moest het voorbeeld van Lindanus
dienen: 'De zeer eerwaarde Lindanus (die toen hij in het diocees
kwam, slechts zes kuis levende priesters vond) verjoeg alle concu
binarii, vele andere bisschoppen verjoegen ze en in de plaats van de
verdrevenen volgden goede, celibatair levende priesters op door de
Voorzienigheid van God, die Werkers in Zijn wijngaard zendt.
Moet men hierin niet vertrouwen op Christus, de opperste van alle
herders, die zoveel zorg heeft voor alle schapen, dat Hij Zijn
schaapstal niet in de steek laat? 3
Uit deze eenzijdige redenering, die meer past bij de veranderde
situatie in de zielzorg na de eeuwwisseling dan bij de toestand in de
1

Havensius, 108: 'Erat enim populus valde haeresi corruptus ,& sacrificium
Missae al tari bus eversis passim negligebatur, uti etiam sacramentalis confessie et
Extrema unctio. Sacerdotes vero contemptui habebantur. De articulis fidei
controversis passim in conviviis, hospitiis, itineribus, curribus, compitis,
scaphis, quovis fere tempore et loco inter textores, fabros, sutores aliosque
cerdones, inter nobiles et ignobiles, acerrime et ad verbera usque, summa verborum contentione disputabatur ; cum quilibet suam opinionem pertinaciter
tueri vellet ; & patres contra filios, vicini contra vicinos de religione digladiarentur, ac frequenter in una eademque domo temos, quaternos diversarum sectarum
homines cernere liceret.'
2

Havensius, 108: 'Porro hic interim silentio praetereundum non est, inter
ducentos fere pastores (quos dioecesis Ruraemundens. continet) tantum sex vitae
castae et cel ibis hac in synodo repertos fuisse.'
J 'Unde hoc scire ipsi possunt, si concubinarios profligaverint, futurum ut
desertae maneant Ecclesiae? Profligavit concubinarios Reverend. Lindanus (qui
quando ad hune accessit Episcopatum, non nisi sex castos invenit Pastores)
profligaverunt & alii non pauci Episcopi, & in locum ejectorum probi et caelibes
successerunt, Deo providente, qui mittit operarios in messem suam. Nonne hoc
de Christo fidendum, qui est Pastorum omnium princeps, & cui cura est de ovibus
omnibus, quod non deserei ovile suum?' H. Cuyckius, Tres Paraeneticae epistolae, Coloniae 1602, pag. 80.
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zestiger jaren 1 heeft Havensius kennelijk zijn bewering afgeleid en
de woorden van Cuyckius 'toen hij in dit diocees kwam' gelokali
seerd op de eerste diocesane synode. Afgezien van het feit, dat het
bisdom in ι £69 lang geen tweehonderd pastoors telde, zou de vast
stelling op een synode een onmogelijke taak zijn geweest. Ook was
de taktiek van Lindanus er niet op gericht alle concubinarii te
verdrijven. Hij heeft integendeel de meesten met veel geduld en
goede woorden en met geleidelijk strenger wordende straffen tot
hun plichten teruggebracht. Tenslotte moet het hoogst onwaar
schijnlijk worden geacht, dat een dergelijke krasse bewering, als ze
authentiek van Lindanus stamt, nooit door hem zou herhaald zijn,
waar hij zo vaak en zo plastisch-concreet over dit euvel heeft
geschreven. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat het
landelijke gemiddelde van 2ς% in het Overkwartier aanmerkelijk
werd overtroffen 2 .
Daarentegen moet worden vastgesteld, dat de geestelijkheid de
komst van de nieuwe herder met verlangen tegemoet zag. Toen de
kanselier van Gelre, Adriaan Nicolai in 1563 de stemming in
Roermond ging peilen, kwam de deken van het H. Geestkapittel
uit eigen beweging bij hem om in tegenstelling tot het stadsbestuur
te verklaren 'dat hy ende ziin collegie zonderlinge verlangden naer
die compste des voirs. bisschops ende baden Zijne Majesteyt den
selven mitten eersten te willen schicken'. De volgende dag her
haalde ook de pastoor van de Christoffelkerk dit verzoek, 'seggende
zoveel meer, dat hy besorcht, dat in der Stadt vele sacramentarii
zun, so hy alle jaer bevindt ' t getall der communicanten sich te
verminderen, ende daerom zeer goet waere, dat Zyne Majesteyt
den voirs. bisschop daer schickte, hoe eer hoe liever' 3 . Ook de
auteur van het anonieme rapport 'Geldriensium' die verschillende
uitstekende priesters in Roermond, Nijmegen en andere plaatsen
als getuigen aanhaalde, sprak ongetwijfeld niet alleen uit eigen
naam toen hij dezelfde verzuchting slaakte.
In het vervolg van dit exposé zal blijken, dat de geestelijken over
het algemeen het werk van Lindanus hebben gesteund. De clerus
van het nieuwe diocees was ongetwijfeld veel beter dan Havensius
en Dusseldorp en na hen vele geschiedschrijvers hebben gemeend*.
1
R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen, 124.
2 R. R. Post, il ς
3 Verslag van F. Nicolai, medegedeeld door J. S. van Veen, PSHAL, XLIV, I J J .
• J. Habets, H. Welters, F. Willocx, E. Moreau, L. ] . Rogier, J. Meerbergen
J. F. Holzwarth e.a. M. Delcourt, 1, p . IX en 112.
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Ook zij waren zwakke mensen, kinderen van hun tijd, en daarbij
onvoldoende opgeleid. Veel te lang waren zij geheel aan hun eigen
lot overgelaten in een afgelegen en arme boerenstreek. Zij hadden
alle troebelen van de zestiger jaren alleen het hoofd moeten bieden.
Men mag aannemen, dat zij met een zeker verlangen naar een eigen
bisschop uitzagen in wie zij verwachtten een leider, beschermer en
stimulator te vinden. Dit alles is Lindanus volledig geweest, wellicht meer dan sommigen lief was.
O V E R Z I C H T VAN L I N D A N U S ' E P I S C O P A A T

Wanneer men van Lindanus' bisschoppelijke arbeid een schets
tracht te geven, zover de voorhanden zijnde bronnen dat toelaten,
dan ziet men zich aanstonds genoodzaakt zijn ambtsperiode te
Roermond, die nagenoeg twee decenniën omvatte, in drie perioden
in te delen. Alleen in de eerste zeven jaren heeft Lindanus enigszins
normaal zijn werk kunnen doen, hoewel nog onder zeer veel
moeilijkheden. Onvermoeibaar trok hij toen zijn diocees rond en
trachtte op alle gebied zijn bisdom gestalte te geven. Langzamerhand werd de situatie echter zo verward en het verblijf in Roermond voor hem persoonlijk zo gevaarlijk, dat hij in oktober ι £76
de wijk nam. Deze als tijdelijk bedoelde vlucht werd door de
verwikkelingen van de burgeroorlog een gedwongen ballingschap.
Lindanus maakte toen een reis naar Rome en Madrid, doch werd na
zijn terugkeer nog slechts als bisschop erkend in zijn zetelstad en in
het dekenaat Valkenburg, die door koningsgetrouwe garnizoenen
beschermd waren. Pas op het einde van zijn episcopaat, in 1 j86
bracht de succesvolle opmars van de hertog van Parma het Overkwartier terug onder het gezag van de koning en daarmede het
diocees Roermond onder de kromstaf van Lindanus. Toen kon de
moeizame restauratie ter hand worden genomen, maar reeds in het
voorjaar van ij88 volgde zijn overplaatsing naar Gent, waar hij
spoedig stierf. In Roermond volgde toen een vacature van ruim
acht jaar. Zo gezien kan het geen verwondering wekken, dat
Lindanus' arbeid in Roermond niet die diepgang en blijvende vorm
geving heeft gehad, die van zijn grote capaciteiten en zijn vurige
ijver te verwachten waren.
'Densissima negotiorum sylva', een dicht begroeid woud van
plichten en zorgen en moeilijkheden trok Lindanus in, toen hij
Roermond binnenreed. Deze karakteristiek van Havensius is
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treffend gevonden'. Zoveel was er te doen in dit verwaarloosde
gebied dat men wellicht door de vele bomen het bos niet meer kon
zien. Toch had Lindanus van meet af aan voor zichzelf een duidelijk
omlijnd plan. Hij had in de zes afgelopen jaren na zijn bisschops
wijding voldoende tijd gehad om zich te bezinnen en voor te be
reiden op zijn levenswerk. Bovendien had het concilie van Trente
een zeer gedetailleerd beeld ontworpen van de bisschoppelijke taak
bij de sanering en opbouw van de kerkelijke gemeenschap. Het lijkt
daarom niet onjuist hier enig inzicht te geven van hetgeen Trente
had gewild met zijn vele hervormingsdecreten.
DE T R E N T S E

HERVORMING

Het concilie van Trente had in het algemeen ten doel, stelling te
nemen tegenover de scheuring in de westerse geloofsgemeenschap,
die door de reformatie veroorzaakt was en tevens zich te wijden aan
bezinning op en vernieuwing van de eigen kerk 2 . De eerste twee
zittingsperioden, gehouden van ι J 4 j tot ι £47 en van ι ςςι tot ι ς ς 2,
waren vooral gericht op Duitsland en wensten een oplossing te
geven voor de geloofscrisis, die vandaar was uitgegaan. Paus en
keizer hadden gezamenlijk een groot kerkelijk-politiek plan ont
worpen. Karel ν zou eerst het 'schild van de reformatie', de mili
taire macht van de Smalkaldische bond vernietigen, daarna moest
het concilie bijeenkomen in een Duitse stad, in casu Trente, dat tot
het Heilige Roomse Rijk behoorde, waarop ook de protestanten
dienden te verschijnen. De controverse zou daar door het hoogste
leergezag worden opgelost en de afgescheidenen zouden krachtens
Rijksverordeningen weer naar de moederkerk worden terugge
voerd. Tot een hereniging der kerken is het evenwel niet gekomen.
De overwinning van de keizer liet te lang op zich wachten en
inmiddels waren de wederzijdse standpunten over de bronnen van
1

Havensius, 107.
Voor dit overzicht van de bedoelingen van het concilie werd vooral gebruik
gemaakt van de werken van H. Jedin : voor de opzet van het concilie en de eerste
zittingen het standaardwerk : Geschichte des Konzils von Trient, 2 din. (1949-57);
voor de derde zittingsperiode zijn artikel in: Lexikon fur Theologie und Kirche,
χ ( i 9 6 î ) 3 4 Ι - 3 ί Ι e n de beknopte schets: Krisis und Abschluss des Trienter
Konzils (1964). Daarnaast werd de uitgave van de Goerresgesellschaft benut:
Concilium Tridentinum, Diariorum, actorum, epistolarum, tractatuum nova
collectio. Voor de verwijzingen naar de decreten werd de recente uitgave
gebruikt: Conciliorum Oecumenorum Decreta (1962).
2
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het geloof en over het kerkbegrip onverzoenlijk tegenover elkander
komen te staan. Het concilie heeft daarom terecht gemeend, het
katholieke geloofsbezit door een duidelijke afgrenzing en omschrij
ving veilig te moeten stellen.
De derde periode, gehouden van 1561 tot 1563, droeg een
geheel ander karakter. De voornaamste aanleiding voor haar con
vocatie lag in het opdringen van het calvinisme in Frankrijk en in
de neiging van de Franse regering, zichzelf door een nationaal con
cilie raad te verschaffen. Het gevaar voor de afscheiding van een
volledige landskerk was in dit klassieke land van het conciliarisme
en het gallicanisme veel groter dan eertijds in Duitsland. Het enige
middel om dit te voorkomen was de bijeenroeping van een alge
meen concilie onder de leiding van Rome. Toen de Franse koning
na lang aarzelen inderdaad in september 1560 een nationaal con
cilie voor de Franse kerk in Parijs aankondigde, riep de bul 'Ad
ecclesiae regimen' de algemene kerkvergadering in Trente bijeen
tegen 6 april 1 ^ б і . In tegenstelling met de eerste zitting was deze
periode geen onderdeel van een gezamenlijk plan, maar droeg zij
veeleer het karakter van een innerlijk-kerkelijke beweging. De
begonnen leerstellige arbeid werd weliswaar voortgezet door de
dogmatische schemata over het misoffer, het wijdingsacrament, het
huwelijk en de heiligenverering, doch de betekenis van deze derde
periode van Trente voor de kerkgeschiedenis ligt op het gebied van
de kerkelijke hervorming.
Dat dit het gevolg was van diepgaande meningsverschillen over
de leerstellige achtergronden van de ecclesiologie en de daaruit
voortvloeiende competenties: de vraag of het bisschopsambt van
goddelijke oorsprong was, de verhouding tussen het episcopaat en
het pauselijk primaatschap en de bevoegdheid van het algemene
concilie tegenover de Romeinse curie, kan hier buiten beschouwing
blijven. De diepe crisis, waarin het concilie geraakte en die ruim
negen maanden alle besprekingen verlamde, leidde in feite tot de
aaneensluiting van alle oppositie-partijen 'van over de bergen'.
Fransen, Duitsers en Spanjaarden trachtten gezamenlijk de 'her
vorming van hoofd en leden' door te zetten tegen de grote meer
derheid der Italiaanse 'zelanti', die de rechten en privileges van de
Romeinse curie vertegenwoordigden en die eventuele hervormin
gen aan de paus, en daarmee feitelijk aan de curie, wilden overlaten.
De dreigende interventie van keizer Ferdinand 1, die zich in Inns
bruck vestigde, en van de koningen van Spanje en Frankrijk bewoog
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Pius iv tot ingrijpen in de gang van het concilie, omdat hij niet de
naam wilde hebben, dat hij als paus de hervorming van de kerk
tegenhield. Hij belastte zijn bekwaamste diplomaat kardinaal
Giovanni Morone met de leiding en de afwikkeling van het concilie.
Morone wist met weergaloos talent de kerkvergadering weer op
gang te brengen en een voor alle partijen aanvaardbaar compromis
te bereiken. Aan de voornaamste hervormingswensen der nationale
groeperingen werd voldaan en het lichaam van de kerk werd van
zijn ernstigste kwalen genezen. De hervorming van de curie werd
nochtans aan de paus overgelaten en als tegenprestatie bleef ook de
zg. 'Fürstenreform' buiten spel. Was de Trentse vernieuwing aldus
geen volledige oplossing, voor de opbloei van het godsdienstige en
kerkelijke leven op het niveau van parochies en diocesen heeft zij
onmeetbaar veel betekend.
Het grote hervormingsschema van Morone 1 ging uit van de grondgedachte, dat de wedergeboorte van de kerk voor alles zou afhangen
van een regeneratie van de clerus : de priesters en de bisschoppen.
In de mate, waarin de geestelijkheid zichzelf zou hervormen, zou
zij deze vernieuwing over het gehele lichaam van de kerk kunnen
uitbreiden. Daartoe werd de persoonlijke verantwoordelijkheid
van de bisschop en de priester voor de hem toevertrouwde kudde
sterk benadrukt. Het heil der zielen werd als lang verwaarloosd
beginsel voor de bezetting van alle kerkelijke functies in ere hersteld. De wetenschappelijke en morele vooruitgang van de clerus
werd gestimuleerd door ernstige vermaningen tot studie en heilige
levenswandel ; zware straffen tegen ingewortelde misbruiken zoals
woeker, concubinaat, de uitoefening van bijgelovige praktijken en
profane beroepen werden vastgesteld. Vanuit dezelfde gedachte
wijdde het concilie zeer veel aandacht aan de priesteropleiding en
gaf nauwkeurige richtlijnen voor de oprichting van bisschoppelijke
seminaries. Daarmee corrigeerde de kerkvergadering haar eigen
bepaling uit de eerste zittingsperiode, waarin zij alleen de benoeming van lectoren voor latijn en godsdienstleer aan de kathedrale
kerken en in de studiehuizen van de regulieren had verordend 2 . Die
oplossing had hoogstens betekenis voor de bijscholing van een
aantal onwetende priesters, doch de toekomst werd er niet door
beveiligd. Doortastende bisschoppen, zoals Talavera in Granada,
Giberti in Verona en kardinaal Pole in het Engeland van Maria de
ι Sessio XXXIH, xxiv en xxv de reformatione.
Sessio v, canon ι de reformatione.
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Katholieke, hadden in de tussenperiode op eigen initiatief reeds
verder gegrepen dan de tekst van het decreet en in hun bisdommen
scholen opgericht, die als ware kweekplaatsen — tanquam seminaria de nieuwe oogst van priesters zouden laten rijpen. Dit initiatief
werd door Morone, de vriend van Pole, over de gehele kerk uitgebreid. Daar de opleiding van de clerus slechts voor een zeer
kleine elite over de universiteiten liep en er overigens geen voorgeschreven vorming bestond, was het intellectuele en culturele
peil van de meeste parochiepriesters bedroevend laag1. In de omstandigheden van de zestiende eeuw was het seminariedecreet van
de grootste betekenis. Wanneer het concilie van Trente niets
anders had gedaan voor de innerlijke vernieuwing van de kerk, dan
zou het reeds zeer veel hebben bereikt 2 .
Het hervormingsdecreet concentreerde zich vooral op de werkzaamheden van de bisschoppen. De twistvraag over de rechtsgrond
van het bisschopsambt, goddelijk of menselijk recht, waarop de
kerkvergadering aanvankelijk was vastgelopen, werd door Morone
zorgvuldig omzeild met de formulering, dat de hiërarchie zelf een
goddelijke instelling was, waarin de bisschoppen verheven waren
boven de priesters en dat degenen, die door de paus van Rome
waren benoemd, als ware en wettige bisschoppen moesten worden
erkend 3 . De praktische maatregelen, welke de conciliaire avantgarde [met haar standpunt van het 'jus divinum' had beoogd : de
strenge verplichting tot residentie en het verbod van cumulatie,
werden nu onder een andere motivering* met grote meerderheid
aangenomen ondanks het felle verzet van zeer hooggeplaatste curiale
functionarissen te Rome, die met een stroom van brieven en
protesten de vaders in Trente overstelpten en trachtten te intimideren. Het mocht niet baten. Als een meesterlijk regisseur paste
Morone een nieuwe werkmethode toe, waarbij hij alle woordvoerders van de afzonderlijke groepen door middel van werkcommissies inschakelde bij het opstellen van de decreten, zodat
deze daarna met grote snelheid door de algemene zittingen konden
• L. J. Rogier, ι, 14-38.
H. Jedin, Die Bedeutung des tridentinischen Dekrets über die Priesterseminare
für das Leben der Kirche, in: Theologie und Glaube, LIV, 181 iigB.
s Sessio ххш, De sacramento ordinis, c. 6, 7 en 8.
• Sessio ххш, De reformatione, c.l. : 'Cum praecepto divino mandatum sit
omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere... quae
omnia nequáquam ab iis praestari et impleri possunt, qui gregi suo non assistunt...'
2
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worden gevoerd. Nauwkeurige bepalingen werden gegeven voor
alle belangrijke problemen van de zielzorg en bij elke stap, bij elk
voorschrift deed het concilie een beroep op de verantwoordelijkheid, de waakzaamheid en de ijver van de plaatselijke bisschop. Zijn
rol werd preponderant in het leven van de kerk. Hij kreeg uiteindelijk geheel de last van de hervorming op zijn schouders geladen.
Een bijzondere waakzaamheid diende te worden betracht bij de
bezetting van deze hoge functie. Alleen werkelijk apostolisch gezinde mannen mochten tot bisschop worden benoemd; alleen de
beste (dignior) niet slechts een goede (dignus). De kerkvergadering
beijverde zich aan de bisschop een bijzondere leefregel voor te
houden, waarin het streven naar een hogere volmaaktheid als een
plicht van staat omschreven werd. Daarbij greep de formulering
van het decreet duidelijk terug naar het oud-christelijk ideaal van
de kerkvaders uit de eerste eeuwen. De bisschop moest herder,
apostel en leraar zijn, niet slechts de hiërarch, de gewijde heerser,
maar veeleer de 'forma gregis' : het voorbeeld en de bezieler van
zijn kudde. 'De bisschop mag slechts leven voor de eer van God en
het heil der zielen; daaraan moet hij al zijn zorgen en moeiten
besteden. Zijn leven moet een levende prediking zijn door het
voorbeeld van zijn soberheid, bescheidenheid, zelfbeheersing en
eenvoud, in één woord : hij moet alle menselijke aspiraties afleggen
en slechts denken aan hemelse dingen. Diep bewust van zijn waardigheid als vader en herder mag hij zich voor geen aardse macht
vernederen' 1 .
De bisschop kon zijn immense taak alleen dan vervullen, wanneer
zijn herderlijke macht volledig was. Het concilie trachtte hem te
bevrijden van de ontelbare remmingen en hindernissen, die in de
loop der eeuwen door kerkelijke privileges en exempties waren
ontstaan. Aartsdiakens hadden in verschillende landen de bisschoppelijke rechten goeddeels overgenomen, regulieren en kapittels
onttrokken zich volledig aan zijn leiding. Deze exempties op te
heffen, zou door de Romeinse curie en de paus niet worden geaccepteerd. Morone vond een uitweg door de bisschoppen als
gedelegeerden van de heilige Stoel de nodige volmachten tegenover
de exempte lichamen te geven. De regulieren werden van de
ordinarius afhankelijk voor alle zielzorgelijke activiteiten, die zij in
zijn diocees bedreven. De kloosterzusters werden direct onder zijn
» Sessio xxiii, с 1 ; xxiv, c.l en xxv, с ] de ref.
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toezicht geplaatst. De invloed van de vorsten op de kerk vormde
echter de grootste hindernis voor de vrije uitoefening van de
bisschoppelijke macht. Door benoemings- en presentatierechten,
het verlenen van kerkelijke inkomsten, het recht van placet en de
inperking van de kerkelijke jurisdictie, die een onderdeel vormden
van het wordende absolutisme der vorsten, was de kerk vaak met
handen en voeten gebonden. De bisschoppen van het koninkrijk
Napels en andere Italiaanse staten, maar ook Franse en Spaanse
non-conformisten hadden daarover op het concilie in de felste
bewoordingen hun beklag gedaan. In zijn oorspronkelijke vorm
bevatte het decreet over de 'hervorming der vorsten' dan ook zeer
nauwkeurige en strenge bepalingen tegen de inbreuk op de bisschoppelijke rechtsmacht, tegen de beperking van de privileges der
geestelijken en tegen het koninklijke placet. Dit was niets anders
dan een poging zich tegen de vorming van landskerken te verzetten.
Niettemin waren Morone en de meeste vaders er zich diep van
bewust, dat de praktische uitvoering van alle voorgestelde of aangenomen decreten en de positie van de kerk zelf in het door godsdienstoorlogen verscheurde Europa grotendeels zou afhangen van
de steun en de welwillendheid der katholieke vorsten. De voortgang van het concilie bleek daarvan zelfs af te hangen. De gezanten
van de koning van Frankrijk protesteerden, omwille van de hoogheidsrechten van hun vorst, zeer fel tegen het gehele hervormingsdecreet en de Spaanse gezant, graaf de Luna, stelde de eis, dat eerst
de hervorming van het hoofd van de kerk, de pauselijke curie, zou
worden ondernomen. Morone zou niet de volmaakte diplomaat zijn
geweest, wanneer hij deze situatie niet had uitgebuit. Onder zijn
bekwame handen veranderde de 'vorstenhervorming' van een streng
gebod in een onschuldige, tot niets verplichtende vermaning, de
rechten van de kerk te eerbiedigen en te beschermen. Daardoor
verwierf hij de steun van de vorsten voor de maatregelen op lager
niveau en wist hij tevens een ingrijpende wijziging van de Romeinse
curie buiten het concilie te houden. Samenvattend kan men zeggen,
dat de vernieuwing van Trente in vele punten niet volmaakt was,
maar zij moet toch worden gewaardeerd als het hoogst bereikbare
in de gegeven omstandigheden. De positie van de bisschoppen werd
in feite zeer versterkt. Als middenkader tussen het ene centrum in
Rome en de ontelbare pastorieën kregen de bisschoppen de grootste
betekenis. Zij gingen de eigenlijke basis vormen voor de katholieke
reformatie.
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Twee voorname middelen werden hun daartoe opnieuw in handen
gegeven : de visitatie en de synode. Elke twee jaar moest de bisschop alle parochies persoonlijk bezoeken, om daar alles te regelen
wat nodig of wenselijk was voor de verzorging van zijn onderhorigen en het nut van de kerk. Bij de visitatie diende de bisschop
vooral met mildheid en overtuigingskracht te werk te gaan, zelfs
als hij gedwongen was te straffen. Hij moest allen met vaderlijke
liefde en christelijke ijver omhelzen. Hij mocht geen geschenken
aannemen en slechts waar dat de gewoonte was, een kleine vergoeding. Het voornaamste doel van zijn visitatie moest zijn: de
gezonde en rechtzinnige leer van de kerk te verkondigen, de
geestelijken te bezielen en het volk tot een godsdienstig, vreedzaam
en schuldeloos leven aan te sporen 1 . Vervolgens moest de bisschop
elk jaar zijn priesters bijeenroepen op een diocesane synode om
daar de eventuele misbruiken openlijk te veroordelen, algemene
regel s voor de zielzorg te geven, meningsverschillen bij te leggen
en de clerus met apostolische ijver te bezielen. Het concilie zag
deze synode als het geëigende middel om het particularisme van
kapittels en regulieren tegen te gaan, want niemand mocht van de
synode afwezig blijven, ook niet de exempte geestelijken. Alleen
een uitermate gevaarlijke reis werd door de kerkvergadering aanvaard als een geldige reden om zich te verontschuldigen 2 . Elke drie
jaar diende ook de aartsbisschop een provinciaal concilie bijeen te
roepen en wanneer hij zelf verhinderd was, moest de oudste der
bisschoppen die taak overnemen.
In het vervolg van deze studie zal telkens worden geconstateerd,
dat Lindanus deze bepalingen alle kende en dat hij zich ernaar
richtte. Ook over het bisschopsambt zelf heeft hij veel nagedacht.
'Ik moet u eerlijk bekennen' schreef hij eens, 'dat de woorden van
St. Augustinus over het bisschopsambt mij zeer vaak beangstigen.
Bedenk schreef deze, dat er in het leven en vooral in onze tijd niets
bestaat, wat gemakkelijker, prettiger en aangenamer is dan het
ambt van bisschop als het oppervlakkig of op vleierige wijze wordt
uitgeoefend, maar niets is voor God erger, droeviger en verwerpelijker. Toch is er tegenwoordig niets moeilijker, drukkender en
gevaarlijker dan het ambt van bisschop, wanneer men deze dienst
1

Sessio xxiv, c. 3 en ι o de ref.
Sessio xxiv, c. 2 de ref. : 'Quo omnes, exceptis iis, quibus cum imminenti
periculo transfretandum esset, omnino convenire teneantur. Synodi diocesanae
quotannis celebrentur, ad quas exempt! etiam omnes accedere t e n e a n t u r . . . "
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zo vervult als de Heer het gebiedt, doch voor God is er niets
gelukzaliger' 1 .
Op het provinciaal concilie van Mechelen in 1570 hield Lindanus
zijn collega's voor: 'De herders moeten het voorbeeld van hun
kudde zijn en (als het licht op de kandelaar) door hun leven de
anderen voorlichten, want alleen dan kunnen zij met vrucht vermanen en aansporen, als zij zelf doen wat zij van anderen vragen' 2 .
In feite heeft Lindanus geleefd in een sterk rolbesef; de verhevenheid van zijn ambt ging zijn denken en handelen steeds meer
bepalen. Dit dreef hem tot een rusteloze ijver, maar ook tot
herderlijke zorg en zelfs tot barmhartigheid en liefde. De harde
kanten van zijn karakter zijn daarmee niet geheel verdwenen — tot
het einde van zijn leven zal Lindanus ruzies uitlokken en uitvechten
en hatelijke beschuldigingen uiten - maar toch ziet men in deze
periode sterker dan vroeger, dat het besef van verantwoordelijkheid
voor de 'eigen' kudde bij Lindanus' handelen een grotere plaats
inneemt dan de bezorgdheid voor de juistheid van zijn maatregelen
en de behoefte om gelijk te krijgen.
Zo groeide hij toch - met veel reserves gezegd — enigszins boven
zijn harde karakter uit tot 'ce bon monsieur Lyndanus', zoals hij op
het einde van zijn leven werd genoemd 3 . 'Groot maakte mij echter
Roermond met zijn heilige mijter'.
1
'Equidem haud infrequenter, ut quod res est, ingenue, imo coram Christo
Judice confitear, me illa D. Augustini verba terrent, quae gravissimam eius
habet de difficultate muneris episcopalis sententiam piis, ac Deum timentibus
Episcopis admodum horribilem. Sic enim scribit suo Valerio antecessori, qui
ipsum assumpserat Coadjutorem. Ante omnia peto, inquit, ut cogitet religiosa
prudentia tua, nihil esse in hac vita, & maxime hoc tempore facilius et laetius
et acceptabilius Episcopi officio, si perfunctorie atque adulatorie res agatur: sed
nihil apud Deum miserius et tristius et damnabilius. Item nihil esse in hac vita, &
maxime hoc tempore difficilius, laboriosius, periculosius Episcopi officio; sed
apud Deum nihil beatius, si eo modo militetur, quo noster imperator iubet.'
Glaphyra in Christi apocalypticas ad Episcopis epístolas, 20.
1
'Cum episcopi & praelati debeant esse forma gregis, & aliis vita praelucere
quia turn demum efficaciter movebunt et hortabuntur, si ipsi praestent quae ab
aliis exigunt, valde expediret eos frugalitatem vere Christianam praestare, turn
in victu, turn in cultu & suppellectile & famulorum & equorum numero.'
Memoriale compositum, cap. vir.

з Fonck aan Granvelle, 8-11-1582: uitg. Poullet, ix, 364; Parma aan Filips II,
november 1 j88 : 'Le bon Lindanus est trespassé' R.A.B. Audience, 189, fol. 2ο2 ;
Frangipani aan Johan Strijen, 18-7-1589: uitg. G. Brom, A. H. L. Hensen,
Romeinse Bronnen, 348 e.a.
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SYNODEN EN PRIESTEROPLEIDING

Terwijl het installatiefeest in Roermond nog bezig was, gingen
reeds boden rond door het gehele diocees om alle geestelijken de
aankomst van de nieuwe bisschop te melden en hen op te roepen
voor de eerste diocesane synode die twee weken later op 24 mei in
Roermond zou plaats hebben. In groten getale kwam de geestelijkheid naar de domstad, volgens Havensius door nieuwsgierigheid
gedreven. Waar echter ook de volgende synoden even druk bezocht
zouden worden, mag men een principiële bereidheid om mede te
werken en de behoefte aan steun zeker aannemen. Van deze eerste
synode zijn geen originele gegevens bewaard gebleven, behalve een
terloopse vermelding in een brief aan Alva1 en enige aanhalingen in
zijn redevoering op de tweede synode 2 . Havensius nalezend verneemt men, dat de bisschop in zijn openingswoord doel en redenen
van de synode uiteenzette, uiteraard aan de hand van de richtlijnen,
welke het concilie van Trente voor deze synoden had gegeven3. Ongetwijfeld putte Lindanus uit dezelfde rijke bron, toen hij zijn
pastoors aanspoorde tot een bewuste beleving van hun pastorale
roeping. Geen der aanwezigen verzette zich tegen de afkondiging
van de Trentse decreten en allen legden bereidwillig en zonder
aarzeling de voorgeschreven geloofsbelijdenis* en de belofte van
gehoorzaamheid aan de bisschop af, zoals Lindanus tijdens de tweede synode van 1 570 met dankbaarheid zou memorerens. F. Willocx
merkt hierbij op, dat in de meeste parochies van Roermond,
namelijk die welke afkomstig waren van het Luikse diocees, een
gedeelte van de Trentse decreten reeds in 1 567 was afgekondigd,
1

Lindanus aan Alva, 30-6-1 J69, R.A.SG. loketkas lopende, 14.
Oratio Synodica de Instaurando Domo Dei, Coloniae 1^71.
5 Sessio xxiv, caput π de reformatione: 'Concilia provincialia et dioecesana
renoventur; quando celebrandi sint et quomodo.'
* Sessio xxv, c. 11 de reformatione: A quibus nominatim decreta concila
solemniter recipi debeant, necnon professio fidei facienda sit. 'Omnes, sive in
praesenti sive in futurum beneficia ecclesiastica habituri, et qui in synodo
dioecesana convenire debent, in ea synodo, quae primo quoque tempore celebrabitur, faciant et observent; alias secundum formam sacrorum canonum
puniantur. '
s 'Hanc autem Orthodoxam Christianae Ecclesiae Fidem in vobis ad unum
omnibus relucere, equidem non dubito, Christo Domino laus et gloria immortalis: cum anno superiore universi in Sacrosancta Oecumenici Concilii Tridentini
verba, Synodice hic congregati, juraveritis alacriter sane, non minus quam incunctanter.' Oratio Synodica, 8.
2
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ofschoon Gerard van Groesbeek er nog niet in geslaagd was de
integrale afkondiging te bereiken door de tegenwerking van zijn
kapittel'. De deken van Nijmegen, mr. Steven Heyden, onderhorig
aan het Keulse aartsbisdom, had op last van Alva de decreten met de
restricties van de regering eveneens aan zijn pastoors doen toe
komen 2 .
Op deze eerste synode werd de indeling van de parochies in
negen dekenaten vastgesteld en de respectieve landdekens werden
ter vergadering door de pastoors gekozen. Het lijkt mij een grote
vraag of ook de grenzen van het dekenaat Weert toen zijn vast
gesteld, zoals Havensius meende, daar de betrokken pastoors niet
waren uitgenodigd en Lindanus nog op nadere instructies wachtte.
Zeker mag men stellen, dat het dekenaat Weert met zijn vijf
parochies niet als definitief was bedoeld: de ruim twintig
parochies van het graafschap Horne zouden het tot een normale
grootte hebben doen aangroeien 3 .
Nadat ieder de gelegenheid had gekregen eventuele klachten of
wensen aan een synodale commissie bekend te maken 4 , besloot
Lindanus de vergadering met een vermaning om goed te leven, alle
ergernis te vermijden en zich te kwijten van de opgedragen taak 5 .
Deze eerste kennismaking met de clerus, die niet anders dan
uiterst vluchtig kon zijn, werd verdiept door de grote visitatiereis,
welke erop volgde. Eerst stelde hij in Roermond de bisschoppelijke
rechtbank, het officialaat, in en benoemde als officiaal Johannes
Daemen van Mierlo, licenciaat in de beide rechten, met twee
advocaten, twee procureurs, een griffier een promotor en twee
deurwaarders. Daar voor al deze functies nog geen fondsen aan
wezig waren, werden de ambtenaren voorlopig door de bisschop
betaald en zij hielden ook zitting in het bisschoppelijk paleis tot
1639 6 . Volgens Havensius heeft Lindanus deze rechtbank opgericht,
1

F. Willocx, 236, 261 nota 4.
F. Willocx, 261 nota 4 ; F. Gorissen, Stede-atlas van Nijmegen, f j .
3
Rond 1600 telde het dekenaat Cuyk 17 parochies, Erkelenz 4, Geldern 20,
Kessel 18, Krickenbeek 10, Montfort τς, Nijmegen 23, Valkenburg 31 en Weert
j . Erkelenz vormde echter een aparte exclave in het Gulikse gebied. Z i e : L. J.
Rogier, 1, 228 v.
* R. R. Post, Kerkelijke Verhoudingen, 2 j v .
' Havensius, 107: 'Huiusmodi & similibus bene constitutis, Clerum diligenter de
vita emendanda & scandalis tollendis, ac periculo oneris pastoralis, caeterisque
seduto admonitum ad sua dimisit.'
6
] . Habets, in, 3 v.
2
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'tot verbetering van de zeden der priesters en om de gevolgen
daarvan weg te nemen' 1 . Het is mogelijk, dat er zeer veel pastoors
door de officiaal gedagvaard en gevonnist zijn — de desbetreffende
archieven zijn eveneens in 1665 verbrand — wat wij ervan weten is,
dat deze oprichting van het officialaat aan Lindanus zeer veel
moeilijkheden heeft bezorgd met de Roermondse schepenbank en
het Gelderse hof over gemengde rechtszaken tussen geestelijken en
leken, waarbij de belangen van de pastoors tegen collatores en
patronen in het geding waren.
Terwijl Lindanus in de zomer en herfst van 1569 druk in de
weer was met zijn eerste grote visitatiereis vergat hij geenszins het
voorschrift van Trente, dat binnen een halfjaar na de sluiting van
het concilie in elke kerkprovincie een provinciale synode gehouden
moest worden 2 . Wanneer de aartsbisschop in gebreke zou blijven
deze synode te beleggen, was elk der bisschoppen bevoegd en verplicht hem daartoe te dwingen en desnoods de paus te waarschuwen 3 . Het concilie van Trente was reeds zeven jaar geleden afgesloten en in de kerkprovincies Utrecht en Kamerijk was reeds
een synode gehouden, maar in Mechelen nog niet. Binnen de zes
maanden na zijn eigen installatie, op 4 september 1569, zond Lindanus een dringend schrijven aan kardinaal Granvelle met de eis het
eerste provinciale concilie bijeen te roepen en met het verzoek,
dat de kardinaal er zelf bij tegenwoordig zou willen zijn. Op 12
november antwoordde Granvelle hem: 'De reden, waarom wij de
provinciale synode nog uitstellen is alleen deze, dat de voornaamste
zetel van deze provincie, die van Antwerpen, nog niet bezet is. Ik
hoop echter, dat daarvoor zeer spoedig een bisschop zal worden
1

Havensius, 109: 'Ut corruptissimis Cleri moribus & scandalis inde enatis
melius obviam iretur, diciplinaque Ecclesiastica iam dudum per Geldriam
emortua, neglecta & proflígala, postliminio in usum revocaretur, Tribunal
Ecclesiasticum maximis impensis Ruraemundae erexit.'
2
Sessio xxiv, c. 2 de reform. : 'Synodi provinciales quolibet triennio, dioecesanae quotannis celebrentur. '
3 'Quod si vos Archieposcopi faceré nolitis & negligere pergatis; vos Episcopi
tarnen non habetis, quod excusetis, quia in manu vestra est Archiepiscopum
quemq. suum compellere ad Concilii Prov. celebrationem. Quod nisi fecerit
singulis trieniis, interminatione Concilii Tridentini tenemini eum tanquam ab
officio suspensum devitare, atque Ro. Pontifici eius negligentiam indicare.
Quam pauci vero istud feceritis tot hoc duodecennio a Concilii Tridentini publicatione cum primis me dispudet recogitare. An non revera pudendum in tanto
Episcoporum grege pauculos admodum inveniri, qui vero Dei timore accensi
moliantur suos cessatores Archiepiscopos ad officium revocare?' Glaphyra, 83.
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benoemd. Het is noodzakelijk, dat hij eerst geïnstalleerd is en zijn
diocees enigszins vorm heeft gegeven om de synode bijeen te
kunnen roepen. Daarom meen ik haar tot de volgende lente te
moeten uitstellen. Ik hoop vurig zelf daaraan te kunnen deelnemen,
maar ik weet niet of de politieke verhoudingen mijn aanwezigheid
zullen toelaten. Ondanks mijn afwezigheid laat ik echter niets na
wat nodig is om deze vergadering op de juiste wijze te doen verlopen. Verschillende theologen zijn in mijn opdracht bezig al het
nodige voor te bereiden en u ziet dat ik ook in mijn afwezigheid
aan mijn kerk en de gehele provincie de zorg besteed waartoe ik
verplicht ben' 1 .
Óp ι 3 maart 1570 werd na veel moeilijkheden Franciscus Sonnius, de bisschop van 's-Hertogenbosch naar Antwerpen overge
plaatst. Hij nam bezit van zijn zetel op 1 mei en Laurentius Mets
werd op 8 mei de Bossche St. Jan binnengeleid 2 . Niets stond de
bijeenroeping van de synode nog in de weg en Granvelle belastte
zijn vicaris-generaal Maximiliaan de Morillon met de convocatie 3 .
Maarten van Riethoven, de oudste bisschop van de provincie, zat
bij afwezigheid van de kardinaal de vergadering rechtens voor. Hij
weerde energiek de toelating van een gezant van Alva bij de dis
cussies, onder de belofte nochtans, de wensen van de hertog te
eerbiedigen. Alva schikte zich op voorwaarde dat de besluiten,
alvorens gepubliceerd te worden, aan deze gezant, Jean de Glymes,
de president van de Hoge Raad van Mechelen, zouden worden
voorgelegd.
Het is een vraag of Lindanus op dit concilie het Memoriale heeft
uitgesproken of ter behandeling voorgelegd, dat De Ram in zijn
• Granvelle aan Lindanus, il-ii-i çdg: 'Synodum Provinciale cur differamus,
hec una causa est, quod vacat Antverpiensis sedes quae primaria est nostrae
provinciae, cui spero praesulem proximis diebus daturum iri. Eum autem necesse est et in possessionem mitti et formam aliquam suae ecclesiae dare, ut quid
utile aut necessarium sit ante Synodi congregationem indicare possit. Itaque in
ver proximum arbitramur synodum differendam. Cui ut ipse intersim vehementer
opto, sed nescio tamen an status rerum patietur me eo tempore adesse. Ñeque
tamen propter meam absentiam cura remittitur quae ad hunc conventum rite et
recte peragendum necessaria est. Laborant enim me urgente nonnulli Theologi
in paranda materia quae huic actioni necessaria est, et cognoscat D.T. me etiam
absentem earn curam Ecclesiae meae et totius Provinciae Belgicae gerere quam
debeo.' Simancas, Seer. Provinciales, 1416, fol. 236.
2
M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen, 273 ν.
3 F. Willocx, 263.
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Synodicon Belgicum hierbij heeft uitgegeven 1 . F. Willocx ontkende
dit ten stelligste 2 op grond van de inhoud van het stuk en plaatste
het terug naar de bisschopsconferentie van 1567 te Kamerijk. Juist
de inhoud van het Memoriale, een schema van praktische hervormingsmaatregelen, wijst echter vrij dwingend naar de Mechelse
synode van 1570. In verschillende passages wordt een pastorale
ervaring verondersteld welke Lindanus in 1 ^67 nog niet had. Hij
beveelt praktijken aan, zoals bijv. de volksmissies, die hij zelf sedert
zijn installatie beoefende, hij toont een zakelijke kijk op de dage
lijkse noden van de dorpspastoors, die hij alleen door persoonlijke
kennismaking kon hebben verkregen. Daarbij is het gehele stuk
doordrongen van het optimisme van een nieuw begin. Wat Lindanus verwacht als spoedige vrucht van de opleiding en bijscholing
der priesters, van studiedagen voor pastoors, van missiepreken voor
het volk en van de zondagsschool voor de jeugd, ademt de frisheid
van een nieuwe lente, die ook in zijn brieven van die tijd te
speuren valt.
Er is slechts een enkele zinsnede, die, oppervlakkig beschouwd,
de mening van Willocx schijnt te bevestigen, namelijk waar Lindanus aanbeveelt om in deze synode behalve de decreten van Trente
ook de bepalingen over te nemen 'die in het provinciale concilie
van Kamerijk en in andere provinciale synodes reeds zijn vast
gesteld' 3 . Het bedoelde concilie was in ις6ς gehouden. Zijn de
creten waren tot dusver de enige, die in de Nederlanden in druk
waren verschenen* en zij vormden een harmonisch geheel, dat als
schema van discussie ook voor de andere kerkprovincies bruikbaar
kon zijn. Voor Lindanus die in 1 ¡Gj in Kamerijk als buitenstaander
aanwezig was, zou het weinig zin hebben gehad nog aan te bevelen
wat deze provincie zelf reeds besloten had. Willocx heeft terecht
1

P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum, 1, 4^-63.
F. Willocx, 171 nota 1 : 'C'est tort, que P. de Ram a rattaché se rapport de
Lindanus au concile de Malines de 1 ¡jo.' pag. 263 nota ς : 'De Ram déclare, que
la même demande (seil, een schema in te dienen) fut fait à Lindanus. Lindanus
rédigea ce rapport pour l'assemblée de Cambrai en 1 ^67, comme son contenu le
prouve indubitablement.'
3 Memoriale Compositum, Titulus I: De executione decretorum concilii.
'Primum, decreta concilii Tridentini diligenter execution! mandentur. Item
decreta in synodo provinciali Cameracensi, quaeque in aliis provincialibus
synodis decernentur.'
* Het eerste concilie van Kamerijk werd gehouden van 24 juni tot 2ς juli ις6ς.
De acten en decreten werden uitgegeven in 1^66.
2
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opgemerkt, dat de bisschopsconferentie van 1567 een bredere
strekking had dan een provinciale synode, maar de vergadering
waarvoor het Memoriale is geschreven, wordt door Lindanus juist
als een echte provinciale synode toegesproken 1 . Tenslotte vindt
men een confirmatie van de datering op 1570 in de woorden
waarmee Lindanus in december 1 £70 zijn Catechismus Scholasticus
aan de onderwijzers van zijn bisdom opdroeg: 'Onder andere
punten die wij in de afgelopen vasten ten behoeve van het provinciale concilie van Mechelen hebben opgesteld, nam het hoofdstuk
over de godsdienstige opvoeding van onze jeugd niet de laatste
plaats in' 2 . Het Memoriale handelt inderdaad uitvoerig over de
zondagsschool en andere vormen van godsdienstonderwijs en dit
onderwerp was het twaalfde van dertien hoofdstukken: 'niet het
laatste'. Toch schijnt Lindanus zelf de datering van het Memoriale
op IÇ70 tegen te spreken in een ander werkje, dat in 1578 werd
geschreven, maar dat in manuscript bleef liggen en pas na zijn dood
in 1602 werd uitgegeven 3 . Daarin hekelde hij op scherpe toon het
gedrag van de clerus en vooral van de prelaten en bisschoppen, die
een werelds leven leidden en van de priester slechts het lange kleed,
de kruin en de naam droegen. 'Is dat niet het zuiverste farizeisme?
Dat heb ik acht jaren geleden duidelijk aan de Nederlandse geestelijkheid uiteengezet in een synodale redevoering op het provinciale
concilie van Mechelen' 4 . Ook Havensius vermeldt, dat Lindanus bij
1
Memoriale compositum, Titulus 1 'Item in synodo provinciali etiam de ilio
inquiratur... ' en eveneens in Titulus v u : 'Valde e x p e d i r e t . . . in synodo provinciali ante monitos severe objurgari...'
2
Cathechismus Scholasticus, Praefatio· ' Ludimagistns omnibus, per dioecesim
nostram Ruraemunden
scholas, tam pnvatas quam publicas gubernantibus,
plurimam m Christo salutem Inter caetera, quae superiori Quadragesima ad
usum Concila Provincialis Mechlinien. futuro Маю habendi expedivimus, non
postremum caput fuit de Juventute nostra vestrae fidei ad recte ac religiose
instuendum eredita. '
3 Glaphyra in Christi Domini ^pocalypticas ad Episcopos bpistolas. Lovann 1602.
• 'Sed quid nos? an non illa nostris destituía culturis, putatione, repurgatione ac
pampinatione pro uva labruscas, quae & Deum & homines píos molestissimo
afificiunt dolore, qui merito eis oboritur ex perditissima clencorum nostrorum
vita' Quid enim in plaensque omnibus, modo verum faten liceat, aliud vere, si ad
vivum rescces, deprehendas, quam fucatam quandam & longa veste, capitis
corona, clericali píleo & nomine si mulat am sacerdotalem vitam' imo venssimum
phariseïsmum ' quemadmodum annis abhinc octo in Concilio Provinciali Mechhniensi non obscure Clero Belgico exposuimus quando eos oratione illa Synodica,
quae plunmos ad Poenitentiam adeo non invitavit, ut potius offendent ' Glaphyra,
7 verso.
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de openingsplechtigheid een preek hield over de gebreken van de
clerus, waarbij hij ook kritiek uitoefende op de afwezigheid van
Granvelle 1 . De strekking van verwijt en bekering, die wij uit talrijke publikaties kennen 2 , is in het Memoriale echter volstrekt niet
aanwezig. Over de kardinaal wordt met geen woord gerept en van
de pastoors, de religieuzen en kanunniken worden de gebreken
slechts kort aangegeven als premissen voor hervormingsmaatregelen, maar niet uitvoerig besproken.
De conclusie lijkt te zijn, dat Lindanus wel het Memoriale in
1570 als voorbereiding van de synode heeft opgesteld en bij
Morillon of Van Riethoven heeft ingediend 3 , maar dat hij daarnaast
bij de opening een ernstige en vrijmoedige preek gehouden heeft,
die als zodanig niet bewaard bleef. Op deze preek slaat dan de
opmerking van Lindanus, dat de meeste aanwezigen zich erdoor
beledigd voelden, ofschoon enkele bisschoppen hem kwamen bedanken 4 .
De wrevel welke Lindanus daar opwekte is dan mede, naast de
vrees voor tegenstand, de reden geweest, dat het concilie van
Mechelen vrij oppervlakkig is heen gegleden over het belangrijkste
punt van het Memoriale: de herscholing van de priesters en de
oprichting van seminaries. De synode heeft zich ertoe beperkt aan
de bisschoppen te gelasten binnen zes maanden, liefst bij gelegenheid van een diocesane synode, de nodige maatregelen te treffen
voor de stichting van een eigen seminarie 5 .
1

Havensius, 113 'Inchoante dicto concilio Rev. Lindanus in festo D Joannis
Baptistae a precibus vcspertims, acri admodum oratione publice dixit de abolendis
in Clero grassantibus Vitus et scandalis, atque de solida Belgicarum Ecclesiarum
reformatione a Metropoli Mechliniense inchoanda, ut inde caeterae exemplum
capere possint
F Willocx, 266 'Les deliberations ne purent commencer que le 23 de juin par
une allocution énergique de Lindanus sur les desordres du cierge.'
2
Vooral in het Apologeticum ad Germanos, Tomus 11, Praefatio, in de Oratio
Synodica De instaurando Domo Dei, Eusebius, sive dialogue de Poenitentia en in
de hervormingsvoorstellen aan Filips 11 van ι $78
3
Ρ F. Χ. de Ram, Synodicon Belgicum, i, 30, Μ A. H. Willemsen, 631.
• Glaphyra, 8· 'Quae plunmos ad Poenitentiam adeo non invitavit, ut potius
offenderli, Verum quia tunc parum declamando apud plaerosque profecimus (non
defuerunt tamen & Episcopi & Abbates, quorum Deus ad has cogitationes &
concipiendas & probandas corda movit, qui nobis grafías de libera ac synodo
Provinciali digna admonitione agebant) nunc alio Collyno & electorum & Deum
timentium animis medendum cogitamus.'
s F. Willocx, 267 v., Ρ F. X. de Ram, I, 90.
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Over het geheel genomen waren de Mechelse decreten zeer
gematigd. Ze omvatten wel de essentiële punten van de Trentse
vernieuwing, maar vermeden angstvallig alle netelige kwesties die
conflicten met de staat konden veroorzaken, in tegenstelling met
de door Lindanus aanbevolen decreten van Kamerijk. Riethovius
heeft zich zorgvuldig aan de belofte gehouden, die hij aan Alva had
gedaan en hij zond de besluiten, alvorens ze te publiceren, via
Granvelle aan de landvoogd ter goedkeuring 1 . Deze vond toch nog
meerdere punten ter correctie, waarover zijn raadslieden in de
oktobermaand met Morillon en Sonnius onderhandelden. Lindanus
had echter reeds zijn tweede diocesane synode bijeengeroepen tegen
6 september 1570. Zonder op de bevestiging van Alva te wachten
proclameerde hij de besluiten van het provinciale concilie 2 ; daarmee was hij alle overige bisschoppen een halfjaar vooruit, terwijl
Morillon zich in het aartsbisdom tevreden stelde met een afschrift
aan de dekens.
Op deze tweede diocesane synode heeft Lindanus een beroemde
redevoering gehouden die ook in druk verschenen is 3 . Parafraserend
op de schriftuurtekst: 'Wanneer de priesters zich bekleden met
gerechtigheid, zal het volk Gods zich verblijden', hield hij zijn
gehoor de spiegel van een heilig priesterleven voor. Dit omvatte
drie delen : een rechtzinnig geloof, een vrome en ongerepte levenswandel en een goede verzorging van de eredienst.
Lindanus begon de uitleg van het eerste deel met een uitvoerige
lofprijzing van zijn geestelijken voor de bereidwilligheid, waarmee
zij tijdens de eerste synode de geloofsbelijdenis en de eed van
gehoorzaamheid hadden afgelegd. Zijn vreugde werd echter overschaduwd door de ervaring, dat enkele priesters 'niet zozeer uit
kwaadwilligheid, naar ik meen, als wel uit onvoorzichtigheid of
jeugdige overmoed en onervarenheid verboden boeken bij zich
» F. Willocx, 268.
* F. Willocx, 269; Havensius, 116: 'In ipsa vero Synodo promulgatum est
Concilium Mechlinience, & ut executioni illius decreta mandarentur, serio
a c t u m . ' ; Oratio Synodica, 13: 'Prodiit hoc anno novum Romanum Breviarium,
nobis ex Concila Mechliniensis Decreto, ut in ipsius Publicatione audietis die
crastina legendum.'
3 Oratio Synodica, de instaurando domo Dei, si sacerdotes suam ¡nduantur Justitiam. Habita ad clerum, In Synodo altera Ruraemundensi, Anno LXX. die vi
Septembris, per Reverendiss. Dominum Wilhelnium Damasi Lindanum Episcopum Ruraemundensem. Coloniae, Excudebatur primum apud Maternum
Cholinum, Anno M.D. LXXI.
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hebben gehouden, ondanks het verbod van paus en koning'.
Nadrukkelijk beval de bisschop alle betrokkenen dergelijke lectuur
binnen acht dagen bij hun deken in te leveren. 'Als wij in de toe
komst nog iemand vinden (zoals er velen waren tijdens de laatste
visitatie, maar zij zullen ervoor boeten), die openlijk of in het
geheim ongehoorzaam is op dit punt, dan verkondigen wij nu reeds,
dat hij wordt gesuspendeerd en een behoorlijk zware straf zal
ontvangen ; ik bedoel daarmee degenen, die niet binnen acht dagen
na hun thuiskomst deze boeken inleveren'.
Na deze ernstige passage spoorde Lindanus de priesters op harte
lijke toon aan, om alle tijd die overbleef van het breviergebed en
het ministerie te besteden 'niet aan praten en ijdele conversatie,
niet aan feestmaaltijden of profane studies, maar aan de lezing en
overweging van de heilige schrift en de kerkvaders'. Tot in details
gaf hij adviezen voor een goede dagindeling en wijdde uitvoerig uit
over het priesterlijk gebedsleven in meditatie en breviergebed.
Hierbij ontzag hij zich niet een scherpe aanval te doen op het
nieuwe romeinse brevier, dat in opdracht van Pius ν was uitgegeven
en dat volgens Lindanus wemelde van drukfouten en verkeerde
vertalingen. Hij beloofde zijn gehoor, zelf zijn vrije tijd te besteden
aan de uitgave van verbeterde psalmteksten 1 .
In deze lange uitweiding, waarin de zelfverzekerde geleerde wat
pedanterig naar voren kwam, liet Lindanus niet na zijn eigen boeken
aan te bevelen als geschikte studieobjecten ; hij spoorde zijn pastoors
aan hem te steunen door hun prediking 'opdat wij goede en ge
trouwe soldaten zijn van Christus Jezus, dapper strijdend in deze
strijdende kerk. Laat anderen maar triomferen in hun kerk die zij
de triomferende noemen, wij echter verwachten een nog betere
kerk, een hemelse, te ontvangen door onze trouwe krijgsdienst'.
Lindanus prees zijn mensen voor hun trouw tijdens de troebelen
van ι $66 toen geen enkele had getwijfeld of was afgevallen en
spoorde hen aan dit vol te houden. Hij herhaalde zijn belofte om te
1

Oratio Synodica, ι 3 : 'Prodiit hoc anno novum Romanum Breviarium... quod
Psalmos habet (Deus bone) quam mendis plurimis contamínalos? quam foedis
corruptelis deprávalos? quam denique a vera lectione discrepantes & aberrantes?
Quemadmodum orbi demonstrabit nostra Psalterii Davidici Castigatio, in primam
Quinquagenam, ex Codicibus Graecis, Vaticanis, divi Victoris Parisiensis,
aliisque varus & Latinis variarum Bibliothecarum innumeris apparata; si recognoscendi ocium darent negotia nostra Ecclesiastica, tantum Nos uti nosti, non
o b r u e n t i s . . . Pudel enim referre, quotnam erratorum centurias deprehenderimus..."
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zorgen voor een behoorlijke soldij en wees op de uiteindelijke
beloning na afloop van deze aardse strijd. Geheel deze passage klinkt
als de dagorder van een generaal voor het front van zijn troepen.
Een geheel andere toon klinkt in het tweede deel van de rede,
handelend over de priesterlijke plicht tot een vrome levenswandel.
Nu eens dreigend, dan weer smekend en overtuigend, trachtte
Lindanus zijn geestelijken in te prenten, dat zij door hun leven waar
moesten maken, wat zij met de mond verkondigden'. Slechts zeer
kort sprak hij over het concubinaat, al was de korte passage duidelijk en hard genoeg. 'Wat zal ik hier zeggen over hen, die verslaafd
aan vleselijke lusten, het gewaagd hebben hun bijzit tot aan onze
visitatie in hun huis te houden of in de nabijheid, of die zelfs hun
pastorie aan haar hebben afgestaan en bij anderen inwonen? O, gij
bedriegelijke en overlistige mannen, als gij niet kuis kunt zijn, wees
dan tenminste voorzichtig! Wat hoor ik sommige zwijnen uit die
kudde van Epicurus knorren ! Door hun slechte voorbeeld brengen
zij ook hun parochianen tot misdadige hartstocht en al zijn zij geen
echte koppelaars, toch sporen zij door hun slapheid ook anderen
aan tot ontucht. Zo iemand noem ik eerder een Arkadische zwijnenhoeder dan een priester van Christus. Aan deze Christus als rechter
zullen zij echter rekenschap moeten afleggen, en ook aan ons
wanneer zij niet onmiddellijk en voorgoed dat onzuivere en ergernis-gevende leven afzweren' 2 . Zeer kort ook sprak Lindanus daarop
over een misbruik, dat hij simonie noemde, en dat hij garandeerde
met wortel en tak uit te roeien : het gebruik dat de pastoors gedwongen werden een deel van hun inkomsten af te dragen aan hun
patroon of collator. Zeer uitvoerig echter, in ruim twintigmaal
zoveel woorden, ging Lindanus in op wat hij als het hoofdgebrek
van zijn clerus beschouwde: onmatigheid en dronkenschap 3 . Dit
1

Secunda Pars Justitiae Sacerdotal is est Vita pia. Oratio, 18-31.
'Quid enim dixeris quaeso de iis, qui ventri hactenus & ingenui dediti, suas
Thaïdas ausi fuere, ad nostram usque Visitationem hoc Automno peractam, aut
domi alere, aut in vicinia fovere, aut sua etiam domo illis cedere & alienas habitare? O astutos homines atque percallidos, ut si non caste saltern caute: quod
quosdam audio isto de Epicuri grege porcos grunnire: dum suos clientulos suis
cum suibus subantes, ilio quasi celeumate ad nefariam libidinem hortantur: atque
si non lenocinantes, certe adulantes ad isthaec sacrilegia adultera impellunt.
Sed ea vox subulco aliquo Arcadico, quam Christi Sacerdote est dignior. De qua et
Christo Judici rationem reddent: sicut & Nobis, nisi haec tam impurioris quam
vitae libidinosae scandala quam primum semel aboleverint.' Oratio Synodica, 18.
3 Oratio Synodica, 20-31.
2
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probleem werd van alle kanten beschouwd, het gebrek werd met
scherpe woorden gehekeld en met citaten uit de schrift, de kerkvaders en de klassieke oudheid afgekeurd. Daarbij toonde de bisschop de moeilijkheden hiervan goed te begrijpen: waar het
drinken van enorme hoeveelheden bier en het houden van grote
feestmaaltijden een ingeworteld volksgebruik was, viel het de clerus
niet gemakkelijk zich daarvan afzijdig te houden. Hij trachtte zijn
toehoorders ervan te overtuigen, dat zij een roeping als geneesheer
tegen deze volksziekte hadden, zoals ook Christus de ziekten van
zijn tijd genas en uitbande. Lindanus zeide te begrijpen, dat de
parochieherders bij familiefeesten niet geheel afzijdig konden blijvan, maar dan moesten zij altijd als eersten opstaan en vertrekken,
of als zij daartoe niet zonder meer de moed bezaten, moesten zij
excuses voorwenden die niemand kwetsten, zoals een slechte gezondheid of dringende bezigheden, studie of pastorale plichten.
Aldus zouden zij aan hun sociale verplichtingen voldoen en tevens
de anderen door hun voorbeeld de matigheid en zelfbeheersing
prediken.
Het laatste deel van de synodale rede, handelend over de eredienst, legde een sterke nadruk op de waarachtigheid van de celebrerende priester en kwam aldus weer terug op de beoefening van
een persoonlijk gebedsleven, eindigend in een gloedvolle peroratie.
Wanneer men op grond van deze redevoering een mening tracht
te vormen over het peil van de Roermondse clerus springen enkele
punten naar voren. Bij de woelingen van de beeldenstorm waren
alle pastoors trouw gebleven ; tegen de publikatie van Trente rees
geen enkel verzet hetgeen in bijna alle andere diocesen wel het
geval was 1 . Verslaafdheid aan bier en deelname aan uitbundige
eet- en drinkgelagen waren zulke algemene karaktertrekken van
ons volk in die tijd, dat buitenstaanders zeiden : 'Ze eten en drinken
als beesten' 2 . Dat de plattelandsgeestelijken hierbij niet ver boven
het lage beschavingspeil van hun parochianen uitstaken, werd reeds
eerder voor andere delen van Nederland geconstateerd 3 en is voor
deze streek niet zo verwonderlijk.
Wat tenslotte het concubinaat betreft, de aangehaalde tekst wijst
er in alle hardheid op, dat dit euvel niet zo algemeen verbreid was
als Havensius en Cuyckius na 1600 beweerden. Ook wanneer men
1

F. Willocx, 197, 271 v.
E. Gossart, Espagnols et Flamands au xvi siècle, I, 12 v.
' L. J. Rogier, 1, 30 ν.
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mag aannemen, dat menige ongeletterde dorpspastoor niet heeft
verstaan wat in deze latijnse volzinnen door de zacht en snel sprekende bisschop1 over zijn hoofd werd uitgestort, dan kan men wel
zeggen, dat Lindanus dit scherp verwijt onmogelijk zo had kunnen
lanceren, wanneer nagenoeg de gehele vergadering daarmee bedoeld zou zijn.
Deze indruk wordt nog versterkt door de synodale decreten.
Zeer strenge en minutieuze bepalingen werden daarin vastgelegd
voor het weren van openbare dronkenschap bij de clerus. Geen
priester mocht een herberg bezoeken tenzij voor een officiële
maaltijd. Wanneer een pastoor in het openbaar dronken was, werd
hij ipso facto gesuspendeerd. Dezelfde straf liep men op, als men
— na 's avonds dronken te zijn geweest — de volgende morgen de
mis opdroeg zonder eerst te gaan biechten. De carnavalsdagen
golden voor de clerus als onthoudingsdagen. Daar vele geestelijken
hun brevier niet baden als zij op reis waren, werd bepaald, dat
niemand zonder zijn brevier mocht worden aangetroffen. De eerste
maal moest een overtreder een kleine boete betalen, de tweede
maal een Carolusgulden, de derde maal werd hij gesuspendeerd.
Nauwkeurige bepalingen ook werden gegeven voor de uitoefening van de eredienst, voor de frequentie en inhoud van de preken
voor de toediening van de sacramenten en sacramentaliën. Kenmerkend voor de tijdgeest was de volgende bepaling: 'omdat op
vele plaatsen overblijfselen van heidense toverij en bijgeloof worden
aangetroffen, bevelen wij de dekens zorgvuldig toezicht te houden,
dat niemand, priester of leek, zich bedient van onwettige of ongewone medicijnen, windsels, amuletten, kaarten, tekens, uitgesneden letters of gewijde voorwerpen om ziekten te verdrijven,
koorts te verlichten, of vee te genezen onder sanctie van een
strenge straf, door ons te bepalen'.
Dat in afgelegen boerendorpen veel van de oude germaanse
praktijken nog welig tierden en de pastoor daarbij de rol van de
medicijnman moest vervullen, is niet al te verwonderlijk. Havensius
geeft een voorbeeld van de wijze waarop zulk een priester door
Lindanus in het publiek werd gestraft door het afnemen van de
kelk, het terugbrengen in de lekenstand en een langdurige boetetijd*.
1

Havensius, 90 : 'Vox ñeque grandis erat, ñeque exilis, licet lingua impeditior
& praeceps, ut cum difficultate ab extrañéis interdum intelligeretur.'
2
Havensius, ¡9;: 'Ibidem (sc. in Weert) deprehensus sacerdos quidam super280

Geen enkel rechtstreeks decreet werd er gegeven tegen het
concubinaat, doch in het hoofdstuk 'Over de dekens' werd uitvoerig op de situatie ingegaan. 'De dekens moeten op de vele
pastoors, die allen hun concubine hebben weggezonden en nu
boete doen voor hun incontinentie, zorgvuldig toezicht houden,
opdat zij zich zo ijverig blijven hoeden voor elk contact met die
vrouwen, als het concilie van Trente van zulke gevallen priesters
eist. Wanneer er concubinen worden aangetroffen, die zo brutaal
en onbeschaamd zijn, dat zij zelf uit eigen beweging terugkeren
naar het huis van hun pastoor of dat zij in de buurt blijven wonen,
dan moeten deze vrouwen na een- of tweemaal gewaarschuwd te
zijn, bij ons worden aangegeven en haar dienen de sacramenten
geweigerd te worden. Ofschoon de priesters die als concubinarius
bekend stonden of die ons bekend geworden zijn, allen zonder
uitzondering hun concubine hebben verwijderd, nochthans - daar
wij tot onze smart hebben gehoord, dat verschillende concubinen
nog in de buurt zijn gebleven of op plaatsen die niet zover verwijderd zijn dat er geen redelijke oorzaak van ergernis meer zou
kunnen zijn — bevelen wij, dat de dekens daarover zorgvuldig navraag moeten doen. En als er naar hun mening ergernis gegeven
wordt of ernstige verdenking bestaat, moeten zij de betrokken
vrouwen vermanen en haar elk gesprek of contact met priesters
uitdrukkelijk verbieden. Zij mogen niet in de huizen van priesters
komen, noch bij maaltijden waar een priester aanwezig is, op straffe
van zes daalders of, naargelang de ernst van hun vergrijp, van een
nog zwaardere straf zelfs hechtenis, indien zij op schaamteloze wijze
de vermaningen van de dekens in de wind slaan'.
Opmerkelijk in deze passage is de mededeling, dat alle betrokken
priesters blijkbaar zonder ernstig verzet hun vrouw en kinderen
binnen het jaar hadden weggezonden. Ofschoon Lindanus spreekt
van 'velen' kan dit niet slaan op de meerderheid van de clerus, noch
op een situatie waarbij de gehuwde staat voor geestelijken als normaal geaccepteerd was, zoals voor Friesland rond 1560 scheen te
gelden.
stitiosus, quem antea punitum & a suis damnatis artibus non abstinentem, publico
spectaculo sacris Reverendissimus exuit vcstibus, sacrum calicem de manibus
rapuit, omnibusque dispoliatum sacris, laico iussit indui habitu, cui & sacerdotali
omni officio & templi ingressu per annos sex interdixit, eumque extra laicorum
ordinem proiecit, ut extra tcmplum orans & stans iuxta ostium audiret, eminusque spectaret quid nam in DEI Ecclesia gcratur.'
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Verbijsterend lijkt de harteloosheid waarmede over deze vrouwen
wordt gesproken, die - ineens aan hun lot overgelaten — zich met
hun kinderen maar moesten zien te redden. Zij moesten naar ver
weg verhuizen in die gevaarlijke tijd of anders zo streng worden
gemeden, dat ze met geen priester meer mochten spreken. Onrechtvaardig lijkt ook de kwalificatie : 'bedriegelijke en over-listige
mannen', die in de redevoering zelf werd gegeven aan de priesters,
die zich gewillig aan de voorschriften hadden onderworpen, maar
die — niet in staat de vrouw die zij beminden zonder meer op straat
te zetten — zelf maar op kamers waren gaan wonen.
Dat Lindanus en de kerkelijke wetgevers de celibaatsverplichting
zo ernstig namen is wellicht te begrijpen, maar dat een zo strenge
maatregel kon worden afgekondigd, wijst er toch op dat het hier
slechts over een minderheid ging. Synodale decreten geven meestal
geen exacte kennis over de ernst of de omvang van gelaakte misbruiken, daar zij soms het kwaad willen voorkomen of louter
confirmaties zijn van algemene kerkelijke voorschriften. Vele synodale bepalingen bleven bovendien in de zestiende eeuw een dode
letter die niet werd geürgeerd 1 . Daar was Lindanus echter de man
niet naar. In 1572 zond hij aan paus Pius ν ter verdediging van zijn
beleid tegen het verwijt van nalatigheid een (helaas niet bewaarde)
lijst van 'tien of twaalf pastoors, die ik volgens het voorschrift van
Trente heb afgezet omdat zij weigerden te resideren, eveneens van
zeer vele concubinarii die ik heb gestraft wegens ongehoorzaamheid
en van enige edelen, die ik om dezelfde reden heb geëxcommuniceerd' 2 . Misschien is de variatie van de straffen niet zonder betekenis : de concubinarii waren gestraft, niet afgezet of in de ban gedaan.
Van een 'verjagen van alle concubinarii' zoals Cuyckius beweerde
is blijkbaar geen sprake, veeleer van een zorgvuldig gedoseerde
penitentie voor degenen, die niet ineens de kracht konden opbrengen, hun levenswijze radicaal te veranderen.
Gedoemd een dode letter te blijven was helaas - ondanks de
onafgebroken pogingen van de bisschop - de belangrijkste bepaling
1
L. J. Rogier, De katholieke kerk van i j j g tot 179$, 184; R. R. Post, Kerkelijke Verhoudingen, 21 v.
2
Lindanus aan Gregorius xiu, 8-4-1^78: 'Recensito tot a me inflictarum oh
non residentiam Pastoribus meis ad decern vel duodecim privationum pro
Concilio Tridentino exequendo, et concubinariorum plurimorum inobedientium
punitionum, uti et nobilium aliquot eadem de caussa excommunicationum
catalogo
' Uitg. A. Theiner, Annales, 11, 424.
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van de synode, namelijk het besluit om een seminarie op te richten 1 .
Had Lindanus daarop tijdens het provinciale concilie de grootste
nadruk gelegd, hij aarzelde geen ogenblik om in zijn eigen diocees
te beginnen.
Voor deze instelling waren echter geen kerkelijke fondsen aanwezig. Lindanus wist de vergaderde clerus over te halen tot een
belasting van een half procent op alle kerkelijke inkomsten. Daarvoor kon hij zich beroepen op het decreet van Trente 2 , dat alle
aanwezige stichtingen, bestemd voor priesteropleiding, toewees
aan deze nieuwe instellingen en bij ontstentenis van dergelijke
fondsen de bisschop machtigde de nodige gelden te zoeken in een
belasting van de kerkelijke goederen. Het concilie had bepaald, dat
de uitwerking daarvan door de bisschop met een commissie van
vier personen, waarvan er twee door hem zelf en twee door de
geestelijken gekozen werden, zou kunnen geschieden. Door deze
samenstelling had Trente reeds bij voorbaat aan de bisschop de
meerderheid willen verzekeren, het concilie van Mechelen had
niet verder durven gaan dan alleen de bestaande fondsen voor het
seminarie te reserveren, doch Lindanus wist de afstand van een
deel der inkomsten te verkrijgen en wel op de volle synode : een
bewijs temeer van de medewerking die hij van zijn geestelijkheid
ontving.
Tegen deze belasting rees veel verzet, niet van de priesters die
ter synode het besluit hadden goedgekeurd maar van geestelijken
en instellingen, die zelf buiten het diocees gevestigd, beneficies in
het bisdom bezaten. Tegen hen riep Lindanus de hulp van Alva in:
'Als uw gezag hier niet tussenbeide komt, geloof ik niet dat deze
nuttige instelling ooit zijn beslag zal krijgen, hetgeen toch hoogst
noodzakelijk is omdat de gehele omgeving met ketterij besmet is' 3 .
1

O . J. J. Hoogland, Het bisschoppelijk seminarie te Roermond, Maasgouw, xi,
(1889) 97 ; Havensius, 116. In de gedrukte decreten komt deze bepaling niet voor;
wel wordt ze verondersteld in het voorschrift van Titulus vi : De vita et honéstate
clericorum, waarin alle priesters worden aangespoord, in hun testament het
bisschoppelijk seminarie te gedenken. 'Daaruit zullen grote vruchten voor Gods
kerk voortkomen en zij zullen zo deel hebben aan dit vrome werk, dat voor de
opbouw en het behoud van Gods kerk zo noodzakelijk is.' Oratio Synodica, 63.
* Sessio xxiii, caput х ш de reformatione : Norma erigendi seminarium clerico
rum, eosque in ipso educandi.
3 Lindanus aan Alva, najaar 1 J70 : 'Si Vestrae Illustrissimae Celsitudinis hac in re
non interveniat authoritas, non putamus tam pium institutum unquam habiturum
progressum, quod tarnen propter loca per totam viciniam infecta admodum hic
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De landvoogd voldeed aan dit verzoek door aan stadhouder en hof
van Gelre te gebieden, dat zij de bisschop van Roermond 'alle
geboerlycke hulp und bijstandt sullen gheefven, bedwingende durch
alle geboerlycken middelen denghenen die ghehalden siin daertoe
to contribueren''. Voor deze steun dankte Lindanus de hertog in
een schrijven van 31 januari 1 571 2 , doch nog hetzelfde jaar moest
hij opnieuw diens hulp inroepen, daar de amtman van Maas en
Waal, Johan Mom, weigerde ten behoeve van de bisschop beslag te
leggen op goederen van prelaten uit Keulen, die in zijn rechtsgebied lagen3. Ook thans voldeed Alva aan het verzoek door een
opdracht aan het Gelderse hof, de amtman te sommeren zijn plicht
te doen 'nyettegenstaende eenige privilegien ofte statuten die daertegen geallegeert muchten werden' 4 .
Het leggen van een financiële basis voor het seminarie bleek
echter een zeer zware hindernis. Volgens Havensius5 zou de bisschop in 1 SJ2 een verzoek om steun aan de koning hebben gericht,
doch daarvan is in de archieven geen spoor overgebleven. Wel
vinden we verscheiden verzoekschriften aan de regering om openstaande beneficies zonder zielzorg aan het seminarie te mogen
verbinden 6 , omdat door de plunderingen der soldaten de clerus
est necessarium.' Medegedeeld door J. S. van Veen, Bijdragen tot de geschiedenis
van de oprichting van het seminarie te Roermond, Maasgouw, xxix (1909) 4.9.
1
Alva aan het hof van Gelre, 13-11-IJ70: R.A.A. Brieven van en aan het hof,
2410.
2
Lindanus aan Alva, 31-1-1571, R.A.B. Audience, 311 fol. 102.
3 Lindanus aan Alva, 17-12-1571: R.A.A. Brieven van en aan het hof, 2551,
no. jo ; aan het hof van Gelre : 2597, medegedeeld door van Veen, j o .
• Alva aan het hof van Gelre, R.A.A. Brieven van en aan het hof, 6 2 j ; eveneens in
R.A.B. Audience 312, fol.

247.

s Havensius, i l i : 'Quoniam vero omnes suas cogitationes conferebat optimus
Praesul in Ecclesiam suam promovendam, atque imprimis e re atque dignitate
ipsius fore iudicabat, si schola aliqua Theologica institueretur, ex qua tanquam
ex seminario prodirent, qui aliis praeessent, supplicavit Regi Catholico, ut ad
earn rem auxilia praestaret. Et quidem Rex approbavit hoc Episcopi consilium,
eiusque supplication! annuii ; atque etiam mandatum ad ducem Albanum misit ; sed
res ista perfìci non potuit, successum eius impedientibus perturbationibus
publicis... '
6
Lindanus aan Alva, voorjaar 1573: 'Remonstre en toute reverence... comme
led. remonstrant, at selon I'ordonnence du sainct concil de Trente travaillé et
cerché tous moiens pour ériger ung séminaire. Et aiant faict son extrême diligence, ne peult trouver moien à cause de la pouvreté de la clergé de la diocèse et
quant et quant pour les très grands dommaiges, qu'ilz ont enduré l'an passé et
endurent jusqu'à jour d'huy. Et comme par ledict concil est ordonné de pourvoir
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niet langer in staat was de extra belasting te voldoen. Ook werden
kerkelijke boeten aan het seminarie toegewezen 1 .
Van enige concrete realisering van het seminarieproject is echter
in deze jaren niets gekomen. Wel verzocht Lindanus op 18 april
1572 de provinciale overste der jezuïeten te Keulen hem vier
paters te willen afstaan voor zijn priesterschool 2 , doch de plundering van Roermond maakte ook dit voorlopig onmogelijk. Onder
Requesens en Don Juan namen de onveiligheid en armoede van het
Overkwartier in ernstige mate toe. Daarbij raakte de stad Roermond in ι Î77 geïsoleerd van de rest van het diocees. Het had
weinig zin toen een seminarie op te richten waar geen leerlingen te
verwachten waren.
Toen Lindanus in 1579 in Spanje koning Filips 11 wist te overreden om een seminarie in de Nederlanden te stichten om in de
dreigende priesternood tijdig te voorzien, koos hij voor de plaats
van vestiging het veilige Leuven en als eerste regent zijn vriend
Johan van Strijen3. In 1584 haalde hij paus Gregorius xin over om
hetzelfde te doen en toen viel de keuze op 's-Hertogenbosclv*. In
beide gevallen wist hij op overtuigende wijze de nood te schilderen
waarin de Nederlanden zouden geraken als de noordelijke gewesten
weer veroverd zouden zijn. Over zijn eigen diocees werd daarbij
niet gesproken. Daar had Lindanus heel wat gevluchte priesters uit
Holland en Friesland aangesteld, zoals blijkt uit terloopse vermeldingen in processen of verzoekschriften. Aan vluchtelingen was in
het zuiden geen gebrek. Lindanus raadde Don Juan in 1 £78 aan, met
de bezetting van vacatures in de regering en gewestelijke raden
aux séminaires par incorporation d'aucuns bénéfices, desquelz Sa Majesté at
plusieurs collations, comme est le personal de Herle, le cure de Cuijk, de
Lotthum, de Montfort, lesquelz n'ont que trop de biens pour entretenir ung
pasteur, supplie pourtant ledict remonstrant très affectueusement et du bon et
entier zèle, qu'il plaise à Icelle, consentir pour quelque temps à l'incorporation
d'iceulx pour ledict s é m i n a i r e . . . ' Uitg. Maasgouw, 1909, ςι.
1
Vonnis van Don Gaspar Gomez, R.A.B. Audience, 243.
2
J. Terser, Bisschop Lindanus en de Jezuïeten, Maasgouw 1941, 11.
3 Havensius, 176, 2οι ν ; J. Habets, IH, ςςτ, Advies van Lindaus en fra Lorenzo
de Villavicentio m.b.t. de oprichting van het Collegium Regium te Leuven:
Simancas, Corona de Castilla, 160 no. ι ο ί ; Stukken over de oprichting zelf:
н.л.в. Université de Louvain, 3327 en 342 j .
* Havensius, 197 ν ; L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 11, 180 v; Verslag van Lindanus aan Carolus Borromaeus ιςίς, uitgegeven
door H. F. van Heussen, Historia Episcopatuum, 324 v.
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hetzelfde te doen als hij in de zielzorg deed 1 . Hij beschouwde het
als een plicht van rechtvaardigheid degenen die alles hadden opgeofferd voor land of kerk de voorrang te verlenen bij benoemingen.
Toch heeft Lindanus in 1580 een concreet begin gemaakt met
zijn diocesaan seminarie, al was het zeer bescheiden. In Roermond
stond een oud Begaerdenklooster St. Ewald of St. Theobald geheten 2 , dat nog slechts twee bewoners telde en in vervallen staat
verkeerde. De bisschop wist de kloosterbroeders te overreden hun
gebouw met verdere eigendommen af te staan ten bate van het
seminarie 3 . Bij dit klooster hoorde een filiaal St. Joost onder Echt,
dat in i£72 was geplunderd en onbewoonbaar gebleven* en enkele
boerderijen en akkers onder Linne en Stevensweert. Dit volstond
voor het onderhoud van een twaalftal studenten 5 . Havensius schreef
hierbij het commentaar: 'Eindelijk is na veel moeizame arbeid de
grondslag gelegd van het seminarie tot meerdere glorie van God.
Op 18 mei zijn alle voorbereidingen gereed gekomen, zodat een
rijke oogst voor de kerk van Roermond verwacht mag worden.
Aan Christus zij lof en onsterfelijke glorie' 6 .
Lindanus wenste opnieuw dit seminarie te stellen onder leiding
van de paters jezuïeten, zoas hij aan de hertog van Parma schreef7.
• Zie hoofdstuk I, blz. : 16 nota { en blz. 17 nota 1.
J. S. van Veen sprak van St. Theobald, zo ook de magistraat van Roermond in
een ruilacte van 12 mei 1609 (Oud-archief Roermond, omslag 21, no. 21).
Lindanus noemde het klooster zelf St. Ewald in een brief aan Parma van ι {8o
(Limburgs Jaarboek, ι, 137) ook J. Habets gebruikte die naam, Geschiedenis, in,
2

S57·
1 Relationes Status van het oude bisdom Roermond, PSHAL, dl. LXIV (1928):
'Monasterium ob defectu disciplinae et personarum in semetipso peribat, consentientibus duabus aut tribus personis quae supererai!t.'
• J. S. van Veen, Bijdragen tot de geschiedenis van de Begardenkloosters St.
Theobald te Roermond en St. Joost te Maasbracht. Maasgouw, 1918, 49.
s О. J. J. Hoogland, 97; Habets, ni, ςςη.
6
Havensius, 181: 'lacta sunt tandem longos post labores fundamenta Seminara
ad gloriam Dei, et die Maii 18 conclusa et confecta omnia quae ad earn rem
pertinent, ut magnus fructus Ecclesiae Ruraemundensis sperandus, Christo laus
et immortalis gloria.'
7 Lindanus aan Parma, 1^80: 'Mihi subscripto videtur coram Judice Christo
Jesu fore utilissmum et huic oppido ac toti adeo huic dioecesi afflictissimae
consultissimum ac vere salutare, ut monasterium Boghardorum S. Ewaldi
Ruraemundense in seminarium convertatur, juxta s.S. Conc. Tridentini decreta
erigendum et opera ven. P.P. S.J. erudiendum; unde in posterum catholica nostra
religio, hie et per viciniam haeresibus varus afflictissima, quaeat efficaciter
tandem instaurar! et ad posteros salva féliciter propagari.' Medegedeeld door
H. J. Allard, Het Jezuïetencollege te Roermond, Limburgs Jaarboek, 1 (1894) 1 37.
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Dit is echter bij een plan gebleven ; pas in 1611 zou de sociëteit in
Roermond een college vestigen1. Inmiddels bleef het bogaerdenklooster niet onbewoond. In 1582 werd het zusterklooster 'In gen
Ooy' te Venlo door de geuzen in brand gestoken en de zusters
werden verdreven 'uut de stat van Véndelo, want zoo sy Gues was,
en begeerden sy geen closters meer' 2 . De zusters zochten hulp bij
hun generale overste 'wat sy souden doen, denwelken henlieden
voor antwoort gaf, dat hyse niet cost helpen'. Ten einde raad
namen zij hun toevlucht 'tot den Eerwerden Heer en vader Wilhelmus Lindanus, bisschop tot Roermond, die haar gegeven heeft een
closter binnen de stat Roermonde, genoempt de Begarde. In dit
closter en waren maar 3 persoenen, eenen priester en twee leecken,
dewelken versien worden' 3 . In de 'priester en twee leken' die
elders werden ondergebracht, mag men waarschijnlijk de prille
kiem van het seminarie zien. De eigendommen van St. Theobald
bleven echter onder het beheer van de provisoren van het seminarie 4 . De zusters moesten 'sich selven wat meer versien. Si moesten
sommighe renten vercopen ende sommighe belastense mit grote
sommen van gelde'.
In 1587 riep Lindanus Pilgrom Pullen naar Roermond om scholaster van de kathedraal en regent van het seminarie te worden.
Pullen was uit het diocees Roermond afkomstig5 en vervulde van
1 579 tot 1585 de functie van rector aan het begijnhof te Roermond 6 .
Hij stond bekend als uitmuntend theoloog en geestelijk leider en
was de auteur van meerdere mystieke verhandelingen 7 . In 158^
trok Pullen zich uit het apostolaat terug en leefde afgezonderd van
alle beslommeringen in Keulen 8 of Gent 9 . Deze vrome en geleerde
priester wilde Lindanus weer aan zijn kerk verbinden en schreef
• F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland, Nijmegen,
1940, 2 1 1 .
2

J. Habets, Kroniek van het klooster In de Oode te Venlo, PSHAL, xvi (1879)
427-Í06.
3 Kroniek, capittel iv: Hiernae volcht hoe se te Roermonde quamen.
« Oud-Archief van het bisdom Roermond, portefeuille j 8 : boekhouding van het
seminarie in 1 £96. In dat jaar waren de zusters nog steeds in St. Ewald gehuisvest,
maar de provisoren van het seminarie beheerden klaarblijkelijk de goederen,
s N.N.B.w., ix, 82 j : Pullen werd geboren in Venray of Vlodrop.
6
Lijst van de pastoors van het Begijnhof te Roermond, Maasgouw, 1908, 32.
7 J. Notermans, Een mystieke Limburger: Pilgrom Pullen, Maasgouw, 1927, 66
en 1931, 8; J. Reijpens, Pilgrum Pullen, Ons Geestelijk Erf, in (1929) 22 en i 2 j .
• Havensius, 228.
β L. Verschueren, Studia Catholica, 1944, 1-7.
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hem: 'Ook hier zal u de gelegenheid niet ontbreken om u op het
geestelijk leven toe te leggen, want wij verwachten uit Holland
enkele zusters die wij aan uw geestelijke leiding willen toever
trouwen; eveneens enige ongeletterde priesters die wij uit de
inkomsten van het seminarie zullen onderhouden. Als u wellicht
nog andere priesters kent, die geschikt zijn om aan deze heilige
instelling te verbinden, kunt u met hen onderhandelen op welke
voorwaarden zij willen komen' 1 . Op het einde van zijn episcopaat
blijkt het seminarie nog steeds in een beginstadium te verkeren.
Zijn opvolger Henricus Cuyckius schreef in ι $99 aan Clemens vu :
'Vanaf het begin is hier een zeer klein seminarie geweest, dat door
de oorlogsrampen en belastingen geen enkel nut gehad heeft en
inmiddels is verdwenen' 2 .
In het klooster St. Theobald bleven de zusters uit Venlo wonen
tot 1598 en na hun vertrek werd het gebouw geruild tegen het
klooster van de zusters dominicanessen in de Veldstraat, waar
opnieuw het seminarie werd ingericht, dat in 1619 zes studenten
en twee professoren telde. In 1655 onder bisschop Creusen bleek
het een convict te zijn met acht jongens, die de humaniara bij de
jezuïeten volgden. Pas bisschop Cools wist het seminarie levensvatbaar te maken door het aan zijn ordebroeders, de paters dominicanen, toe te vertrouwen. Toen werd het een theologicum dat een
grote bloei tegemoet ging. In 171 8 telde het reeds ςο studenten 3 .
Met stipte regelmaat riep Lindanus zijn diocesane synode bijeen.
In 1 570 was voor deze vergadering een vaste datum overeengeko
men, namelijk op woensdag na zondag 'Cantate' 4 , behalve wanneer
het feest van de evangelist Marcus in die week werd gevierd. Op
het Marcusfeest waren bijzondere gebeden voorgeschreven voor de
vruchten der aarde met processie door de velden, die in dit
agrarische gebied bijzonder geliefd waren bij het volk. Daarbij kon
1
De letterlijke tekst van de brief, welke Lindanus besloot met de dreiging met
suspensie en de datering: 'Ruraemundae, die S. Peregrini Epicopi et Martyris'
vindt men bij Havensius, 229.
2
'Tenue ab initio seminarium erectum fuit, quod per clades bellicas et hucusque
durantes indictiones bellicas nee ullum usum habere potuit et iampridem dissipatum est.' Relationes Status, PSHAL, LXIV (1928).
3 L. J. Rogier ,11, 6^8.
• O p de vierde zondag na pasen begint de misviering met het intochtslied:
'Cantate Domino'. In de middeleeuwen werden de veranderlijke feestdagen in
de datering dikwijls aangegeven met de eerste woorden van de introïtus van de
dagmis. E. I. Strubbe en L. Voet, De chronologie in de Nederlanden, 42.
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de pastoor niet worden gemist en derhalve werd de synode een
week vroeger gehouden. Dit was in 1573 het geval'. Van deze
synoden zijn weinig meer bijzonderheden bewaard gebleven, dan
dat ze zeer druk werden bezocht 2 . Dat van deze jaarlijkse bijeenkomsten een zeer belangrijke stimulans op de priesters is uitgegaan,
valt niet te betwijfelen. Dit regelmatige contact met alle andere
pastoors en dekens moet een der belangrijkste factoren zijn geweest
in de opbouw van het nieuwe bisdom. Alle gemeenschappelijke
belangen werden daar besproken, gezamenlijke maatregelen bestudeerd en vastgesteld. Tijdens de vierde synode van 1^72 werd in
gemeenzaam overleg een register samengesteld van alle kerkegoederen en beneficies, omdat er moeilijkheden waren gerezen
met de regering over het uitbetalen van kerkelijke renten op geconfiskeerde goederen.
Na deze vierde synode onderhandelde Lindanus met het kathedraal kapittel over de herziening van de kapittelstatuten om deze
geheel in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
Trente 3 . Ook hierbij ondervond de bisschop van Roermond een
grotere medewerking dan de meeste van zijn collega's. Het concilie
van Trente had de rechten der kapittels aanmerkelijk besnoeid en
van hun exemptie nagenoeg niets overgelaten*. Om deze reden
werden de kapittels in de meeste bisdommen de bolwerken van een
principiële oppositie tegen de afkondiging en uitvoering van de
Trentse decreten*. In Roermond is van een aaneengesloten verzetsfront geen sprake geweest, hetgeen des te opmerkelijker mag
worden genoemd omdat het geen nieuw gevormd kapittel betrof.
Alle kanunniken waren afkomstig van het exempte kapittel van de
H. Geest, dat in 1361 van St. Odiliënberg naar Roermond was
overgebracht en dat door de oprichtingsbul van het bisdom in een
domkapittel was omgezet 6 .
Op de eerste synode in 1 569 waren de Trentse decreten ook
door hen aanvaard, thans in іцуі protesteerde slechts een der
1
Het feest van de evangelist Marcus valt op 2$ april, in 1573 was het op 21
maart pasen, zondag Cantate viel derhalve op 19 april.
2
Havensius, 107, 116, 118, 121 en i j o .
3 Het oud-archief van het bisdom Roermond bevat een copie van deze gewijzigde
statuten, gedateerd 1578.
• Sessio vi, caput 4 ; xiv, с 4; xxi, с. з ; xxii, с. з en 4 ; xxiv, с. 4, t o , 12 en 14;
xxv, с. 6. Zie ook: F. Willocx, 47 ν.
s F. Willocx, 294 ν.
6
J. Habets, in, 23 v.
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kanunniken tegen de nieuwe statuten 1 . Dit was Arnold van Darth,
die als enige van de ons bekende kanunniken de reglementen niet
heeft ondertekend 2 . Van Darth was voor Lindanus' installatie in
ι $68 tot deken gekozen ; blijkbaar kon hij zich niet met de persoon
of het beleid van de nieuwe bisschop verenigen, want op 2 augustus
ι 569 deed hij vrijwillig afstand als deken. De reden van zijn protest
tegen de nieuwe statuten is waarschijnlijk de verscherpte residen
tieplicht geweest : van Darth woonde zelden de koordiensten bij en
resideerde niet regelmatig. Hij bezat een huis in Keulen waar hij
meestal verbleef. Na herhaalde waarschuwingen zou Lindanus hem
in 1576 zijn prebende ontnemen 3 . Lindanus heeft dus nog enkele
jaren gewacht alvorens strengere maatregelen te nemen.
Ook op andere punten kan men constateren, dat Lindanus be
hoedzaam was in zijn omgang met het kapittel. Zijn ervaring met het
kapittel van St. Marie ten Hove zal daarbij wel meegesproken
hebben. In de hervormde statuten van 1572 stond de bepaling dat
een derde deel der prebenden door de penningmeester of econoom
moest worden achtergehouden en als presentiegeld aan degenen
die het koorgebed bijwoonden worden uitgereikt*. Het concilie
van Trente had hiermede op het oog: de kanunniken te dwingen tot
trouwe plichtsvervulling; Lindanus wachtte tot 1582 alvorens dit
deel van het reglement ten uitvoer te brengen 5 .
Dezelfde voorzichtigheid ziet men in zijn optreden tegen Dirk
Haen, de pastoor van de parochiekerk, die in 1569 Arnold van
Darth als kapitteldeken was opgevolgd en daarbij tegen de decreten
van Trente in 6 zijn pastoraat behouden had. Pas in 1 ¡j6 beval de
bisschop hem van een der beneficies afstand te doen. Dirk Haen,
1

Havemius, 1 20.
Het kapittel telde rechtens tien prebenden, waarvan de bisschop er zelf een
bezat. J. Habets bespreekt de kanunniken 'naar de volgorde, waarin zij elkander
hebben opgevolgd.' Volgens deze lijst waren er in i i 7 3 zeven kanunniken in
functie: Arnold van Darth deken, Dirk Haen, Joannes van Lom, Willem Squaeden, Joannes van Cruchten, Henricus Harteveldt, Hubertus Platvoet en Gerard
van Meer. Behalve de ondertekening van de deken ontbreekt ook die van Harteveldt op de nieuwe statuten doch het lijkt mij niet geheel zeker, dat deze reeds
toen in functie was, daar hij nog in 161 5 tot thesaurier werd benoemd. J. Habets
in, 30, 80, 83.
3 J. Meerbergen, Qui nos praecesserunt, 17J; J. Habets, m , 81 ; Havensius, 167.
+ Titulus: De distributionibus chori. Bepalingen van Trente hierover: Sessio
xxi, с 3 xxii, с. з.
s Havensius, 18 j .
6
Sessio vu, с. 4.
2
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die reeds vanaf 1^36 het pastoraat van de St. Christoffel had be
kleed 1 , weigerde dit echter, zich beroepend op zijn armoede waar
door hij de inkomsten van beide beneficies nodig had. Bij de stadsbrand van ι ς£4 en bij de plundering van 1572 was zijn huis volledig
uitgebrand en hij stak nog diep in de schulden. Hij riep de voor
spraak in van de magistraat en van het hof van Gelre 2 , dat inderdaad
bij de bisschop intervenieerde. Lindanus meende deze cumulatie
van beneficies, die door Trente uitdrukkelijk was verboden 3 en
ongeldig verklaard, niet te mogen goedkeuren 4 , doch waar hij geen
mogelijkheid zag, de oude man aan voldoende inkomsten te
helpen, heeft hij hem stilzwijgend met rust gelaten, totdat hij bij de
visitatie van 1586 door een minnelijke schikking het vrijwillige
aftreden van Haen wist te bewerkens. Daarbij liet de bisschop hem
in het rustige bezit van de pastoorswoning en gaf hem een jaarlijkse
toelage 'opdat hij voor zijn kudde niet langer een stomme waakhond
zou zijn, die niet meer blaffen kon' 6 .
De harde woorden, die Lindanus meermalen aan de kapittels en
het leven van de kanunniken wijdde 7 , waren die van een theoreticus.
De voorbeelden, die hij erbij gaf, hadden betrekking op de kapittels
van Luik, Maastricht of Thorn. Van zijn eigen kapittel heeft hij
weinig tegenwerking gehad. De meeste kanunniken van vóór 1569
konden zich weliswaar moeilijk aan de nieuwe situatie gewennen,
doch zij namen binnen enkele jaren geleidelijk hun ontslag 8 , zodat
de bisschop zijn meest gewaardeerde medewerkers in hun plaats
kon benoemen of voordragen : Gerard van Meer, Gregorius Ghe1
J. S. van Veen, Voorspraak van het Hof bij den bisschop voor den pastoor van
Roermond, Limburgs Jaarboek, xxni (1917) 80.
1
R.A.A., Brieven met het kwartier van Roermond, 4933, 4963.
3 Sessio xxiv, с iy. 'Uli vero, qui in praesenti plures parochiales ecclesias, aut
unam cathcdralem et aliam parochialem obtinent, cogantur omnino, quibuscumque dispensationibus ac unionibus ad vitam non obstantibus, una tantum parochiali vel sola cathcdrali retenta, alias parochiales infra spatium sex mensium dimit
iere, alioquin omnia quae obtinent, ipso jure vacare censeantur.'
* Havensius, 167: 'Displicuit haec res vehementer Episcopo, quod esset mali
exempli et contra Cañones ecclesiasticos, prohibentes beneficiorum pluralitatem'.
s Havensius, 217; J. Habets, 11, 73 en ni, 82.
6
Havensius, 218: Cedere namque noluit, nisi domum Pastoralem retineret et
Reverend, de pensione viginti dalerorum sponderet. Quod fecit, ut suo populo
non esset canis mutus, non valens latrare.'
τ Memoriale van 1570; Epitome van 1^78, aangeboden aan Don Juan, Filips 11
en Gregorius ХШ; Stromatum Libri ш , praefatio ad Jacobum Pamelium, ςς
verso.
* J. Habets, Ш, 2 8.
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rinx, Clemens Grabeeis en Peregrinus Pullen. Daarbij deed Lindanus zijn uiterste best ook voor hun belangen te zorgen. De oude
prebenden van het H. Geest-kapittel bleken in de economische
crisis van de zestiende eeuw niet voldoende waardevast en door
jarenlang durende acties wist Lindanus zes prebenden van de St.
Servaas te Maastricht naar zijn eigen kapittel over te hevelen'.
De vijfde diocesane synode, gehouden in april 1573 is tevens de
laatste geweest van Lindanus' episcopaat. In het voorjaar van 1574
maakten de omstandigheden een convocatie onmogelijk. Geheel
het Maasdal was in maart en april slachtoffer van de inval van
Lodewijk en Hendrik van Nassau en de achtervolging door het
Spaanse leger, eindigend in de slag bij Mook. Daarna bleef het
gebied onveilig door de moedwil van gedeserteerde of muitende
soldaten en in de stad Roermond brak tot overmaat van ramp een
pest-epidemie uit 2 .
Er was een tweede reden, waarom Lindanus zijn zesde synode
tot de herfst wilde uitstellen. Zijn meningsverschil met het hof van
Gelre over de omvang van de bisschoppelijke rechtsmacht was in
de loop van 1573 uitgegroeid tot een openlijk conflict. De meeste
betwiste processen handelden over financiële vorderingen tussen
geestelijken en leken. Daarbij aarzelden sommige pastoors de zijde
van hun bisschop te kiezen. Het is begrijpelijk, dat Lindanus zich
vóór de synode wilde verzekeren van de morele steun zijner medebisschoppen 3 . Sedert de zomer van 1573 ijverde hij daarom reeds
voor de bijeenroeping van het tweede provinciale concilie der
Mechelse kerkprovincie*. In het voorschrift van Trente, dat deze
vergadering tenminste elke drie jaar moest worden gehouden, had
• In het rijksarchief te Brussel en het Vatikaans archief in'RomeJberusten nogïtientallen documenten over deze kwestie waarover jarenlang werd geprocedeerd.
1
J. B. Sivré, Roermond onder de regering van Karel ν en Philips 11, Provinciale
almanak van Limburg, 1887, ιιη.
3 F. Willocx, 274.
• Lindanus aan Requesens, 3-2-1 $74: 'Quant a l'observation du St. Concil de
Trente, qu'il soit icy practiqué comme nous vouldrons devant Dieu respondre,
cela me touche forte a cause des tres grands empeschements lesquelles se donnent
journellement contre la bonne intention de sa Sainteté et de sa Majesté Catholique, lesquelles toutesfois pouldront facilement estre remédiez et ostiez par le
moien de Vostre Excellence comme avecq le temps ferons entendre et par le
concil Provincial de Malines, lequel bientost après la Pasque (s'il plaist a Dieu)
pour ceste et semblables causes, serat convocqué, comme nous avons sollicité
1' esté passé, pour l'anticiper en mois d'Aougst passé, mais n'avons rien peu
impretrer.' R.A.B. Audience 243, 139.
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Lindanus een krachtig argument om de oudste bisschop, Maarten
van Riethoven, die bij afwezigheid van Granvelle het initiatief
moest nemen, tot deze convocatie te bewegen 1 . Ofschoon Granvelle deze synode wilde tegenhouden 2 en zich bij Morillon beklaagde over het 'humeur hétéroclite de Lindanus'' riep van Riethoven de vergadering bijeen voor medio april 4 . Op verzoek van
Morillon, die toen nog snel zijn allereerste diocesane synode wilde
houden, werd de datum uitgesteld tot begin mei en de vergadering
kwam bijeen te Leuven, omdat Mechelen de gevolgen van de
plundering door de troepen van Al va in 1^72 nog steeds niet te
boven was.
In zijn uitnodiging had Riethoven als voornaamste agendapunt
voorgesteld : te onderzoeken hoever de uitvoering van de Trentse
hervormingsdecreten inmiddels was gevorderd om eventueel aangepaste maatregelen te kunnen treffen5. De achtergrond bleek
duidelijk uit de openingsrede van de voorzitter, die felle kritiek
uitoefende op de beruchte restricties van і£б£ en op de voortdurende tegenwerking der gewestelijke hoven. Na uitvoerige discussies besloot de synode een beroep te doen op de nieuwe landvoogd, Don Luis de Requesens, tegen de inmenging van de
gewestelijke hoven in de bisschoppelijke rechtspraak. Welk aandeel
Lindanus in dit overleg heeft gehad, wordt niet rechtstreeks in de
bronnen meegedeeld 6 ; zeker is, dat deze besluiten geheel in zijn
gedachtengang lagen en aansloten bij zijn toenmalige moeilijkheden.
Teruggekeerd in zijn bisdom, wenste hij niets liever dan onmiddellijk zijn zesde synode bijeen te roepen, doch de onveiligheid
van de wegen was nu zo groot, dat het levensgevaarlijk moest
worden geacht, thans alle pastoors op reis te laten gaan7. Zeer sterk
• P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum, 1, 168; Havensius, 154.
Granvelle wilde zich aan de financiële bijdrage voor de onkosten van de synode
onttrekken. De Ram, I, 171.
s F. Willocx, 274.
* De convocatie, gedateerd op 1-3-1 f74, werd uitgegeven door De Ram, 1, 172.
s P. F. X. de Ram, ι, 172.
6
Volgens J. van de Velde droeg Lindanus bij de sluitingsplechtigheid de mis op,
waarbij hij een predikatie hield. Synopsis monumentorum, 142.
1 Lindanus aan Requesens, 3-2-1 $74: Ά faulte des excursions hostiles de Bommel
et autres lieux environ, la nécessite nous constraindt d'attendre la bénignité de
Dieu, qui bien tost (comme nous esperons a sa clémence) donnera désirée
tranquillité a nos pouvres brebis, par toute la MaezeWaell et autre pays voysins
misérablement affligez et esgarez.' R.A.B. Audience, 243, 139. Stromatum libri
11, praefatio, 3: 'Autumnum Hunc statueram visitandis nostris afflictissimis per
г
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gold dat voor het noordelijke deel van het diocees, dat voortdurend
geteisterd werd door plunderende troepen.
In de volgende jaren werd de situatie steeds slechter. Achteraf
zou Lindanus in ι £78 aan paus Gregorius xiii schrijven: 'Meer dan
voldoende zal de boosheid van deze verwarde tijd mij kunnen ver
ontschuldigen bij rechtvaardige en goede rechters. Zo erg was de
situatie, dat ik voor mijn rechter Jezus Christus kan getuigen, dat
het mij al die vier jaren absoluut onmogelijk is geweest mijn pastoors
bijeen te roepen voor de diocesane synode (die ik nochtans tevoren
elk jaar heb gehouden) om de decreten van het provinciaal concilie
van Leuven af te kondigen wegens de onveiligheid van de wegen,
welke door rovende en plunderende benden uit Bommel en de
omliggende gebieden van de geuzen werden afgestroopt' 1 . Daarmee
beriep Lindanus zich op de enige ratio excusans, die in het decreet
van Trente vermeld werd om ontslagen te zijn van het bijwonen
van de synode 2 .
Van oktober 1576 tot december 1579 vertoefde Lindanus buiten
zijn diocees in ballingschap en na zijn terugkeer werd hij in het
grootste deel van zijn bisdom, verdeeld door de burgeroorlog, niet
saevissimas istorum Theomachorum incursiones Ecclesiis ad Mosae atque
Wahalis confluentiam sitis, impendere: sed exspectata in dies fida securaque
peregrinandi opportunitas opus illud etsi pernecessarium, peragere non patiebatur. Eadem caussa impedimento fuit, cur Synodum Autumnalem pro votis
cogère non licuerit, quod tutus satis ad nos Pastoribus nostris non videbatur
accessus, vias undique latronibus, sicariis et inhumanissimis praedonibus obsidentibus, ipsorumque sanguini efferate insidiantibus non minus, quam crudeliter
inhiantibus.' Dit voorwoord was gedateerd op 10 november ι $74.
1
Lindanus aan Gregorius хш, 8-4-1578: 'Quod ad annos superiores duos vel
tres attinet, nos Sanctissime Pater, plus satis apud aequos et bonos Judices horum
perturbatissimorum temporum excusant malignitas quae tanta fuit, ut coram
Judice Christo Jesu s.v. affirmem, mihi toto hoc quadriennio per vias latronibus
et grassatoribus ex Bomelia et rapacissima Goëssarum vicinia excurrentibus
infestas non licuisse, meos Pastores ne ad Synodum quidem Dioecesanam convocare, (quam tamen singularis residentiae meae annis superioribus semper
celebraverim) ut eis Concilium nostrum Provinciale Lovaniense anni 74 publicarem.' Gedrukt bij A. Theiner, Annales Ecclesiastici, и, 424.
Aan Mercurianus schreef Lindanus, 9-4-1 í7 8: 'Tam fuisse perturbata omnia et
latronum ac praedonum grassationibus infesta, ut toto elapso quadriennio mihi
numquam licuerit meos ad synodum Diocesanam evocare, quod numquam tamen
antea fuit a me intermissum.' Uitgegeven door J. Tesser in PSHAL, 1940, 2 j l .
2
Sessio xxiv, e. 2 : 'Non praetermittat synodum cogère, quo omnes, qui de jure
vel consuetudine interesse debent, exceptis iis, quibus cum imminenti periculo
transfretandum esset, convenire omnino teneantur.' Met een gevaarlijke zeereis
was een tocht door het Overkwartier inderdaad wel te vergelijken.
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meer erkend of gehoorzaamd. Pas op het einde van zijn episcopaat
zou het O verkwartier geleidelijk door de troepen van Parma worden
heroverd en kon het moeizame werk van herstel beginnen.
B I S S C H O P P E L I J K E V I S I T ATI E R E I Z E N

Eenzelfde ontwikkeling constateert men bij de uitoefening van de
tweede herderlijke plicht, waarop het concilie van Trente grote
nadruk had gelegd: het houden van de bisschoppelijke visitatie.
Vanaf het eerste moment met voorbeeldige ijver door Lindanus ter
hand genomen, zou ook deze arbeid door de oorlogstoestand steeds
meer worden bemoeilijkt en uiteindelijk geheel onmogelijk worden
gemaakt. Spoedig na de eerste diocesane synode begaf de bisschop
zich op weg 'om het gezicht van zijn kudde beter te leren kennen' 1 .
Nog in ι £69 bezocht hij vier dekenaten: Venlo, Geldern, Nijmegen
en Cuyk; in maart 1^70 begon hij in Weert, doch moest daar
ontijdig afbreken, omdat hij naar het hof ontboden werd om advies
uit te brengen over de afkondiging van het generaal pardon 2 . Ook
volgde kort daarna het eerste provinciale concilie van Mechelen.
Bovendien kreeg hij opdracht om in Nijmegen de verloofde van
koning Filips, Anna van Oostenrijk, mede welkom te heten, toen
zij op doortocht naar Spanje haar intrede in de koninklijke erflanden
deed. Als bisschop van het diocees hield Lindanus in de feestelijk
versierde Stevenskerk een gloedvolle welkomstpreeks. Toch zag hij
nog kans om onderweg langs de Maas de dorpen Arcen, Well en
Afferden te visiteren 4 . In 1^71 hervatte hij zijn arbeid in Weert en
trok daarna naar de streek rond Geldern. Het voorjaar van 1572
zag hem in het dekenaat Valkenburg met Heerlen, Hulsberg en
Meerssen 5 , en hij was juist voor enkele dagen in Roermond terug
gekeerd toen de inval van Willem van Oranje hem tot vluchten
dwong. In de wintermaanden had hij genoeg te doen met de ge
plunderde domstad : hij preekte gedurende de gehele advent in de
1
Havensius, 110: ' U t maiori cum fructu opus suum féliciter inchoatum periceret, et vultum pecoris sui cognoscere posset, visitationem insti tuit.'
2
Havensius, 111.
5 Havensius, i i y .
* Havensius, 114. Hier word sterk de nadruk gelegd op de invloed van het
protestantisme vanuit de heerlijkheid Well, o.a. vermeldt Havensius de ontdekking en verbranding van enige honderden exemplaren van de Bijenkorf van Marnix van St. Aldegonde.
s Havensius, 120. Daarbij wordt vermeld, dat in deze streek ¡o tot 80 jaar niet
meer gevormd was. cf. Maasgouw, 1908, 64.
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parochiekerk en bezocht Weert, dat ook zeer zwaar geleden had.
In het voorjaar van 1^73 werd hij lange tijd opgehouden in Nijmegen en hij maakte daarvan gebruik om opnieuw deze stad en ook
het dekenaat Cuyk te visiteren.
Lindanus had dus geheel zijn diocees tenminste tweemaal bezocht, toen hij in februari 1574 aan Requesens schreef: 'Wat
betreft de visitatie, ik heb persoonlijk (God zij ervoor geprezen)
het gehele volk zo bezocht en zoveel kunnen doen, dat ik volgens
het woord van de profeet Ezechiël het gezicht van mijn schapen
enigszins ken en ook het karakter van ons arme volk en ik geloof,
dat het niet zo moeilijk zal zijn de gewonden weer te genezen en de
verdwaalden tot de kudde terug te voeren, zodra de tijden wat
beter worden' 1 .
In dezelfde brief valt echter reeds te beluisteren, dat het Maasdal
en vooral het noordelijke deel van het diocees steeds onveiliger
werden wegens roof- en plundertochten. Er waren enkele parochies
vacant die ter begeving van de koning stonden. De bisschop zag
zich echter gedwongen even met de aanstelling of voordracht van
nieuwe pastoors te wachten, tot het wat rustiger werd 2 . De situatie
werd echter steeds onveiliger. Ofschoon Lindanus de noodzaak van
regelmatige visitatie helder inzag3, durfde hij het gevaarlijke noor1
Lindanus aan Requesens, 3-2-1574: 'Quant a la visitation du peuple nous
avons en personne (Dieu en soit loué) du temps passé assez visité et tant faict que
selon l'admonition divine par le profete Ezechiel cognoissons ung peu la face de
noz brebis et humeurs de nostre peuple miserable, dont comme je croye n'est
poinct l'extrême parte de guarir les blessez et ramener les esgarez au benict
tropeau de nostre Seigneur Jesus Christ en son Eglise Catholique, quand le temps
serat propice.' R.A.B. Audience, 243, 138.
2
Lindanus aan Requesens, 3-2-1174: 'Touchant les Curez et Pasteurs de nostre
peuple nous rendons la paine pour y mettre les plus idoines tant de bonne vie que
science suffisante comme en ceste pouvre et malheureuse, ou mieulx calamiteuse
terre selon le temps present pouvons trouver. Attendent a ceste cause quelque
temps pour recommander a vostre Excellence aucunes personnes au cures de sa
Majesté astheur vacantes... ' R.A.B. Audience, 243, 139.
3 Lindanus aan Carolus Borromaeus, 1584: 'Horum increscentium malorum
et gravissimorum scandalorum est neglecta Canonica Visitatio, quae aut nulla fuit,
aut tantummodo simulata, titulo adumbrata, personata et vere pecuniaria'.
H. F. van Heussen, Historia Episcopatuum, 324. Lindanus aan Filips 11, 8-9-1J73 :
'Interea equidem arbitrer rebus supradictis non maie consultum iri, si tria adhibeantur remedia : nimirum accuratior populi in fide per concionatores doctrina
cum visitatione ас reformatione clere, justitia vigilantior, sive legum observatio
diligentior; denique salutaris errantium Christi ovicularum medicina, quae
canonica est inquisitio.' Simancas, Est. Leg. ¡¡ς, no. 38.
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den niet meer te bezoeken 1 . In zijn apologie aan Gregorius xin
schreef hij in 1578 bij de mededeling, dat hij reeds vier jaren geen
synode bijeen had kunnen roepen: 'Daaruit blijkt ook duidelijk,
dat het mij nog veel minder mogelijk was, mijn visitatieplicht te
vervullen buiten de stad Roermond, die aan alle kanten door de
vijanden van het geloof en de koning wordt omringd, terwijl in de
dorpen in de naaste omgeving openlijk godsdienstvrijheid wordt
verkondigd' 2 . Een held of martelaar was Lindanus niet, doch waar
het hem enigszins mogelijk was, toonde hij zich een plichtsgetrouw
belijder.
Lindanus ging bij zijn visitaties zeer zorgvuldis en grondig te
werk. Helaas is er geen enkel origineel visitatieverslag bewaard
gebleven; uit de beschrijving van Havensius krijgt men echter wel
een indruk van zijn werkmethode. De bisschop werd vergezeld
door twee uitstekende predikanten, mr. Gerrit Buys en Paul van
Waalwijk. Busaeus stamde uit de bekende Nijmeegse regentenfamilie en was een broer van de jezuietentheologen Jan, Pieter en
Theodoor Buys. Zelf had hij in Leuven ook het licentiaat in de
theologie behaald en zou als auteur van verschillende theologische
werken en een catechismus bekend blijven3. Paulus van Waalwijk
was een jonge energieke geestelijke, die Lindanus als zijn persoonlijke kapelaan en secretaris aan zich verbonden had. Hij genoot het
volle vertrouwen van de bisschop en zou in 1 gyl bij de verovering
van Roermond een gruwelijke marteldood sterven. Bovendien nam
Lindanus nog drie schrijvers mee om van alle parochies een inventaris op te maken en alle gesprekken en ondervragingen te notuleren. In elke grotere plaats bleef het gezelschap enige weken; door
de beide metgezellen van de bisschop werd dagelijks gepreekt en
biecht gehoord*. Een vrij nauwkeurige omschrijving van deze
visi tati epreken vinden we terug in het Memoriale, dat Lindanus in
1570 op het provinciale concilie van Mechelen indiende. Daarin
adviseerde hij zijn medebisschoppen, in hun diocees 'enkele bisschoppelijke predikanten aan te stellen, die uitmunten door een
1

Zie boven, blz. 293, nota 7.
'linde liquet multo minus integrum fuisse visitandi officium praestare extra
civitatem Ruremundensem, quae undique hostibus et fidei et Regis Catholici
cingitur, cum page vicini liberam colant religionem.' Zie ook boven: blz. 294,
nota 1.
3
N.N.B.w., 1, J l 8 .
• Havensius, 110-112.
2
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heilig leven en een grote welsprekendheid. Zij kunnen ook de
bisschop terzijde staan bij zijn visitaties' 1 . Het doel van hun prediking moest zijn: 'het volk en de geestelijken een grondige uitleg
van de voornaamste geloofswaarheden te geven en hen tot een nieuw
leven op te wekken. Op de eerste plaats moeten zij naar het voorbeeld van Jonas en Joannes de Doper het volk vurig aansporen tot
boete en bekering. Vervolgens dienen zij praktische richtlijnen te
geven voor het dagelijks leven, zoals de christelijke soberheid, de
rechtvaardigheid, de plichten van staat : de opvoeding der kinderen
in de vreze des Heren en de keuze van een levensstaat, welke zo
belangrijk is en waartegen zo vaak wordt misdaan, dat tallozen een
levensstaat aanvaarden waartoe zij niet geroepen zijn. Daarbij hoort
ook de keuze van een goede echtgenote, wanneer men wil trouwen
en het vormen van een goede intentie voor elk persoonlijk handelen, omdat al onze daden naar de intentie worden geoordeeld,
goede zowel als kwade, en omdat de meeste mensen daarin ernstig
tekort schieten.
Dan moet er gepreekt worden over het levensdoel van de mens,
waartoe hij geboren is en op deze wereld gekomen, ook over het
vasten, de liefde tot God en de naaste en alles wat leiden kan tot een
grote afkeer van de zonde. Vervolgens over het misoffer, wat de
onderdelen ervan zijn en wat deze betekenen en hoe verheven het
misoffer is, want reeds een oppervlakkige kennis daarvan kan de
vroomheid van het volk ten zeerste opvoeren en teveel mensen zijn
van deze verheven waarheden al te onkundig. Verder moet men de
mensen leren niet slechts de zonden te vermijden, maar ook de
gelegenheid tot zonde, en men moet hen aansporen tot veelvuldig
biechten en communiceren naar het voorbeeld van de kerk in de
oudheid en de middeleeuwen, want dit werpt zeer veel vruchten af
voor een ernstige levensverbetering.
Het beste is, dat deze predikanten in dezelfde plaats minstens zes
of zevenmaal preken, voordat zij naar een andere parochie gaan,
om bij hun toehoorders althans iets te bewerken. Wanneer zij dan
op andere plaatsen hetzelfde hebben gedaan, dienen zij naar de
1
Vehementer expediret, primo quoque tempore in singulis dioecesibus ab
episcopis constituí tres aut quatuor insignes concionatoribus, praestantes vita et
eruditione magna, quorum singulis sint assignata certa oppida et pagi maiores, in
quibus diligenter concionentur. lidem concionatores possent episcopo adesse in
visitatione suae dioecesis'. Memoriale, Titulus χι: De concionatoribus Episcopalibus.
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eerste parochie terug te keren om het onderricht voort te zetten en
nauwkeurig na te gaan of het volk ook vooruit gegaan is in datgene
wat zij tevoren hebben gehoord.
Maar het is zeer noodzakelijk, dat men begint met tenminste
twee preken te wijden aan een hartstochtelijke en vurige opwekking
tot boete en bekering, want als ooit de gelegenheid gunstig is
geweest om het katholieke volk tot een verbetering van leven en
een vermeerdering van godsvrucht te brengen, dan is het nu wegens
de huidige rampen, die men niet mag verzwijgen. Nooit zal wellicht
nog zo'n gunstige gelegenheid worden geboden.
Om van een zo groot mogelijke deelname verzekerd te zijn zou
de pastoor tevoren bekend moeten maken, wanneer de preken
beginnen. Zelfs — als dat mogelijk is — zou het dienstig zijn op de
dag van de eerste preek een algemene biddag voor het vaderland
uit te schrijven, omdat deze oefening het meeste volk trekt. Op
deze wijze zullen enkele predikanten met Gods genade in korte tijd
zeker ongelofelijk veel in onze Nederlanden teweeg kunnen brengen, terwijl intussen nieuwe pastoors en predikanten worden opgeleid. Daarom is het enorm belangrijk, aan dit werk alle ijver te
besteden, vooral omdat het nu zo'n gunstige gelegenheid is die
misschien nooit meer terugkomt'.
Deze woorden, welke, naar ik meen, in het voorjaar van 1570
werden neergeschreven, dragen reeds het stempel van zekere
ervaring; in de onordelijke opsomming van preekstofïen herkent
elke missie-predikant de correcties en aanvullingen, die de man van
de praktijk na een eerste tournee op zijn schema maakt. In deze
vorm gehouden, ging de visitatie als zielzorgelijk project wezenlijk
dieper dan de normale werkwijze, zoals die uit bewaarde visitatieverslagen spreekt 1 of de concrete voorschriften, door het concilie
van Trente gegeven2, zodat de paters Redemptoristen Lindanus
later niet ten onrechte als de voorloper van hun volksmissies
konden beschouwen 3 . Men kan zich voorstellen, welk een bezielende en heilzame invloed van deze visitaties moet zijn uitgegaan.
Hierbij heeft Lindanus zich echter wel degelijk laten inspireren
door het ideaal, dat de concilievaders van Trente voor ogen zweef1
F. A. L. van Rappard en S. Muller, Verslagen van Kerkvisitatien in het bisdom
Utrecht uit de 16-e eeuw. Amsterdam, 1911.
2
Sessio vu с. з ; xiii с. ι ; xxiv с. 3, 9 en io.
3
H. Mosmans, Lindanus en de Volksmissiën. Nederlandsche Katholieke Stemmen, xxx (1930) 26.
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de, maar dat niet in concrete voorschriften was uitgewerkt 1 . 'Het
doel van al deze visitaties moet zijn: de gezonde rechtzinnige
geloofsleer te verbreiden, de goeden te beschermen en de slechten
op te wekken tot godsdienstzin, vredelievendheid en een rein
leven en alle maatregelen te treffen, welke naar het oordeel van de
visitator volgens de omstandigheden van plaats en tijd voor de
gelovigen nuttig kunnen zijn'.
Waar Lindanus voor deze algemene doelstelling van Trente zulk
een uitmuntende en persoonlijk doordachte vorm had gevonden,
heeft hij ongetwijfeld ook de aansluitende passage van het conciliedecreet ter harte genomen: 'Om dit des te gemakkelijker en met
meer vrucht te kunnen doen, worden alle visitatoren aangespoord
met vaderlijke liefde en christelijke ijver allen te omhelzen' 2 .
Speciaal met het oog op de visitatie drukte Trente de bisschoppen
op het hart: 'steeds voor ogen te houden, dat zij herders zijn en
geen huurlingen, dat zij hun onderhorigen moeten voorgaan en niet
over hen heersen, maar hen als zonen en broeders beminnen; zij
moeten erop uit zijn hen door aansporingen en vermaningen van het
kwade af te houden om niet tot straffen te worden gedwongen.
Wanneer zij echter zien, dat er door menselijke zwakheid toch
gezondigd wordt, dienen de bisschoppen het bevel van de apostel
te volgen om de schuldigen te overtuigen, te berispen, te smeken
met alle goedheid en geduld^, want de welwillendheid kan meer
verbeteren dan de gestrengheid, de aansporing meer dan de bedreiging, de liefde meer dan het gezag. Als men echter wegens de
ernst van het vergrijp de tuchtroede moet gebruiken, dan dient
men toch de gestrengheid met zachtheid te mengen, het vonnis
met barmhartigheid en de hardheid met welwillendheid, zodat de
heilzame en noodzakelijke tucht zonder hardheid wordt bewaard
en de gestraften tot inkeer komen. Het is immers de plicht van de
liefhebbende en toegewijde herder zijn zieke schapen eerst pijn1
Sessio xxiv, c. 3 : 'Visitationum autem omnium ¡stamm praecipuus sit scopus,
sanam, orhtodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus, inducere; bonos mores
tueri, pravos corrigere, populum cohorationibus, et admonitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque accendere ; cetera, prout locus, tempus et occasio
feret, ex visitantium prudentia, ad fidelium fructum constituere.'
2
'Quae ut facilius, feliciusque succédant, monentur praedicti omnes, et singuli
ad quos visitatio spectat, ut patema charitate, christianoque zelo omnes amplectantur. '
3
Het conciliedecreet heeft hierbij in een aanhaling van 11 Timotheus, 4, 2 de
tekst: 'in omni patientia et doctrina' gewijzigd in :Мп omni bonitate et patientia.'
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stillende en warme omslagen aan te leggen en pas wanneer de ernst
van de kwaal dat eist, over te gaan tot scherpere en pijnlijker geneesmiddelen. Alleen wanneer ook deze niet baten moeten zij de overige
schapen behoeden voor besmetting door de hardnekkigen te verwijderen' 1 .
Deze richtlijnen van het hoogste kerkelijke gezag waren wellicht
voor de ijverige en geleerde polemist en oud-inquisiteur Lindanus
niet geheel overbodig. De vraag is, of hij ze ook ter harte nam.
Volgens Havensius nam de bisschop zelf actief aan het missiewerk
deel en hield met name de eerste preek 2 , die volgens het boven
vermelde schema 'een hartstochtelijke en vurige aansporing tot
boete en bekering' bevatte. 'Daarna liet hij deze arbeid aan zijn
beide helpers over en ging zich persoonlijk gedetailleerd op de
hoogte stellen van alle verhoudingen binnen de pastorie en de
parochie. Tevens bezocht hij alle kapellen en bijkerken in de
omgeving en diende het sacrament van het vormsel toe, hetgeen op
sommige plaatsen reeds honderd jaar was nagelaten'^.
'Verschillende grote parochiekerken waren bij Lindanus' komst
in handen van buitenlandse prelaten, kanunniken van Luik of
Utrecht, die niet persoonlijk resideerden en hun werk door een
onderbetaalde kracht lieten doen. Volgens de richtlijnen van Trente
eiste Lindanus van hen, dat zij zouden resideren en ontnam hun na
weigering hun beneficie. Tijdens de visitatie stelde hij dan een
nieuwe pastoor aan 'opdat elke parochie haar eigen en wettige
herder zou krijgen en geen huurling'. Tot 1572 werden er twaalf
geestelijken om deze reden van hun beneficie beroofd. 'Ook
onderwierp hij alle pastoors aan een examen en ontsloeg degenen
die geheel ongeschikt en ongeletterd waren, waarbij zij dan een
beneficie zonder zielzorg voor hun levensonderhoud ontvingen.
De pastoors en priesters die in concubinaat leefden vermaande hij
vaderlijk maar vol ernst, hen wijzend op hun eeuwig heil ; sommigen die onwillig waren, bezwoer hij met strengere woorden en
dreigde met zware straf en legde hun reeds een boete op. Slechts
zeer weinigen van hen zijn later weer teruggevallen in hun ondeugd
en hen strafte de bisschop met de sancties, door het concilie bepaald. Gevluchte religieuzen haalde hij in persoonlijke gesprekken
en vermaningen over om weer naar hun klooster terug te keren.
1

Sessio xxiii, caput 1.
Havensius, 11 o v.
3 Havensius, 120.

2
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Hardnekkigen liet hij door de wereldlijke rechters uit het land
verbannen, tenzij zij pauselijke dispensatiebrieven konden tonen.
Ook de vrouwenkloosters visiteerde hij persoonlijk en verbeterde
er wat nodig was.
De gelovigen, hetzij edelen of eenvoudige burgers, die in concubinaat of overspel leefden, liet hij bij zich ontbieden en haalde hen
over een wettig huwelijk te sluiten of dwong hen tot scheiding.
De kerkelijke diensten werden op geregelde tijden vastgesteld naar
de behoeften van het volk en niet, zoals tot dusver, naar het gemak
van de geestelijke. Vooral ook gaf hij zich veel moeite om ontvreemde of vergeten kerkelijke goederen of tienden weer aan het
licht te brengen en deze laatste taak bezorgde hem veel last, tegenwerking en verdriet'.
Deze mededelingen, door Havensius uit de bisschoppelijke archieven opgediept, zijn thans niet meer geheel te verifiëren. Wat
men terloops in de bronnen vermeld vindt, is er echter niet mee in
strijd.
Losse en fragmentarische gegevens, in de diverse stads- en
parochie-archieven geborgen, tonen van Lindanus' bedrijvig heen
en weer trekken nog slechts een wazig spoor dat door de stormen
van vier eeuwen nagenoeg is uitgewist: oprichting van nieuwe
parochies 1 , reparatie-opdrachten en inwijding van vervallen of geschonden Godshuizen en kerkhoven, benoeming van geestelijken
en inventarisatie van kerkegoederen. Een enkel sporadisch geval,
dat om zijn ernst of bizarheid van hogerhand geregeld of gesteund
moest worden, liet in gewestelijke of landelijke archieven meer
documenten achter. Ondanks het uitzonderlijke van zulke gebeurtenissen geven ze toch een indruk van de toestanden, die op het
platteland soms werden aangetroffen, en de wijze waarop Lindanus,
de goed gevormde academicus, erop reageerde.
Zo schreef Lindanus in ι ^74 aan het hof van Arnhem : 'Klaar en
duidelijk heb ik geconstateerd, dat er zich een hele school heksen
en tovenaars bevindt in het dorp Stevensweert. Zodra ik ervan
hoorde, heb ik iemand gezonden om na te gaan, wat er van de
geruchten waar was. Het bleek maar al te waar te zijn. De schout
had een heks gevangen genomen, die toen echter zijn vrouw be1

Enkele parochies die door Lindanus werden opgericht waren : Belfeld (acte van
14-4-1571, PSHAL, xiil, 98), Brunssum ( Chinsregister huis Brunssum op het
R.A.M.; W. Moonen, Brunssum de eeuwen door, 370) Twisteden (acte van
31-8-IÍ71, parochiearchief Twisteden) en waarschijnlijk Middelaar.
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toverd had en daarvoor openlijk uitkwam. Daarop heb ik de schout
ontboden en hij heeft mij uitgelegd, waarom hij haar gearresteerd
en weer vrij gelaten had. Ik heb hem vermaand en bezworen zijn
plicht toch niet te verzaken, erop wijzend, dat hij zijn ziel in gevaar
bracht door heksen in vrijheid te laten die, naar zijn eigen zeggen,
reeds drie of vier families hadden aangestoken en door de dorpsbewoners uit angst met geschenken werden overladen. Ik heb hem
bezworen toch vooral deze openlijk bekende misdadigster die zijn
eigen gezin verwoest had, niet te laten lopen. Ik vroeg hem wat hij
dan van plan was met deze vrouw te doen, die openlijk toegaf zijn
echtgenote te hebben behekst en die nog vele andere misdaden had
begaan, welke de schout zelf mij onder getuigen verhaalde. Hij
antwoordde, dat hij haar had vrijgelaten om zo de gehele duivelse
heksentroep (waarvan er enkele gevlucht waren) tegelijk te kunnen
vangen. Terwijl ik daar nu nog steeds tevergeefs op wacht, vernam
ik deze maand tijdens mijn visitatie in Echt, dat de moeder van de
genoemde heks uit Stevensweert naar Echt verhuisd was. Deze
moeder had in het publiek gezegd, dat zij de zwarte kunst veel
beter verstond, omdat haar slachtoffers niet plotseling stierven
zoals die van haar dochter, maar langzaam wegkwijnden in een
langdurig slepende ziekte. Ik heb de schout van Echt daarop aangespoord zijn plicht te doen, maar hij verhaalde mij, dat die vrouw
in de afgelopen zomer zijn varkens zo had behekst, dat ze veertien
dagen lang blind en schichtig rondholden en tegen de bomen en
alles, wat ze tegenkwamen, aanbotsten. Toen hij haar liet vragen
waarom zij zijn varkens betoverd had, gaf zij de bode ten antwoord,
dat die dieren niets mankeerden, maar dat de wind hun zand in de
ogen gestoven had en het wel spoedig zou overgaan. Dat is ook
gebeurd. Deze koninklijke beambten verontschuldigen zich verder
met de uitvlucht, dat de rechters toch zouden weigeren deze
heksen te veroordelen, bevreesd voor haar duivelse kunsten en ik
hoor, dat dit ook zo is'.
Lindanus deed daarom een dringend beroep op het hof van Gelre
om hier in te grijpen1.
De kanselier, Arnold Sasbout, zond daarop aan de drost van
Montfort, waaronder ook Echt ressorteerde, een streng bevel alle
verdachten te arresteren en tegen haar een proces te beginnen 2 .
1

Lindanus aan het hof van Gelre, 29-10-1 $74: R.A.A. Brieven met het kwartier
van Roermond, 101 j fol. 4746.
2
Kanselier aan drost van Montfort, IÍ-12-IÍ74: e.l. 1013, 4749.
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Ook graaf Frederik van den Bergh, heer van Stevensweert, ontving
1
het verzoek om in zijn heerlijkheid hetzelfde te doen . Aan Lindanus schreef Sasbout, dat de procureur van het hof zo spoedig
mogelijk zelf zou komen om toe te zien op de uitvoering van de
bevelen 2 . Wat het resultaat van deze heksenjacht is geweest, is
verder niet bekend.
Uit dit verhaal blijkt onverwacht, hoezeer Lindanus een kind van
zijn tijd was. De heksenwaan en de heksenvervolging, waarin ontel
bare weerloze vrouwen door folteringen tot de meest dwaze be
kentenissen werden gebracht en daarna werden verbrand, vullen
een der donkerste bladzijden van onze cultuurgeschiedenis, al was
deze volksziekte in de Nederlanden waarschijnlijk niet zo hevig als
in andere streken van Europa 3 . De brief van Lindanus aan het hof
van Gelre geeft duidelijk te kennen, dat ook hij aan het concrete
bestaan van heksen geloofde en dat hij op haar vervolging aandrong.
Heksenprocessen vielen normaal niet onder de kerkelijke juris
dictie 4 ; alleen wegens bestaande of vermoede verbinding van de
tovenarij met geloofsafval of ketterij heeft de kerk zich menigmaal
met heksen ingelaten. Dit verband werd door Lindanus in de
aangehaalde brief niet gelegd ; hij vreesde alleen de slechte invloed
die zij op de onwetende bevolking konden uitoefenen. Bovendien
was hij ervan overtuigd, dat dit het werk van de duivel was,
waartegen hij zich diende te verzetten. Blijkens talloze uitlatingen
in zijn geschriften zag Lindanus achter de rampen van zijn tijd steeds
de invloed van de duivel. Met name de opkomst en het voortbestaan
van het protestantisme en de successen in de opstand tegen de
koning waren het werk van de satan. Van de lijfelijke aanwezigheid
van satan in deze wereld was Lindanus vast overtuigd. 'Wat in onze
tijd alom verhaald wordt over verschijningen van de duivel in
menselijke gestalte tot bedrog van simpele mensen, wordt door
velen als sprookjes en oudc-vrouwenpraat verworpen. Ook ik heb
dat vroeger gemeend, maar ik ben door steeds duidelijker bewijzen
tot een andere overtuiging gekomen' 5 . Als zulk een bewijs verhaal1

Kanselier aan Frederik van den Bergh, ι {-12-1^74: e.l. 1013, 4748.
Kanselier aan Lindanus, 1J-12-IÍ74: e.l. 1013, 4747.
3 F. Merzbacher in L.T.K., V, 316 wijst er op, dat de heksenvervolgingen vooral
hebben gewoed in geïsoleerde bergstreken zoals Savoie, Zwitserland, Tirol en
Schotland.
• E. de Moreau, Histoire de l'église en Belgique, ν, 368 nota 2.
s 'Plerisque fabulosa et anilium deliramentorum habentur similia, quae vulgo
isthac aetate dicuntur de apparitionibus daemonum corporali specie, ad fraudem
2
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de Lindanus een geval, dat hij officieel had onderzocht. Het moge
hier in verkorte vorm worden weergegeven. Toen de prins van
Oranje in ι ^68 met een leger het Overkwartier was binnengetrok
ken, verscheen de duivel in de gestalte van een zwarte ridder op een
vuurspuwend paard aan een boerenknecht, Petrus Vissers, die in
Merum bij Herten op het veld bezig was en enige ruwe vloek
woorden uitstootte 'welke hier aan het onbeschaafde volk helaas
eigen zijn'. Onder aanbieding van veel geld wilde de zwarte de
jongen overhalen, in het leger van de prins te gaan dienen. Twee
maal verjoeg de jongeman hem met een kruisteken, de derde maal
greep de satan hem echter beet, wierp hem in een vijver en toen hij
daaruit door vrienden wras gered en in een schuur was neergelegd,
werd hij opnieuw aangegrepen en boven in een pereboom geplaatst.
Daar stelde de vijand hem opnieuw de vraag, wie hij wilde aan
hangen. De vrienden onder de boom riepen hem toe: 'Peter haldt
euch aen Jesum' waarop de jongen antwoordde, dat hij zich wilde
vasthouden aan Jesus en aan de boom. Op het horen van de heilige
naam stootte de satan hem echter onder het breken van vele takken
naar beneden, waar hij halfdood bleef liggen. Het onderzoek van de
bisschop, door een notarieel verslag bevestigd 1 , vond echter pas in
1573, dus vijfjaar na datum, plaats. De betrokken jongeman was
toen reeds overleden, maar Lindanus had verschillende getuigen
verhoord, onder andere de vader van de jongen die het verhaal van
zijn zoon had vernomen en de vrienden, die hem hadden gered.
Daarop had de bisschop persoonlijk de vijver, de stal en de boom
met de gebroken takken gecontroleerd en zijn conclusie luidde :
'Wanneer iemand aan de waarheid van dit verhaal nog twijfelt, dan
kan hij het zelf gaan onderzoeken. Hij zal moeten erkennen, dat
deze geschiedenis zeker geheel waar is. Hierdoor worden de ver
schijningen van de duivel in menselijke gestalte duidelijk bewezen'.
Naast een zekere lichtgelovigheid demonstreert dit verhaal de
neiging tot zelfstandig onderzoek bij deze oud-inquisiteur, al had
Lindanus kennelijk toch te weinig oog voor de betrekkelijkheid van
de aangevoerde bewijzen en getuigenissen. Dit zal ook bij de heksen
simpliciorum non raro apperentium. Quod et ego aliquamdiu pro nugis duxi ; sed
res indies clarius innotescens, aliud sentire cogit.' De fugiendis nostri seculi
idolis, 9 j .
1
Bij het uitvoerige verhaal, dat loopt van blz. 96 tot 102 is een acte ingelast van
Egidius Tsjonghen, notarius publicus, over het verhoor van de vader Joannes
Vissers.
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van Echt het geval zijn geweest. Kan Lindanus onmogelijk een
principieel tegenstander van de heksenvervolging worden genoemd 1 zoals Comelis Loos van Gouda 2 , Johan Wier, de lijfarts van
de hertog van Gulik of de jezuïet Friedrich Spee 3 , bezeten door de
heksenwaan was hij gelukkig ook niet. Aansluitend bij het relaas
over Petrus Vissers te Merum verhaalde Lindanus, hoe in Amsterdam in i£66 enkele weeskinderen, zelf door de duivel bezeten,
vier vooraanstaande, vroom levende vrouwen van hekserij hadden
beschuldigd. Zeer vele burgers hadden aan deze beschuldigingen
geloof gehecht en van de schout geëist, dat hij de vrouwen zou
arresteren. Met kennelijke instemming vermeldde Lindanus, dat de
schout dit had geweigerd en een van de kinderen tot het intrekken
van de beschuldigingen had gebracht. Lindanus wees erop, dat ook
deze beschuldigingen het werk van de satan konden zijn, en hij
besloot zijn verhaal met de mededeling: 'Dit gebeurde in het begin
van de geuzenbeweging. Toen die echter sterker werd, in de maand
augustus, zijn alle weeskinderen weer gezond geworden : de duivels
verlieten hen, omdat zij elders, met het ophitsen der geuzen,
voldoende en zelfs druk bezet waren. Overal in de Nederlanden
werden toen immers de kerken door de calvinisten in een waanzinnige woede geplunderd, de heiligenbeelden werden gebroken,
vergruizeld en verbrand' 4 .
1
L. J. Rogier, i, 87: Lindanus was tenminste een bestrijder van de heksenvervolging
г
Cornells Loos, geboren in Gouda in 1146, was professor in de theologie te
Mainz. Hij bestreed de heksenwaan in zijn boek: De vera en falsa magia, dat
klandestien te Keulen werd uitgegeven. De auteur werd echter opgespoord. Op
last van de nuntius Frangipani gevangen gezet, moest hij zijn boek officieel her
roepen en werd toen kapelaan in Brussel. Opnieuw gearresteerd als relapsus, kon
hij zich met moeite rechtvaardigen. Zijn vroege dood m ι ¡9 ς voorkwam een
nieuw proces. E. de Moreau, v, 366.
3
Johan Wier, geboren te Grave in i j i j studeerde medicijnen en werd lijfarts
van hertog Willem iv van Gulik Door zijn groot werk · De praestigus daemonum,
dat in 1 j 6 j uitkwam wist hij de hertog van de dwaasheid der heksenprocessen te
overtuigen. Voor hem waren de zg. heksen zieke en overspannen vrouwen. Zie
N.N.B.W., x, 1190, Friedrich Spee werd in τ ¡91 te Kaïserswerth geboren, trad in
1609 in de sociëteit van Jesus. Hij werd professor in de moraaltheologie te
Paderborn. In 1631 verscheen zijn werk: Cautio Cnminalis, dat zeer veel heeft
bijgedragen tot het verminderen en verdwijnen van de heksenwaan. Zie over hem :
H. Zwetsloot, Friedrich Spee und die Hexenprozesse.
• 'Haec fuerunt praeludia Goessismi quo invalescente turn demon puen sani
sunt facti, daemombus videlicet egressis, et alibi in Goessis exagitandis satis
superque occupatis, quando tam insano furore anno 66 per Augustum Calvimstae
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Deze vrees voor de duivel hing nauw samen met de grote ver
warring op godsdienstig, politiek en zedelijk gebied. Tijden van
grote onzekerheid en bedreiging brengen vaak een onredelijke
angst en beklemming onder het volk. De heksenjacht, die tegen het
einde van de zestiende eeuw haar hoogtepunt bereikte, kwam mede
voort uit deze onredelijke angst, die schuldigen zocht om aldus de
rampen af te weren 1 . Hoezeer deze beklemming ook in de dorpen
van het Overkwartier heerste, met talloze geruchten en voor
spellingen, valt nog te lezen in de Weerter Kroniek van zuster
Maria Luyten, die juist in deze jaren onophoudelijk verslagen geeft
van vreemde tekens aan de hemel en daarop gevolgde natuur- en
oorlogsrampen: veldslagen, beeldenstorm, ketterse prediking en
plundering door de soldaten, maar ook aardbevingen, overstromin
gen, misoogst, pest en hongersnood 2 . Onder het jaar 1^68 schreef
zij : 'Item in deesen tijt was het aertbevingh. Den lesten september
sijn wonderlijcke teeckenen gesien in de loght, en oock in October,
van groot light in den Noorden, dat sijn straelen uijtschoot als
voncken, die vielen neder op d'aerde, dat vreeselijck was om aen te
sien. In de son is een handt gesien met een bloedigh zweert'.
Daarop volgden berichten over de inval van Oranje, over een
enorm noodweer dat overstromingen veroorzaakte, over de uiter
mate strenge winter en de onvermijdelijke hongersnood. Onder het
jaar ι ξ-jo berichtte de zuster soortgelijke tekens in de lucht, die zij
ditmaal zelf had gezien. Als direct gevolg verhaalde zij een grote
overstroming en besloot: 'Met een woord, 't en is niet uijt te
spreecken de elenden, die in alle waeterlanden geweest sijn, soo
dat met reght de teeckenen, die in augusti gesien wierden in de
loght, in deesen waeter vloedt vermeit is'.
In de officiële documenten, bewaard in de gewestelijke- en
rijksarchieven zijn van deze zorgen en angsten van het gewone volk
uiteraard weinig of geen sporen te vinden. Als bisschop heeft
Lindanus tijdens zijn visitaties daarmede toch ongetwijfeld veel te
stellen gehad. Blijkbaar is hij er, ondanks al zijn geleerdheid, zelf
ook van onder de indruk gekomen.
Bewaard bleef eveneens een uitvoerige briefwisseling met de
passim tempia Belgica diripuerunt et ss, Imagines confregerunt, conculcarunt,
exusserunt.' De fugiendis, 107.
1
H. Zwetsloot, Ï J . Zie ook: J. Huizinga, Herfsttij der middeleeuwen.
1
Uitgegeven door C. Creemers in PSHAL, XII (187J) 14^ v. Zie vooral blz. 1^8,
1 6 0 , 177, 190, 2 0 7 , 2 1 3 .
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magistraat van Nijmegen over de uitvoering van de decreten van
Mechelen, die Lindanus op 29 januari ι j71 aan de stad toegezonden
had 1 . Deze decreten hadden vooral betrekking op de viering van
feestdagen en de onderhouding van vastendagen, over de eredienst,
de zondagsschool en de inlevering van verboden boeken. Deze
decreten moesten door het stadsbestuur worden afgekondigd, zodat
de naleving ervan politioneel kon worden geürgeerd. Ondanks een
notariële aanmaning op 11 oktober içji;2 had de bisschop in
februari 1573 toen hij Nijmegen bezocht, nog geen antwoord ontvangen 'off E. L. in meeninghe syn den opgcmelten Concilium aan
te nemen ende sich daernae te reguleren' J . In de raadsvergadering
van 4 februari werd besloten, dat de beide burgemeesters de
bisschop zouden bezoeken om hem uit te leggen 'dat sulcx verbleven is vermiss die oproericheit der wederwertighen. Daermit
eyn erbaer Rait beswert is, wie oick noch. Dairom alsnoch ongelegen om die articulen to visiteren'·*.
Een ernstiger meningsverschil met Nijmegen had Lindanus over
de aanstelling van een nieuwe rector aan de latijnse school. Ofschoon de bisschop op 3 februari 1573 de raad had gewaarschuwd
geen rector te benoemen 'sonder onssen weten ende consent'
werd toch buiten hem om mr. Peter van Sevenaer aangesteld.
Lindanus eiste toen, dat de nieuwbenoemde zich in Roermond zou
komen presenteren om door de bisschop te worden ondervraagd
over zijn godsdienstige opvattingen 5 . Uit de onvolledige brievenreeks krijgt de lezer de indruk, dat de magistraat van Nijmegen van
bisschoppelijke inmenging weinig gediend was. De secretaris Johan
van de Have wist onder betuigingen van verknochtheid aan de kerk
steeds nieuwe uitvluchten te vinden en toen Lindanus de rector in
juli 1 £74 eindelijk onder bedreiging met kerkelijke straffen naar
Roermond citeerde 6 , voerde van de Have de onveiligheid der wegen
aan als excuus om het onderhoud uit te stellen tot de bisschop
persoonlijk Nijmegen zou bezoeken. Lindanus, die in deze maanden
zelf niet naar het noorden durfde te gaan, heeft er zich bij neergelegd. Aan Requesens schreef hij in februari van dat jaar, dat hij
1

Stadsarchief Nijmegen, portefeuille 2681.
Archief Nijmegen, 2680.
* Lindanus aan Nijmegen, 3-2-1 $73: Archief Nijmegen, 2681.
+ Lindanus aan Nijmegen, 23-4-1^73, Archief Nijmegen, 2681.
s Lindanus aan Nijmegen, 2-3-1^74, Archief Nijmegen, 2667. Zie ook J. B. Kan,
Geschiedenis van de Apostolische school te Nijmegen, 16 v.
6
Lindanus aan P. van Sevener, 8-7-1 J74, Archief Nijmegen, 2667.
2
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bezig was orde op zaken te stellen in de scholen van het gehele
diocees 'maar sommige steden maken er bezwaar tegen, hun
onderwijzers naar ons te zenden om geëxamineerd te worden.
Tegen hen zal ik optreden, zoals de omstandigheden het raadzaam
maken' 1 .
In Hamb bij Geldern zette Lindanus in die maanden inderdaad
een schoolhoofd af, dat protestantse ideeën verkondigde* ; in Grave
voerde hij een nieuw schoolreglement door in samenwerking met
de magistraat 3 ; uit Weert meldde hij eveneens een 'reformatio
scholae' 4 .
Voor deze bemoeienissen met het onderwijs beriep de bisschop
zich op de decreten van het provinciale concilie van Mechelen' en
de statuten van de tweede diocesane synode van hetzelfde jaar
ι sjo6. Volgens deze bepalingen diende de bisschop zorg te dragen
voor het herstel van verwaarloosde en de oprichting van nieuwe
scholen, het toezicht op de onderwijzers, die een geloofsbelijdenis
en een eed van trouw moesten afleggen. Voor de kinderen die de
gewone dagschool niet bezochten — en in de dorpen zullen dat de
meesten zijn geweest - moesten zondagsscholen worden opgericht
op kosten van de kerk, waarin de eerste beginselen van de weten
schap, lezen, schrijven en rekenen werden onderwezen en vooral
de catechismus werd uitgelegd. Opvoeding tot vroomheid was het
doel van de bepaling, dat de onderwijzers dagelijks met hun leer
lingen de mis moesten bijwonen 7 en hen aansporen tenminste vier
maal per jaar te biechten 8 .
1
Lindanus aan Requesens, 3-2-1S74-' 'Quant aux Maîtres d'escolle, nous y
mettons l'ordre, tel comme l'appartient, synon qu'aucuns font difficultez de les
envoyer icy pour estre par nous examinez, contre lesquelles procéderons comme
le temps enseignera estre plus convenable.' R.A.B. Audience, 243, 1 39.
2
F. Nettesheim, Geschichte der Schulen im alten Herzogtum Geldern, 284.
3 L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, in, 808.
+ J. Habets, Een vijftal stukken betrekkelijk de Hervorming te Weert, PSHAL,
xii (і87£), 239.
s P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum, 1, 120-123; J. Habets, Ш, 49J.
6
Titulus vu : De scholis publicis.
? 'Quo Juventus ad veram religionem formetur aptius, & quotidianis verae
pietatis exercitiis imbuatur, mandamus ut omnes magistri suos discípulos ad
unum omnes quotidie ad templum deducant, quod pro loci vicinitate et puerorum
commodo decemet Archipresbyter, qui ab omnibus Ludimagistris juramentum
exiget solemne.' Oratio synodica, 64.
8
'Erunt omnes studiosi ad Vesperas deducendi, ad sacram Confessionem quater
per anni circulum & sacram Communionem aliaque ecclesiae officia; sicut
juramentum Ludimagistrorum exponit fusius.' Oratio, 6 j .
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Lindanus had in zijn Memoriale de bisschoppen te Mechelen tot
deze maatregelen aangespoord. Hij gaf zelf in ι J70 een handleiding
1
uit voor het volgen van de mis , in ι ς j 1 een uitgebreide catechis
mus voor de onderwijzers in het latijn2 en twee jaar later een
Nederlandse catechismus voor de kinderen 3 ; dat hij opzijn visitatiereizen aan de scholen en met name aan het godsdienstonderricht
van de jeugd bijzondere aandacht besteedde, ligt voor de hand.
De mededelingen van Havensius over het straffen en afzetten van
parochiegeestelijken vinden wij nader gepreciseerd in het reeds
eerder vermelde schrijven aan paus Gregoriusxin, waarin hij mede
deelde, dat hij tot 1572 twaalf pastoors die weigerden te resideren
uit hun ambt had ontzet, vele concubinarii had gestraft en enkele
edelen in de ban gedaan 'om van de twee Spaanse ridders maar te
zwijgen' 4 . Nu is van een dezer Spaanse edelen, Don Gaspar Gomez
het originele vonnis bewaard gebleven. Het geeft een duidelijke kijk
op de kerkelijke boetepraktijken, zoals die nog in de zestiende eeuw
gebruikelijk waren. Gomez, de commandant van het Spaanse garni
zoen te Grave, had in de zomer van 1^72 de pastoor van Grave,
Herbert van Graveraidt, tevens deken van het dekenaat Cuyk, ge
vangen genomen 5 . Lindanus beval hem op straffe van excommuni
catie de parochieherder onmiddellijk op vrije voeten te stellen.
Na een vergeefs beroep op Alva onderwierp Gomez zich op 25
oktober en verzocht de bisschop hem een penitentie op te leggen.
Lindanus machtigde toen bij schrijven van 21 november de aal1

'Sacrificii Christiani pie ас religiose audiendi ratio, juvcntuti studiosae Ruraemundensi anno LXX scripta': gevoegd bij de Oratio Synodica, 7^-78. 'Sacrificii
Christiani meditatio sive modus Missae audiendi' : gevoegd bij de Cathechismus
Scholasticus, 41-56 ; eveneens gevoegd bij het Speculum Sacerdotalium Orationum,
71-93·
2
'Cathechismus Scholasticus, sive catechismi Tridentini Institutiones Scholasticae, qui perspicue complectitur primam Christianismi doctrinam, puerorum
ingeniis accommodatam, ut et in ScholisTdoceri,'et memoriae mandari facile
queat. Coloniae 1571.'
J M. A. H. Willemsen (De -werken van Wilhelmus Lindanus) noemt de Cleyne
Catechismus van 1566, de Cathechismus Scholasticus van 1571, een Cathechismus
in duytsche Reymkens van 1587 en een catechismus van Gerard Buys, die om
streeks IJ70 in opdracht van Lindanus werd geschreven. Een Nederlandse
catechismus uit het jaar 1Í73 kent hij niet. Dit gegeven is afkomstig uit een door
Lindanus ondertekend en eigenhandig verbeterd exemplaar van zijn boeken, dat
berust in de bibliotheek van het Vatikaan, Stampati Barberini, Ζ, χιιι, ι 24.
• A. Theiner, Annales и, 424.
' Havensius, 130, 137.
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moezenier van het garnizoen, Theodoro Rodomano, tot het uitspreken van de plechtige absolutie, nadat Gomez in het openbaar
boete had gedaan 'te weten, dat hij op de eerstvolgende zondag
tijdens de hoogmis naar het hoogaltaar moet schrijden met in zijn
hand een brandende kaars van twee pond en daar met luide stem
vergiffenis moet vragen aan de almachtige God, zijn dienaar de
bisschop van Roermond en aan de genoemde heer Herbert. Dan
moet hij de kaars voor het heilige sacrament plaatsen. Een tolk
moet daarbij in het Nederlands met luide stem aan het volk uitleggen, dat de kapitein door de gevangenneming van de pastoor
zwaar gezondigd heeft en de rechten van de kerk geschonden, en
dat hij daarom vergiffenis vraagt aan God de Heer, aan zijn dienaar
de bisschop en aan heer Herbert. Bovendien moet hij dertien weken
lang elke vrijdag vasten zonder eieren te eten of wijn te drinken
— hij moet in drie termijnen 39 engelse ponden betalen voor ons
seminarie van Roermond en onze studenten in Leuven. Daarbij
ontvangt heer Gaspar Gomez echter toestemming om zijn vasten te
vervangen door werken van liefdadigheid, dat wil zeggen voor elke
vrijdag 30 stuivers ten bate van ons seminarie' 1 .
Havensius weet nog te berichten, dat Lindanus in het voorjaar
van 1 573 tijdens zijn bezoek aan Grave een onderhoud met Gomez
had en hem 'wegens zijn grote vroomheid en nederigheid' een deel
1
Lindanus aan Theodoro Rodomano, 6-11-1572
'Con nuestra authoridad
absolvays, haviendo ante todas cosas cumplido el dicho señor Gaspar Gomez la
penitencia publica, es a saber, que el primer domingo al tiempo de la misa mayor
con la cabeça descubierta, desde la puerta de la yglesia hasta el altar mayor, lleve
en su mano una vela que pesa dos libras y allí pida perdón a Dios omnipotente, y a
su siervo el Obbispo de Ruremunda y al señor Ereberto ya dicho, y la misma vela
ponga y dexe delante el sancto Sacramento, y por algún interprete en lengua
Alemana, publicamente en alta y entelegible hoz, delante del pueblo que estuviere allí juntado para oyr misa, confiese que en haver puesto las manos violentas en
el dicho señor vicario y en las demás cosas sobredichas, havia gravemente delinquido y offendido mucho a Dios omnipotente, y violado los derechos de la
Yglesia y que por esta razón pedia perdón a dios nuestro Señor, y a su siervo el
Obbispo de Ruremunda, y al dicho señor vicario, y ademas desto por treze semanas sin bever vino ni comer huevos ayunara todos los viernes, y por razón de los
dehetos suyos dichos, violó la Iglesia de dios y trató mal a sus ministros, por esta
razón para reedification de la Iglesia, en tres términos . . . pague para el uso de
nuestro seminario de Ruremunda y de nuestros estudiantes en Lobayna treinte y
nueve Angelotes, dando facultad al dicho señor Gomez de comutar el dicho
avuno cada vez en obras de misericordia, es a saber dando para el uso del nuestro
seminario de Ruremunda treinta estuferos moneda de Brabante' R.A.B. Audience,
H3.
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van de opgelegde boete kwijtschold1. Terloopse opmerkingen in de
correspondentie van Joachim Hoppers met Viglius2 en van Morillon
met Granvelle3 doen vermoeden, dat het vergrijp van Gaspar
Gomez nauw verband hield met het forse optreden van Lindanus
tegen Juan de Vargas, het hoofd van de raad van Beroerten, dat ons
uitvoerig door Havensius wordt verhaald met in de marge bewonderende uitroepen als 'Zie met welke een ijver Lindanus opkwam
voor de rechten van de kerk. Bemerk de vrijmoedigheid en de
heldenmoed van de ware herder' 4 .
Onafhankelijke archiefbronnen over dit conflict, waaraan het
verhaal van Havensius gecontroleerd kan worden, zijn helaas met
voorhanden. Daar staat tegenover, dat de auteur de tekst van zeven
brieven in zijn exposé heeft opgenomen en tevens uitdrukkelijk
verzekert, dat dit deel van zijn boek letterlijk is overgenomen uit
een eigenhandig verslag van Lindanus 'opdat niemand aan de waarheid ervan kan twijfelen' 5 . Wanneer wij de duidelijk herkenbare
1

Havensius, 137
Hoppers aan Viglius, Madrid 14-3-1^71: 'Majorem in modum conqueruntur
Lindanus et Gravianus sive Archidiaconus sive Decanus Ac maxime quidem de
redditibus super bonis confìscatis debitis, misens homimbus non persolutis, qua
quidem de re Suam Majestatem saepiuscule ante admonui, tanquam ad conscientiam ejus pertinente, adeo ut iam bis ad illustnssimum Ducem super eo scriptum
sit, sed nescio quid sit actum.' Dezelfde op 11-4-IJ72· 'Quae Lindanus Gravianusque conquesti sunt, eadem ex plurimis alus intelligetis.' De Nehs, Joachimi
Hoppen epistolae ad Vighum, Utrecht 1802, epist. 128 en 163
s Morillon aan Granvelle, 21-4-1172· 'Hopperus a escript audit President (sc.
Viglius) que Vostre 111 S. at envoyé au Roi copie des lettres de Mr de Ruremunde
et du curé de Graves, me demandant Mr le Président en riant, si je n'avoie paour
que l'on sceust que c'est oit par mon moien. Je responditz aussi en riant que
s'il estoit fort question sur cecy, je seroie taillé de dire que c'estoit par le moien
de Mons le Président, que j'avois recouvré lesdictes copies ' E Poullet, Correspondance, iv, 191.
* Havensius, 137 'Vide quanto zelo & auctontate D Lindanus pias Ecclesiae
fundationes tueatur, ut pauperum Christi ас ministrorum Dei inopiae sub venia t. '
139 'En hbertatem & zelum Episcopi ' 1 4 6 · 'Vide heroicum zelum veri Epis
copi ' 148 'Nota hbertatem et constantiam Episcopi.' 'Fructus zeli et laborum
Episcopi
s Havensius, 141 : Quid deinceps pro Ecclesiae libértate egerit, visum est hic ad
longum pertexere et quidem eodem modo eisdemque fere verbis, quibus ab
ipsomet scripta reperì, ne quis de ventate ambigere quaeat ' Dat hier een eigenhandig verslag van Lindanus de grondslag vormt van het relaas van Havensius,
wordt bevestigd op blz 146, waar midden in het verhaal van de derde persoon
plotseling naar de ik-vorm wordt teruggegrepen 'Hoc accepto responso Lindani,
ad Albanum redit ille, pauloque post renunciat ad ipsum (Albanum) mihi hora
quarta accedendum
2
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commentaren van de biograaf terzijde laten, houden wij Lindanus'
subjectieve weergave van de feiten over, doch een kritische lezing
daarvan zal in elke studie over deze man onmisbaar blijven.
De twist handelde over inkomsten van priesters en liefdadige
instellingen uit landerijen en onroerende goederen, welke na de
opstand van 1^66 door de raad van Beroerten in beslag waren
genomen, omdat de eigenaars ervan 'fout' waren geweest. De
middeleeuwse vroomheid had in de vorm van renten en stichtingen
zeer vele vermogens belast. Van de laatste eigenaars, in dit relaas
geuzen genoemd, zullen verscheidene hun verplichtingen aan de
kerk reeds eerder hebben nagelaten, doch toen hun eigendommen
geconfiskeerd waren en door koninklijke ambtenaren werden beheerd, eisten de betrokken priesters begrijpelijkerwijze hun jaarlijks aandeel weer op. In principe was deze plicht tot uitkering door
de regering wel erkend, doch in de praktijk moest elke aanspraak
onomstotelijk worden bewezen, hetgeen tot slepende rechterlijke
procedures en jarenlang uitstel leidde. Velen riepen de tussenkomst
van de bisschop in en Lindanus intervenieerde meermalen bij Juan
de Vargas, het hoofd van de raad van Beroerten. Misschien handelde
ook het conflict met Gaspar Gomez over zulk een confiscatie, daar
Lindanus vermeldde, dat hij te Grave in 1 J72 met heel veel moeite
een kanunniken-prebende van enige duizenden guldens door de bemiddeling van Alva had weten los te krijgen1.
In het najaar van 1 £72 schreef Lindanus een brief aan Vargas, die
in extenso door Havensius is afgedrukt. De bisschop herinnerde
Vargas aan de belofte van Alva, dat alle bestaande stichtingen zouden worden uitbetaald, zodra er een lijst van alle geestelijke fundaties in het bisdom Roermond was ingediend. Deze lijst had
Lindanus tijdens zijn visitatiereizen opgesteld en reeds lang aan
Vargas doen toekomen, doch zonder enig resultaat. 'Een volkomen
ondoordringbaar oerwoud van rechtszaken en juridische uitvluchten en spitsvondigheden is daarvan het gevolg geweest, een onpeilbare oceaan van moeilijkheden, waarin ieder en allen verzinken, die
hun oude en duidelijke aanspraken willen doen gelden. Hoe zouden
armen, weduwen en wezen, vreedzame priesters en zusters, opgeleid voor het vredeswerk en niet voor juridische steekspelen al
die finesses van elke stichting nauwkeurig kunnen bewijzen? Dit
1

Het ligt voor de hand, dat Havensius met deze mededeling het optreden van
Lindanus tegen Gaspar Gomez bedoeld heeft.
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kan wel de schijn hebben van menselijk recht maar niet van menselijkheid of redelijkheid. Ik betwijfel of U bij God, die de verdediger
der weduwen, de vader der wezen en de wreker van de verwaarloosde eredienst is, daarvoor een aanvaardbaar excuus zult vinden'.
Lindanus drong er bij Vargas op aan na zes jaar van uitvluchten nu eindelijk een snelle en redelijke afhandeling te geven en dreigde hem
met uitsluiting van de sacramenten en een beroep op paus en koning.
Toen Lindanus op zijn vermaning geen enkele reactie ontving,
besloot hij in januari 1573 naar Alva te gaan, die in Nijmegen de
winter doorbracht. Op 6 februari werd hij door de hertog ontvangen. Blijkbaar zag Lindanus op tegen deze moeilijke missie of
koesterde ook hij een heilig ontzag voor de ijzeren hertog, daar hij
eerst geruime tijd sprak over 'allerlei kerkelijke zaken om daarmede de aandacht en welwillendheid van zijn toehoorder te winnen'. Bemerkend, dat Alva geïnteresseerd luisterde, ging hij over op
een uitvoerige beschouwing over de oorzaken van Gods toorn
tegen deze gewesten en het wrede onrecht jegens de armen, dat
tot de hemel om wraak riep en de schuldigen in het gevaar van de
kerkelijke ban bracht. Daarop onderbrak Alva hem met de vraag,
wie hij eigenlijk bedoelde. 'Dit onrecht wordt bedreven', antwoordde Lindanus, 'door de fiscale ambtenaren, maar — naar zij
zeggen - handelen zij in opdracht van Uwe Excellentie'. Daarop
zei de landvoogd: 'Ik zal er in voorzien, ik zal er in voorzien'
— dezelfde woorden drie- viermaal herhalend.
Niet tevreden met deze mondelinge uiteenzetting bood de bisschop Alva een verhandeling aan, die de titel droeg: 'Herderlijke
vermaning en dringende bede van Wilhelmus Lindanus om gerechtigheid voor de hongerende armen van Christus' 1 .
In de aanhef van dit stuk, eveneens afgedrukt bij Havensius,
stelde Lindanus voorop, dat zijn herderlijke zorg voor het zieleheil
van de landvoogd hem dwong harde dingen te zeggen. Onder het
motto: 'Het is niet geoorloofd onrecht te doen of te dulden',
somde hij een groot aantal misbruiken van Alva's regering op,
waaronder niet slechts de weigering om de kerkelijke stichtingen
uit te keren, doch eveneens de onrechtmatige belasting van de clerus
en de beroving van kerken en kloosters door de soldaten van Alva's
1
Havensius 138: 'Titulus vero libelli talis fuit: Ad lllustriss. Ducerti Albanum.
Admonitio pastoralis Wilhelmi Damasi Lindani de gubernatione Belgica, &
obsecratio pro justitia Christiana, nomine indigorum Dei ministrorum et famelicorum Christi pauperum.'
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leger. Als afschuwelijk voorbeeld noemde Lindanus de geplunderde steden Mcchelen en Zutfen 'waar noch godshuizen noch kloosters
noch zelfs het allerheiligste sacrament het ontzag en de bescherming
kregen die aan christelijke krijgers pasten 1 . Degenen die aldus het
recht schenden, benadelen de godsdienst, verhinderen de eredienst
en beledigen God zo zwaar, dat zij de excommunicatie volgens de
decreten van het concilie van Trente terecht ontvangen. Daarom
kan ik niet nalaten, Uwe Excellentie met de meeste nadruk hierop
te wijzen en U in naam van God te bezweren, U door boete en
herstel van de schade weer met God en de kerk van Christus te
verzoenen, voordat het onzekere uur van de aanvliegende dood U
als een onboetvaardige grijsaard verrast. Vervolgens bezweer ik U
bij Jezus Christus, ervoor te zorgen, dat de uitkeringen aan de
kerken en aan de armen van mijn diocees nu eindelijk na zes jaar
talmen worden hervat en dat door Uw ambtenaren niet langer
wordt geweigerd aan God te geven wat aan God toekomt en niet
aan de gierige fiscus. Anders zal ik deze aanklacht moeten voorleggen aan onze heilige vader de paus en aan de katholieke koning'.
Na overhandiging van dit geharnaste stuk bleef Lindanus nog
enige dagen te Nijmegen en daarna te Grave, tevergeefs 'hopend
enig woord van troost van de hertog te ontvangen'. Gezien de
scherpe persoonlijke toon is het begrijpelijk, dat Alva het negeerde,
zo hij het stuk althans gelezen heeft. In een poging de zaak te
forceren, zond Lindanus op 24 februari aan Juan de Vargas het
officiële vonnis, waarin de bisschop, na uiteenzetting van zijn motieven en steunend op de decreten van Trente 2 hem en zijn fiscale
ambtenaren plechtig uitsloot van de sacramenten van biecht en
communie in geheel zijn diocees (waartoe ook Nijmegen behoorde). Door bemiddeling van de dekens liet hij dit verbod ook aan de
afzonderlijke belastingambtenaren meedelen. Daarmee was het
meningsverschil tot een open conflict geworden dat snel behandeld
moest worden. Lindanus, die inmiddels naar Roermond was teruggekeerd voor het toedienen van de wijdingen, werd ijlings door
1
Opmerkelijk is hierbij wellicht, dat Lindanus slechts protesteert tegen de
schending van het heilige en niet, zoals Riethoven e.a., tegen de uitmoording van
de burgers ; wel kritiek heeft op de confiscatie van kerkelijke goederen maar niet
op de nieuwe belastingen. Zie hierover B. de Meester, 89 v.
2
Sessio xxii, caput 11 : 'Bonorum suiuscumque ecclesiae, aut pii loei occupatores
puniuntur.' Dit decreet, dat allen die kerkelijke goederen wederrechtelijk in
bezit namen ipso facto tot geëxcommuniceerden verklaarde, werd door Lindanus
met name geciteerd. Havensius, 140.
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Alva naar Nijmegen teruggeroepen. In een enkele dag legde hij de
ruim honderd kilometer af, een hele prestatie gezien de gebrekkige
vervoermiddelen van die tijd, hetgeen wel bewijst hoezeer hij erop
gebrand was, deze zaak op te lossen. In de stad aangekomen, liet hij
Vargas ontbieden. Deze zond echter de hofkapelaan als bemiddelaar,
die met de bisschop het gehele probleem besprak en voor zijn cliënt
een afspraak maakte. Vergeefs wachtte Lindanus ook toen op
Vargas. Weer verscheen de aalmoezenier, nu met een schriftelijke
verdediging van Vargas in de Spaanse taal', waarvan hij de voornaamste passages vertaalde. Het tekent de geladenheid van de
bisschop dat hij er niet in slaagde rustig te luisteren, doch telkens
de hofkapelaan onderbrak om de redenering van Vargas te weerleggen. De Spaanse monnik wist niet beter te doen dan Lindanus te
verzoeken, zijn weerlegging ook op schrift te stellen en hem te doen
toekomen. Dit deed Lindanus reeds de volgende dag, maar hij ging
nog een stap verder. Zich bewust van zijn positie als bisschop in zijn
eigen diocees wenste Lindanus niet als gelijkwaardige tegenpartij
met Vargas voor de hofkapelaan te argumenteren : tegelijk zond hij
bij notariële akte aan Vargas een laatste vermaning, waarin hij diens
argumenten als drogredenen verwierp en als ultimatum stelde, dat
Vargas voor de volgende ochtend 9 uur de schriftelijke belofte zou
geven in geheel het bisdom Roermond alle kerkelijke inkomsten
met rente vermeerderd aan de rechthebbenden te zullen uitkeren
in afwachting van een rechterlijke beslissing. Mocht Vargas niet
tijdig gehoorzamen, dan zou de bisschop plechtig de banvloek over
Vargas uitspreken.
Onmiddellijk na ontvangst van dit officiële vonnis snelde Vargas
naar de hofkapelaan en vervolgens naar het Valkhof waar de hertog
resideerde. Voorbijgangers verbaasden zich, volgens Havensius,
over de haast waarmee zijn paard door de nauwe straatjes van het
oude Nijmegen galoppeerde. Hevig ontstemd over dit bruuske optreden zond Alva zíjn hofkapelaan met de eis, deze dreiging onmiddellijk te herroepen. Het volgende gesprek, hier letterlijk uit
Havensius overgenomen, toont Lindanus als een onverschrokken
man: 'Zou ik herroepen, wat ik volgens de decreten van Trente
heb gedaan? Die waanzin zij verre van mij om zo de kerkelijke
wetten te verloochenen'. 'Maar - aldus de kapelaan — als gij in
1
Juan de Vargas was ex-auditor van de kanselarij te Valladolid en verstond geen
enkele vreemde taal. E. Gossart, Espagnols et Flamands, I, 8$.
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Brabant dit zoudt wagen, zou men al uw goederen confiskeren'.
'Daarvoor zou ik nog mijn plicht niet verzuimen. Maar het is wel
goed, dat de goddeloze geuzen, die mij reeds van alles hebben
beroofd, Uw Spanjaarden vóór zijn geweest. Nu komt gij daarmee
te laat en kunt mij niets meer ontnemen'. 'In Brabant - hield de
aalmoezenier aan — zou men U voor zoiets zelfs verbannen'. ' O , wat
zou ik dan gelukkig zijn, als ik om Christus' wil in ballingschap
werd gezonden en dat nog wel door de Spanjaarden, die zichzelf
uitroepen tot de beschermers van de katholieke godsdienst en de
behoeders van het recht. Dan zou ik mij pas echt zalig mogen
prijzen als ik met die erekroon getooid zou worden wegens de
verdediging van de eredienst, die door de Spanjaarden wordt verhinderd en van de armengelden, die door de Spanjaarden worden
geroofd. Wat ben ik nu blij, dat ik helemaal niets voor mijzelf heb
gedaan of gevraagd, niets ook voor mijn berooide bloedverwanten
maar alleen voor het herstel van de goddelijke eredienst, alleen
voor de wenende armen, alleen voor de hongerende en gebrek
lijdende dienaren van Christus. Is dat die beroemde Spaanse rechtvaardigheid? U weet toch, eerwaarde pater, dat de eredienst door
deze confiskaties op vele plaatsen onmogelijk wordt gemaakt; gij
zegt zelf er verwonderd over te staan dat door uw Spanjaarden zo
onmenselijk tegen de behoeftige armen en de hongerende geestelijken wordt opgetreden. Daarom blijf ik bij mijn besluit: als
Vargas morgen om negen uur niet heeft gedaan wat ik hem bevolen
heb, zal ik plechtig het vonnis over hem uitspreken. Het ligt reeds
lang gereed'.
Onverrichter zake moest de hofkapelaan naar Alva terugkeren.
Daarop ontving Lindanus de boodschap, dat hij die middag om vier
uur bij Alva werd verwacht. De ijzeren hertog moet ontzag hebben
gekregen voor de ijzeren bisschop of hebben gedacht hem door eerbewijzen te kunnen winnen. Havensius bericht althans, dat de
hertog eerbiedig opstond bij zijn binnentreden en dat hij Frans met
hem sprak, hetgeen Alva - naar wij weten - nagenoeg altijd weigerde 1 .
In tegenwoordigheid van alleen de hofkapelaan vroeg Don Fernando de bisschop, waarom deze zijn eerste dienaar zo schandelijk
wilde onteren en naar de hel verwijzen, ofschoon hij een uitnemen1

Alva kende behoorlijk Latijn en Frans, doch weigerde steeds deze talen tegenover
minderen te gebruiken. Men diende zich steeds van een tolk te bedienen.
Gossart, ι, 299.
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de verdediger van de kerk was. Lindanus antwoordde, dat niet hij
Vargas veroordeelde, maar dat deze zelf door zijn maatregelen
kerkelijke wetten had geschonden, waarop ipso facto de straf van
de excommunicatie stond. Het was zijn bischoppelijke plicht de
schuldige daarop te wijzen, opdat hij zich zou bekeren. Na een
uitgebreide discussie merkte Alva op, dat de eigenlijke verant
woordelijkheid niet bij Vargas lag maar bij hem zelf. Juan de Vargas
was evenzeer een ondergeschikte van Alva als de schildwacht voor
zijn deur. Daarop antwoordde Lindanus : 'De kerkelijke wet spreekt
in algemene termen : al degenen die verhinderen, dat de inkomsten
van de kerk of de armen worden uitgekeerd, belopen ipso facto de
excommunicatie. Vargas werkt daaraan mee als hoofd van de raad
van Beroerten. Maar ook Uwe Excellentie heb ik in mijn geschrift
van 6 februari reeds vermaand zich te bekeren'.
Na deze stoutmoedige woorden wees Alva erop, dat hij slechts
de rechten van de vorst wilde verdedigen en daarover kon Lindanus
niet oordelen, daar hij geen legist of canonist was. De bisschop
hield vol, dat men geen rechtsgeleerde behoefde te zijn om de zin
van de wetten te begrijpen en ze toe te passen. Daarmee geraakte
het gesprek weer in rustiger vaarwater en volgens het verslag van
Havensius scheidde hij van de landvoogd in de beste verstand
houding.
In de marge van dit verhaal plaatste Havensius de opmerking:
'ziehier de vruchten van de ijver en inspanning van de bisschop'.
Was het resultaat van zijn interventie zo groot? Havensius citeerde
daarbij een brief van de Nijmeegse deken mr. Willem van Ryswyck,
die aan zijn bisschop enkele maanden later berichtte, dat Vargas
inderdaad belangrijke kerkelijke goederen, die reeds jaren gecon
fisqueerd waren, gerestitueerd had. Dit schreef de deken, waarschijn
lijk terecht, aan de actie van Lindanus toe. Of Vargas echter de
belofte tot snelle aihandeling van de kerkelijke eisen heeft gegeven,
valt te betwijfelen : op het tweede provinciale concilie in ι £74 was
dit nog steeds een der voornaamste klachten. De veronderstelling
ligt voor de hand, dat Vargas, na in enkele incidentele gevallen te
hebben toegegeven, de overige zaken slepende heeft gehouden.
Lindanus heeft dan na het gesprek met Alva toegegeven en zijn
bedreiging niet uitgevoerd. Alom regende het klachten over de
willekeur en de afpersingen van Vargas1, maar in feite durfde
1
Juan de Vargas was in Nederland zeer gehaat. Hij was een ambitieus man die
echter weinig verstand van zaken had en daardoor des te arroganter optrad. Hij
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niemand iets tegen Alva's gunsteling te ondernemen. Daarom kan
men voor het moedige optreden van Lindanus in een zo ernstige
zaak wel bewondering hebben, verondersteld dat de feiten met het
relaas van Havensius in overeenstemming zijn. Het is jammer, dat
wij hierover alleen berichten van een kant hebben. Deze voor
stelling van Lindanus als een zelfbewuste en onversaagde figuur
tegenover de burgerlijke overheid komt echter eveneens naar
voren in een ander conflict, dat jaren aanhield en waarover wel
zeer vele documenten in de regeringsarchieven bewaard bleven,
namelijk zijn onverschrokken pogingen om de bisschoppelijke
rechtspraak in zijn nieuwe diocees tot een realiteit te maken.
JURISDICTIESTRIJD

MET HET HOF VAN

GELRE

Reeds eerder werd vermeld, dat Lindanus onmiddellijk na zijn
installatie in mei ι $69 in Roermond een bisschoppelijke rechtbank,
het officialaat, instelde voor het herstel en de sanctionering van de
kerkelijke tucht. Als eerste rechter werd benoemd Joannes Damen
uit Mierio, die het licentiaat in kerkelijk en burgerlijk recht had
behaald. Deze eerste rechter koesterde aanvankelijk zeer vérgaande
aspiraties op het vlak van zijn competentie, die weliswaar steunden
op het middeleeuwse recht en de hervormingsdecreten van Trente 1 ,
doch in de Nederlanden van de zestiende eeuw niet meer aanvaard
werden. Bovendien was een bisschoppelijke rechtbank als zodanig
reeds nauwelijks haalbaar in het pas kortgeleden aangehechte Gelre,
dat bij het tractaat van Venlo de ongerepte handhaving van alle
oude privileges en gebruiken had bedongen.
De rechterlijke organisatie in het O verkwartier was nog grotendeels dezelfde als voor 1 £43 2 . Men onderscheidde de gewone lokale
genoot het volle vertrouwen van Al va en viel tezamen met de hertog in i i 7 3 in
ongenade. Teruggekeerd naar Spanje werd hem de toegang tot het hof ontzegd.
E. Gossart, 1, 8ς.
1
Om het standpunt van de officiaal enigszins te begrijpen, werd gebruik gemaakt
van de volgende werken: Decretum Gratiani, emendatum et notationibus
illustratum, Gregorii xin Pont. Max. jussu editum, Parijs, i 8 j j ; A. Barbosa, De
Officio et Potestate Episcopi tripartita descriptio, ed. 1628; A. Reiffenstuel,
Jus canonicum Universum, Venetiis, 1704.
г
J. L. Geradts, Bijdrage tot de geschiedenis van den souvereinen raad in het
Overkwartier van Gelderland te Ruremunde, Leiden i 8 6 0 ; A. Zijp, De rechterlij
ke organisatie van Gelderland in de zestiende eeuw, Bijdr. Gelre xvi (191 3),
209 v; K. Janssen de Limpens, Gelderse wijsenissen van het hoofdgerecht te
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rechtbanken en de vorstelijke bank, het hof van Gelre te Arnhem.
In de eerste werd recht gesproken door een vertegenwoordiger
van de vorst: de voogd of schout, tesamenmet de vertegenwoordigers der plaatselijke bevolking, de schepenen of geërfden. Elke
rechtbank had een eigen gebied bestaande uit een stad of een of
meerdere dorpen, meestal slechts uit historische gronden verklaarbaar. Zo omvatte de competentie van de laatbank te Middelaar
slechts het gelijknamige gehucht, terwijl de schepenbank van Echt
mede over een tiental plaatsen in de omgeving rechtsprak 1 . Het
aantal schepenbanken was zeer groot, in het Overkwartier alleen
waren er al meer dan 60. Zij waren competent voor alle gevallen
van burgerlijke en strafrechterlijke aard, behoudens enkele uitzonderingen die de hertog zich had voorbehouden en die na 1 J47
ressorteerden onder het hof van Gelre 2 .
Er bestond bovendien geen hoger beroep tegen de vonnissen der
schepenen. Nog in і^бс werd vermeld: 'In den Overquartier is
mede opten platten landen als oick in den steden Ruremunde,
Venlo, Straelen und Erckelenz geobserviert und onderhalten aldus :
wes bij den schepenen in den steden und opten platten lande
gewesen wurd, daervan en fallt gein appellatie. Derglicken wordt
gemeinlick onderhalden in den heerlicheiden'*. Wel kende men
het instituut van de hofvaart. Wanneer de schepenen in een be
paalde zaak geen oplossing konden vinden (der saecke nyet wijs en
werden) vroegen zij de mening van een andere bank, die daardoor
de positie van hoofdbank verkreeg. Alle bewijsstukken werden
Roermond, Utrecht I 9 ï 3 ; R. Fruin en H. T. Colenbrander, Geschiedenis der
staatsinstellingen in Nederland, 's-Gravenhage 1901.
1
Echt, Pey, St. Joost, Ulickhoven, Berkelaar, Ohé, Laak, Maasbracht en
Roosteren.
2
De kanselarij-ordonnantie kreeg ondanks hevig verzet van de staten van Gelre
in 1 Í47 haar beslag. Het hof te Arnhem behield zich alle processen voor, waarin
een gewezen vonnis kon worden gewijzigd door compositie, d.w.z. door verzoening van de partijen, alle zaken waarin regeringspersonen waren betrokken,
processen over domeingoederen, beneficies en stichtingen ter begeving van de
vorst, processen over huwelijksvoorwaarden en testamenten en tenslotte de
bijzonder grote misdaden zoals majesteitsschennis, ketterij, oproer, moord,
ontvoering, valse munterij e.d. Het overgrote deel van de voorkomende gevallen
bleef dus ressorteren onder de schepenbanken, hoewel deze zich een zekere mate
van afhankelijkheid moesten laten welgevallen.
3 'Eynvoldich bericht ende anwijsong mijns Johan van den Have, van die gelegenheit der gerichten int furstendom Gelre ende Greffschap Zutphen ende oiré
houftart ende appellatie.' R.A.A. Landdagrecessen, UI, j o 7 , z i e : A. Zijp, 212.
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voor deze hoofdbank gebracht die dan het vonnis maakte, maar dat
vonnis werd dan aan de lagere bank meegedeeld, die het zelf
1
uitsprak . Aldus 'leerden' zij aan de lagere banken vonnis te wijzen.
Alle rechtbanken waren voor de hofvaart in vaste combinaties ver
bonden, maar als hoofdbank voor het gehele Overkwartier fun
geerde de schepenbank van Roermond, bij welke uiteindelijk alle
banken ter belering kwamen. De vonnissen van het hoofdgerecht
waren dan ook geen uitspraken in hoger beroep, doch hoofdleringen op verzoek van de lagere banken. Elke schepenbank en
speciaal die van Roermond voelde zich souverein en onafhankelijk
in haar rechtspraak.
Daarbij kwam, dat de rechtspraak van de bisschoppen van Luik
en Keulen door de verre afstand in de loop der eeuwen bijna elke
invloed verloren had. Tegen een oproep om in Luik of Keulen te
verschijnen kon men zich bovendien beroepen op het befaamde
Privilegium de non evocando : het voorrecht dat een inwoner van
Gelre niet buiten het hertogdom geciteerd kon worden, hetgeen in
I3J2 door hertog Eduard speciaal met het oog op Luik geconfirmeerd was 2 .
Zo was er bij de oprichting van het nieuwe bisdom voor een
bisschoppelijke rechtbank geen plaats. Alles wat de officiaal wilde
behandelen, werd tevoren hetzij door de schepenbanken hetzij
door het hof van Gelre gedaan. Kardinaal Granvelle, de scherp
zinnige politicus, had dit reeds voorzien bij de planning van het
diocees. Op ς januari ι 561 schreef hij aan Filips li over de Gelderse
bisdommen: 'Daar dit nieuw aangehechte gebieden zijn, die
speciaal hebben bedongen dat men hen zal laten leven volgens hun
eigen wetten en gebruiken, zullen zij vrezen dat men hierdoor een
3
nieuwe jurisdictie in hun huis plaatst' .
De moeilijkheden lieten niet lang op zich wachten. Nog uit 1570
1
'Edoch wes die schepen in die ondersteden niet wies en syndt, sulks remitteren
sij aen die hoefftstadt Ruremunde, und aldaer wurdt idt proces overgebracht und
dat ordeel besloten gegeven und also ter leger bancken geopent und gelesen'.
Α. Zijp, 213.
2
Zie hierachter, blz. 324, nota 1 en 2 en blz. 3 2 j , nota 1. Ook Karel ν moest in het
tractaat van Venloin IÍ43 de bepaling opnemen: 'Ende sal de Keyser bevestigen
ende confirmiren t privilegie de non evocando, van wijlen Keyser Henrick den vurschreven Lantschappen verleent.' W. van Loon, Groot Gelders Placaet-Boeck, 1,

30·
' Granvelle aan Filips 11, ¡-1-461;
Granvelle, vi, 242.

Chr. Weiss, Papiers d'Etat du Cardinal de
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dateert het eerste officiële protest van de stad Roermond bij het hof
van Gelre tegen de pretentie van de officiaal1. Deze had ingegrepen
in een proces, dat reeds een vol jaar hangende was bij de Roermondse schepenbank. Het ging over de verdeling van een erfenis
tussen twee halfbroers, Korft van der Stege en Leonard Sterckbroeck. Van der Stege had aanvankelijk het geding voor de schepenbank aangesparmen, maar toen hij bemerkte, dat hij geen kans van
slagen had, trok hij zijn eis vlak voor het eindvonnis in 2 en opende
een nieuwe procedure voor de bisschoppelijke rechtbank. De
officiaal ging daarop in, daagde beide partijen voor zijn rechtbank
en zond de schepenen een verbod zich verder met deze zaak in te
laten.
In hun schrijven aan het hof betoogden de verontwaardigde
schepenen, dat dit 'ein vrembd onerhoirt dingh ist, und thoe groten
nadeyll und prejudicie Con. Majesteyts hoicheyt, auch unser Stadt
privilegien, alden hercommen und usantien ganz zuwider sey und
wir over mynschen gedencken soe over hiilicx vurwairden und
testamentssaecken hebben ercleert und sententiert'. Het hof
haastte zich de officiaal aan te schrijven met de vriendelijke raad, dit
proces te laten eindigen waar het begonnen was 3 . Kanselier en
raden waren van oordeel, dat 'die angelogen und dyergelycken
saecken nyet bij den gheestelicken, maer voel mehr den wirtlichen
Richtern behoeren gedecideert to worden'. Uit eigen ervaring*
voorzag het hof ook voor de bisschop veel moeilijkheden en beschouwde dit dubieuze geval blijkbaar als een onnodige provocatie.
Het zou nog moeilijk genoeg blijken de bisschoppelijke rechtsmacht
in uitgesproken kerkelijke gevallen te doen accepteren. Daartoe
wilde het hof medewerken, 'doch buyten Syner Majesteyts ende
yemandts naedeyl oder hinder'. Zo spoedig echter gaf de eerste
1
Roermond aan het hof van Gelre, 2-10-1J70: R.A.A. brieven met het kwartier
van Roermond, 41 ¡4..
2
Dit was een schorsing van de procedure, aanvankelijk bedoeld om rechtsweigering te voorkomen. Volgens een schrijven van het hof van Gelre aan de
hertog van Alva (14-11-1^69, R.A.B. Audience, 309, fol. 66-72) maakte men er
vaak misbruik van, zodra men het pleit dreigde te verliezen. J. S. van Veen,
Het nederdingen, opdingen of schrikken van gerichten: Gelre, Bijdragen en
Mededelingen xvi (1913), ςς.
3 Hof van Gelre aan de officiaal, $-10-1570: R.A.A. brieven met het kwartier van
Roermond, 41 j j .
• A. Zijp, De strijd tussen de staten van Gelderland en het Hof, Arnhem, 191 3.
(ook: Gelre, Werken, x).
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ijver van de officiaal zich niet gewonnen. Zijn antwoord aan het hof
bleef niet bewaard, doch twee van zijn argumenten werden uit
voerig aangehaald in de dupliek van de stad van 2 3 november·. De
officiaal had geponeerd, dat hij niemand onrecht deed, omdat sedert
de eerste eeuwen van het christendom alle rechtszaken voor de
kerkelijke rechter gebracht konden worden 2 . De opvatting, dat de
kerkelijke rechtspraak een volstrekte voorrangspositie innam en
zelfs begonnen processen kon schorsen en vernietigen, vindt men
inderdaad terug in de decretalen van Gratianus 3 , die nog als
canoniek recht vigeerden, maar zij was in de Habsburgse erflanden
van de zestiende eeuw noch politiek noch sociaal gezien uitvoer
baar. Ook de decretalen van Gratianus kenden reeds het beginsel,
dat een bisschop zich diende te onthouden van rechtspraak over
wereldlijke zaken 4 .
De schepenen bestreden deze opvatting dan ook uit alle macht.
Zij geloofden wel, dat deze praxis in vroeger eeuwen had gegolden
en wellicht nog steeds van kracht was in de omliggende landen van
Keulen, Munster, Trier en Luik. Dat waren echter geestelijke
vorstendommen waarin de bisschop naast zijn kerkelijke jurisdictie
ook de wereldlijke macht bezat. 'Dat alhier soe niet en is, want
wyr sonder onderscheidt over allen, oick Testaments und Hylicxsaecken als gestalten Richtern judiciert hebben, unangesihen enige
geistlichen Richtern'.
Als tweede argument had de officiaal aangevoerd, dat het in
Roermond een oud stadsrecht zou zijn, dat degene, die een proces
had aangespannen, zijn eis mocht intrekken en bij een andere recht
bank een nieuwe procedure beginnen. De bedoeling van de officiaal
hiermede is duidelijk : wanneer het hem niet zou gelukken, voor de
1

Roermond aan het hof, 23-11-1570: R.A.A. brieven uit en aan het hof, 2417.
'Dat obgedachter officiael schryvet, dat alle saecken so woll wirtlich als geist
lich in ainfanck und vuerige tyden voer der Christlicheit plagen tractiert thoe
wurden, dat uns dairomb gein ongelyck noch injurie geschieden.'
3
'Cuicumque licet Sacrosanctae Sedi Antistitis judicium eligere. Quicumque
litem habens, sive possessor sive petitor fuerit, vel in initio litis vel decursis
temporum curriculis, sive cum negotium peroratur sive cum jam coeperit pronii
sententia, judicium elegerit sacrosanctae sedis antistitis illico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur ad episcoporum judicium cum sermone litigantium dirigitur.' Lex Imperatoris Theodosii, per Carolum renovata, Capitulum
vi, caput 281 bij : Gratianus, pars 11, causa xi, quaestio ι, can. xxxvii.
• 'De saecularibus negotiis episcopus cognoscere non debet.' Gratianus, dezelfde
plaats, can. xxix.
2
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kerkelijke rechtbank een algemeen primaatschap te verkrijgen, dan
wilde hij haar tenminste als een gelijkwaardige instantie erkend
zien. De stad antwoordde echter, dat dit burgerrecht in de aangehaalde betekenis niet bestond. Een proces tussen twee burgers
van Roermond mocht alleen voor de eigen schepenbank worden
gevoerd. De eisende partij kon zijn vordering intrekken, doch dan
moest de zaak ook 'nedergekant syn und blyven, sonder derhalven
andern gerichten thoe versuecken'. Wanneer het proces tussen een
burger van Roermond en een vreemdeling liep, bestond de mogelijkheid dat de laatste het proces in Roermond liet schorsen om het
in zijn eigen woonplaats weer te openen. De officiaal handelde
tegen het stadsrecht, door deze praktijk op zijn eigen rechtbank te
willen toepassen 'insonderheyt in saecken foro ecclesiastico niet
competierende'. Tenslotte beriep de magistraat zich uitdrukkelijk
op het privilegium Eduardi van 13^2 dat speciaal gericht was tegen
de rechtspraak van de bisschop van Luik. Dit charter, in afschrift
bewaard gebleven 1 , bedreigt met de strengste straffen ieder 'hij
were pape of leye', die een beroep zou doen op de rechtbank te
Luik. Het stuk draagt echter een sterk politiek, tijdgebonden
stempel: in 1352 was Eduard van Gelre in opstand tegen zijn
oudere broer hertog Reinoud 111, die hij de kroon betwistte 2 . Na
1
'Wij Edewart van Gelre ontbieden und gebieden allen onsen amptluden,
richtem burgemeisteren, scepenen ende rait der stat van Ruremunde, die nu sijn,
off die wij namails gekrijgen moegen, ende onss gemeijnre stat van Ruremunde,
weert saicke dat ijmant hij were pape off leye ijmant uijt onsen lande te Ludiek te
paze ijessche off paezebrieve brecht off dat ijmant uijt onsen lande geluede off
ladebrieven brecht, dat sij off diegene die dairbij staen, off die dat weten ind
vernemen, dat sij die aenvaen ende aintasten ende hauden bij oeren lijve ind bij
oeren guede, ende mit denen luden also voirtvairen, ende denen luden also duen,
dat wir van denen luden niet mer en vernemen, ende weert saicke dat U off
ijmant van onsen luden dair aff eijnich hinder off krott queme, dat wij huen des
gestaen suelen, ende dairtue hon behulplich ind geredich sijn suelen, dat te
keren ende te weren. In orconde des hebben wij desen brieff duen besegelen
mit onsen segele. Gegeven int jair ons heren Mmo CCCmo twe ende vijftigh des
vrijdags vur sent Katherinen dach.' Oud-archief gemeente Roermond, no. 62:
Jura et privilegia i, j o .
2
Toen hertog Reinald II in 1343 overleed, liet hij uit zijn eerste huwelijk drie
dochters na, van zijn tweede gemalin en weduwe, de Engelse prinses Eleonora, waren er twee zoons Reinald en Eduard, tien- en zevenjarige jongens. Dat de
oudste als Reinald in zou moeten opvolgen werd niet betwist, doch wel gaf het
regentschap spoedig aanleiding tot geschillen. De adeltwisten tussen de Hekerens
en de Bronkhorsten, nauw verbonden met de Kabeljauwen en Hoeken in Holland
en onder patronage van Frankrijk en Engeland, verscheurden ook het gewest
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zijn overwinning in 1361, bij de inhuldiging van Eduard te Roermond, werd het stuk in algemene zin herschreven 1 . Dit eigenlijke
Privilegium Eduardi van 1361 werd de confirmatie van alle oude
stadsrechten, waaronder het 'jus de non evocando', dat elke burger
van Gelre het recht garandeerde in eigen gewest terecht te staan.
Van een schending van dit privilege was geen sprake meer sedert de
vestiging van een bisdom binnen het Overkwartier. Waar de koning
in 1563 echter uitdrukkelijk had verklaard, dat de nieuwe bisschop
van Roermond niet meer rechten zou bezitten dan de bisschop van
Luik had gehad, viel over de interpretatie van het oude privilege
uiteraard te twisten. De invoering van een nieuwe praktijk zou met
zeer veel tact moeten geschieden.
Dat de officiaal aanstonds van hogerhand ingreep in een proces
tussen twee leken over een financiële vordering, die reeds een vol
jaar door de schepenbank werd behandeld, moet op zijn minst
hoogst ontactisch en onverstandig worden genoemd. Persoonlijk
heeft bisschop Lindanus zich met dit dubieuze geval niet ingelaten.
Hoe het werd opgelost, is door het ontbreken van verdere documenten niet meer vast te stellen. Het lijkt echter wel zeker dat de
officiaal zijn ongelijk heeft ingezien en de zaak aan de schepenbank
heeft teruggegeven, daar de vele betwiste processen van de volgenGelre. Elk der partijen maakte zich van een der prinsen meester. Gedurende bijna
twintig jaar verliep deze strijd met wisselend succes doch in 1361 wist Eduard
zijn broer bij Tiel te verslaan. Reinald deed afstand en werd gevangen gezet. Nu
werd Eduard algemeen als hertog erkend doch na tien jaar geregeerd te hebben
werd hij in i } 7 i vermoord na de slag bij Baesweiler. Reinald 111 werd opnieuw
hertog maar overleed reeds drie maanden later, het gewest in een hevige successieoorlog dompelend daar noch hijzelf, noch Eduard nakomelingen had. A.G.N. III,
144 v; N.N.B.W., 11, 420 en

1188.

1

Oud-archief Roermond, no. 6 2 : Jura et privilegia 1 , 1 3 : 'Confìrmatio quarta:
Wij Edewart van der Goits genaden Hertoge van Gelre, Greve van Zutphen,
maken kont ende kenlic allen luden mit desen apenen brieve, dat, want ons onse
lieve gemijnde stat ende burgeren van Ruremunde gehuldt, gezwoeren, ontfangen
heflFt, ende hebben vur haeren rechten erffgeboeren here des gemeijnen lants van
Gelre ende van Zutphen van geheite gebaden... soe hebben wij gesekert in gueden
truwen, ende op den Heilgen gezwoeren onsen lieven gemeijnen burgeren van onss
stat vurss. die nu sijn off namails komen suelen, dat wij huen alle karten privilegien, hantvesten ende brieven halden suelen, ende mede sij in alle haeren alden
rechten, heircomen ende alden gewoenten, dat sij ende die s i j . . . tot hiertue
gehadt hebben, ende suele hun schepenvontenis ende recht ordell duen binnen
onse stat vurs. ende op den lande, also als ons statrecht ende ons lantrecht gelegen
is, ende gelaven huen in gueden truwen bij ons zekerheit ende eijde vurss. dat
niet te verminren alle arglist uijtgenomen.'
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de jaren allen een meer uitgesproken kerkelijk karakter dragen,
doordat een der strijdende partijen een geestelijke was.
Het eerste ons bekende geval, daterend uit 1571, handelde over
een eis van de pastoor van Sevenum tegen Reinerus van Vlatten
over de uitbetaling van zijn kerkelijke tienden en werd aanhangig
gemaakt voor de officiaal van Roermond. Hier greep Lindanus wel
persoonlijk in, toen het hof van Gelre de zaak aan zich wilde trekken. Met een beroep op het concilie van Trente en de provinciale
synode van Mechelen verdedigde de bisschop de competentie van
zijn officiaal1.
Inmiddels organiseerde de stad Roermond op de kwartierdag van
1571 het verzet tegen de bisschoppelijke jurisdictie. Men besloot
een gezamenlijk protest te richten aan de stadhouder van Gelre,
Charles de Brimeu en iedere stad die klachten had 'belangende die
geistlichen proceduren' diende deze aan de magistraat van Roermond mede te delen 2 . Van zijn kant beval Lindanus op de diocesane
synode van 1571 'allen synen ondersaeten Ecclesiasticke persoenen,
soe iemant in enighe deelen veronrecht mucht worden, dat men
alsulx bij sijne Hoichw. solde verclaeren, wollen aldus syn Hoichw.
dairin behoirlich remedieren' 3 . Daartoe heeft Lindanus hen ongetwijfeld gewezen op de bepaling van het canoniek recht, opnieuw
door Trente bevestigd, die aan clerici streng verbood zonder goedkeuring van hun bisschop zich te beroepen op een wereldlijke
rechtbank of zich door iemand voor de wereldlijke rechter te laten
dagen*. De standpunten waren duidelijk gekozen, de beide partijen
stelden zich op voor een jarenlang durend conflict dat de kerkelijke
jurisdictie tot inzet had.
Uit het jaar 1572 zijn slechts enkele documenten bekend. De
inval van Willem van Oranje met de plundering van Roermond en
de vlucht van de bisschop, het moeizame herstel van het geteisterde
bisdom daama en de strubbelingen met Juan de Vargas, eisten
ongetwijfeld alle aandacht van Lindanus op. Uit 1573 zijn echter
1

Hof van Gelre aan Lindanus, 30-^-1571: R.A.A. kw. v. Roermond, 4249;
Lindanus aan het hof, i S - S - i j j i : brieven van en aan het hof, 2J14.
1
Kwartierrecessen van het Overkwartier van Gelre, Stadsarchief van Venlo,
port. 273, no. 1199-1.
3 F. van Rijswijk aan het hof van Gelre, 7-9-1Í73, R.A.A. kw. v. Roermond4£78.
* Decretum Gratiani, pars n, causa XI, questio 1, can: ι, v, ш , xii en x n i ;
A. ReifFenstuel, tom. 1, lib. 1, par. xiii, no. 307: 'Clericis ob privilegium fori
ipsis competens, sint exempti a jurisdictione saecularium, adeo ut nihil commune
cum publicis actionibus habeant.' Trente, Sessio xxiu, с vi; xxiv, с. xx.
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tientallen nota's bewaard gebleven, handelend over vier processen
waarin het hof van Gelre en het bisdom zich beide competent
achtten en weigerden toe te geven. Nog uit 1572 dateerde een
proces tussen Anthonis Drijvener en het kapittel van Luik over
kerkelijke tienden op Drijveners goederen, gelegen in het diocees
Roermond. Het kapittel had het proces geopend voor de officiaal
van Roermond. Het hof van Gelre beriep zich echter op de
kanselarij-ordonnantie van i i 4 7 , dat alle kwesties over domeingoederen en kerkelijke tienden voor de vorst reserveerde 1 . Het
tweede proces handelde over de vordering van de parochie Baarlo
tegen de weduwe van de raadsheer Johan van Eyll om een reparatie
aan de parochiekerk, waarvan zij inkomsten genoot, uit haar tiende
te bekostigen. Behalve dat het hier ook een tiendzaak betrof, beriep
het hof zich op de bepaling van de kanselarij-ordonnantie, dat de
ambtenaren van de vorst en hun families alleen voor het hof terecht
konden staan.
Het derde proces betrof een twist tussen de pastoor van Lottum
en Christoffel van Wylich, heer van Lottum, Gronsteyn en
Grubbenvorst. Deze had als collator van de parochiekerk de pastoor
een deel van zijn prebende, namelijk het gebruik van een akker,
ontzegd. De pastoor had de bisschop om raad gevraagd en te horen
gekregen, dat hij 'in sulcken saicken nyet dan Ecclesiasticum
Judicem behoirden tho versuecken ende tho implorieren'. Daarop
daagde Lindanus de heer van Lottum voor zijn rechtbank. Van
Wylick beriep zich op het hof van Gelre, dat de bisschop beval deze
zaak in Arnhem te laten behandelen. Terwijl de officiaal en het hof
diverse nota's wisselden over de wederzijdse bevoegdheid, ontving
ook de pastoor een schrijven uit Arnhem, waarin hem werd verweten dat hij 'onbehoirlycker wijze in deser stridiger en twyspaltiger saecken den hoichw. Herrn Bischop tho Ruremunde hadde
angeroepen tot prejudicii ende achterdeel van Con. Majesteyts
jurisdictie ende boghe overigheit'. Dit was teveel voor de oude
man, die — niet ten onrechte - vreesde het slachtoffer te zullen
worden van een prestigezaak. Hij liet zijn bisschop in de steek en
zond het hof alle brieven die hij uit Roermond ontvangen had met
een zeer deemoedig schrijven, waarin hij uiteenzette hoe hij door
de bisschop was gedwongen 'ad ecclesiasticum prelatum tho recurrieren. Soe dan enighe erreur in deser saicken geschiedt mucht
1

Zie hierboven, blz. j j o , nota 2.

Sì?

wesen, is diezelve daerom eghenen quaden voememen toe tho
schriven'. Men kan met de pastoor meeleven als hij besluit : 'Dwiel
dan ick nu ein alder man geworden, und drye und dartig jair die
pastorie tho Lottum beseten, bynnen welcken tyt die kemp,
wairvan alnu questie entresen, oick wael gebraecken und beseit sye
geworden, soe is demnae myn seer oitmoidich ende dienstelick
bidden ende begehren, Uw Gelieven wolde den voirg. Herm van
Lottum dairtoe berichten, dat syn L. my alden man ongemolestiert
laete' 1 .
Het laatste proces handelde over de verpachting van een molen,
die aan het klooster van O.L. Vrouw Munster toebehoorde tussen
de abdis en de pachter Bruno van Dalen. Deze was burger van
Roermond en had zich beroepen op de schepenbank, doch was na
enkele vergeefse citaties door de bisschop in de kerkelijke ban
gedaan. De magistraat nam het in een verontwaardigd schrijven aan
het hof van Gelre voor haar stadgenoot op 2 , daar zoiets 'alhier ein
gantz vrembt onerhoert dingh is, gantz und thenemail contrarie
und thoweder deser Stadt Rechten, Vrijheyden und Privilegien'.
Uitdrukkelijk beriep de stad zich weer op het privilegium Eduardi
waarvan een afschrift werd bijgevoegd. Daarbij erkende de magistraat 'dat die angetoegenen stucken vanden uytlandischen Bisschoppen die doenmaels waren, und van geyne inlandischen als
gegenwordigh syn mentionneren', maar stelde zich op het standpunt, dat de nieuwe bisschop niet meer rechten had als tevoren de
bisschoppen van Luik bezaten, daar dit bij de oprichting van het
bisdom in 1563 was toegezegd. Ook bij de installatie in 1^69 had
de stad een verzegelde brief van de koning ontvangen 'die leyder
indie jongste verwoestinge deser Stadt mit umkhommen 3 , in effecte
luydende, dat wall ein Bisschoppliche stoell und Bisdomb alhier
angestalt soldt werden, dan onverkort der Stadt ihre Rechten,
Privilegien und Vryheyden'.
Behalve over deze vier processen was er tevens onenigheid ontstaan over de bestuurlijke macht van de bisschop, waarbij het hof
van Gelre aanvankelijk Lindanus steunde, maar zich later van hem
distantieerde. In de zomer van 1570 had Lindanus aan de stedelijke
1
Frans van Rijswijk aan het hof van Gelre, 7-9-1 $73, R.A.A. kw. v. Roermond,
4Í78.
* Roermond aan het hof, 2^-9-1^73: R.A.A. kw. v. Roermond, 4590.
3 Deze mededeling slaat op de plundering van Roermond door de troepen van
Oranje in juli 1572.
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magistraten een vertaling van de decreten van het provinciale
concilie gezonden, die betrekking hadden op de openbare orde,
met het verzoek deze uit te voeren. Eerder werd reeds vermeld,
dat de magistraat van Nijmegen jarenlang ontwijkende antwoorden
gaf; de stad Roermond verzette zich ertegen. De raad van de stad
zond een afvaardiging naar Arnhem om te protesteren tegen vier
artikelen, 'die unser statt privilegien und gewoonten contrarie
siin' 1 . De week- en jaarmarkten, die op een verplichte feestdag
vielen, moesten worden verplaatst 2 . Het was voortaan verboden, in
de kerk openbare verkopingen of verpachtingen te houden of af te
kondigen. Dit nam de magistraat zeer hoog op, daar het eeuwenoude gebruiken waren en het gewone volk aan een contract in het
kerkgebouw gesloten, een bijzondere waarde hechtte. Op de derde
plaats moest de magistraat aan de bisschop een lijst verstrekken van
alle kinderen in de schoolgaande leeftijd, zodat men op de ouders
druk kon uitoefenen hun kinderen naar school te sturen. Het meeste
echter had de stad er bezwaar tegen : 'dat die bischop die burgeren,
soe sy sich in einigen hantwerck oder arbeyth op heylige dagen
beflyten, citieren und sua aucthoritate, buyten den weltlichen heer
voir synen gerichtzschwanck bescheyden leth'.
Stadhouder en hof van Gelre besloten over de twee eerste punten
met de bisschop te gaan praten, daar deze 'voele nulliteiten inne
souden moegen brengen'. In het derde punt gaven zij de bisschop
volkomen gelijk 'als smaeckende tselve tot goede policie om by de
overicheyt versehen to worden, dat die alders nyet to negligent off
to slap en ziin om oire kinderen ter scholen te selten'. Ook het
bewaken en urgeren van de zondagsrust behoorde, naar de mening
van het hof, in elk geval tot de rechten van de bisschop zodat de
stad geen reden had daarover te klagen.
Niettemin beklaagde Roermond er zich over op de kwartierdag
van i £ 7 i 3 en het kwam er op de landdag van 1573 in Nijmegen

1
н.л.л. Diversche Landzaecken, D 60, gepubliceerd door J. S. van Veen in
Maasgouw, 1921, 36.
г
Buiten de zondagen waren er nog 40 heiligendagen per jaar. Zie: J. Habets 11,
366. Het decreet van Mechelen bij : P. F. X. de Ram, Synodicon Belgicum 1, cap.
m : Violatie festorum; cap. ix: De officio et cultu divino. De tweede provinciale
synode van ι J74 moest weer op dezelfde punten terugkomen: Titulus iv, cap. χι.
3
Kwartierrecessen van het Overkwartier van Gelre, Stadsarchief Venlo, port.
J
73i 4 9 9 - 1 ; 3-4 november 1J71.
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uitvoerig op terug 1 . De staten van Gelre protesteerden toen bij de
nieuwe stadhouder Gillis de Berlaymont, baron van Hierges tegen
de vele vernieuwingen die de bisschop van Roermond trachtte in te
voeren, 'mit gebieden ende verbieden, geltboete ende amende
ende mit veelvoildich citatie ende banbrieven' 2 . In het algemeen
verzocht het gewest de stadhouder ervoor te zorgen, dat 'die
bischop nyet meer onder syne geistliche gerichtsbanck en trect dan
desselven competiert' en in concreto, dat de jaar- en weekmarkten,
die op feestdagen vielen, zouden mogen doorgaan en de marktschipper die wekelijks van Roermond naar Mook ging om op
maandagmorgen in Nijmegen te zijn, steeds op zaterdag zou mogen
laden en vertrekken, ook als op die zaterdag een feestdag viel.
Blijkens de bijgevoegde apostille besliste Berlaymont 'dat die van
Ruremunde desen aengaende sich by oiré alden possession und
gebruyck halden sullen', en dat het hof van Gelre hen daarin bij de
bisschop moest steunen.
Over al deze geschilpunten zond het hof in de loop van het jaar
1573 steeds dringender brieven naar het bisdom^, beantwoord door
vertogen van de officiaal die zijn rechten verdedigde*. De toon van
de missiven uit Arnhem werd geleidelijk scherper. Kanselier en
raden die in de zomermaanden zich nog 'mit guetlich vertrouwen
und frundlich begeren' tot Lindanus richtten 5 onder de betuiging
dat zij 'ongerne yetwes tegen uwer Hoichw. jurisdictie undernehmen wollen, kenne der Almechtiger' 6 schreven in september,
dat zij niet bereid waren 'onse allergenadigsten Heren de Coninck
in syner Majesteyts jurisdiction tho laeten verkorten' 7 en op 8
november, dat zij 'van Hoichst berumpter Con. Majesteyts wegen
gedrongen worden sollen to procederen mit toeslagh op uwer
Hoichw. guederen. Daer uyt dan onluste spruyten mochte, die men
liever vermijdet saeghe, kenne der Almechtiger' 8 . Op 2 december
1

Staten van Gelre aan de stadhouder, 17-8-1573, met apostilles: R.A.M. oudarchief Roermond, voorl. inv. no. 31.
2
Eveneens in het R. Α.Α. brieven van en aan het hof, зоуо-Ь.
3 Hof van Gelre aan Lindanus, 10-9-1173: R.A.A. kw. v. Roermond, 4 ^ 8 1 ;
I3-9-IJ73: kw. v. Roermond, 4589; 30-9-1573: no. 4593; 12-10-1173: no.
4601; 4-II-IJ7J: no. 4614.
+ Officiaal van Roermond aan hof, 28-8-1J73 : no. 4579.
s Hof van Gelre aan Lindanus, 16-5-1173: R.A.A. kw. v. Roermond, 4513.
6
Hof van Gelre aan Lindanus, 10-9-1573: R.A.A. kw. ν. Roermond, 4581.
ι Hof van Gelre aan Lindanus, 23-9-1573 : el.. 4589.
' Hof van Gelre aan Lindanus, 4-1 I - : Í 7 3 : e.l. 4614.
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tenslotte berichtte de kanselier, dat het hof een beroep zou doen op
de gouverneur der Nederlanden, Don Luis de Requesens, die als
hoogste instantie namens de koning zou moeten uitmaken, hoever
de competentie van de bisschop ging'. De kanselier verzocht
Lindanus ook zijnerzijds iemand naar Brussel te zenden om zijn
standpunt te verdedigen.
Ongetwijfeld voelde het hof zich zeker van de uitslag, daar een
soortgelijk geval twee jaar vroeger door Alva ten nadele van de
kerkelijke rechtspraak was beslist. De bisschop van Deventer,
Aegidius de Monte, ondervond tenminste evenveel tegenstand
tegen zijn jurisdictie als zijn Gelderse collega van Roermond. Meermalen beklaagde de Monte zich bij de hertog van Alva over het
verzet van de schepenbanken en zelfs van zijn priesters, die weigerden voor de officiaal van Deventer te verschijnen 'soubz pretext de
leurs privileges' 2 . Als oorzaak daarvan wees hij op de eeuwenlange
verwaarlozing der geestelijke rechtspraak door de officialen van het
bisdom Utrecht. Persoonlijk wenste bisschop De Monte niets liever
dan met de steden in vriendschap te leven, terwijl allen in het
vreedzame gebruik van eigen rechtsmacht bleven. Hij wilde alle
onderlinge competentiegeschillen vermijden 'desquelz ledict evesque est grandement ennemy, cherchant tous les moyens d'édifier
ses subjectz plustot que les donner cause d'aulcune scandalisation'.
Daarom verklaarde hij zich bereid met de stedelijke magistraten en
landschappen concordaten te sluiten, zoals de bisschoppen van
Luik en Kamerijk hadden gedaan en hij verzocht Alva om de steun
van zijn gezag.
Alva ging op dit voorstel in en gelastte de kanseliers van Gelre en
Overijssel, Arnold Sasbout en Baudouin van Ro, zich met de bisschop 'tho verstaen opt behaegen der Con. Majesteyt allet achtervolgende d'instructie die hiermede overgesonden wordt' 3 . Volgens
de bepalingen van deze instructie dienden alle processen over
beneficies en kerkelijke tienden behandeld te worden door de
wereldlijke rechters. Ook moesten de commissarissen zorgen, dat
de privileges en gebruiken der steden gehandhaafd bleven en dat de
bisschop niemand zou beletten civiele vorderingen tegen geeste1

Hof van Gelre aan Lindanus, 1-12-1573: e.l. 4626.
Aegidius de Monte aan Alva en aan de Conseil Privé in 1J71 en JSJï: R.A.B.
Audience, 313, fol. 4-12.
з Alva aan Amoult Sasbout en Baudouin vanRo, 7-17-1 ¡jï: R.A.B. Audience,
3 4 , fol. 4-6.
1
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lijken voor de wereldlijke rechter aan te spannen. Daarin waren
ongeveer alle processen besloten, waarover Lindanus met het hof
van Gelre van mening verschilde en men kan zich voorstellen, dat
Sasbout vrij zeker was van de goede uitslag, toen hij zich in zijn
brief van 2 december 1573 op de uitspraak van de landsregering
beriep.
Deze uitslag liet lang op zich wachten als gevolg van de verwarde
situatie in de Nederlanden. Pas half november was Requesens in
Brussel aangekomen, waar hij op 29 november werd beëdigd.
Talloze zaken wachtten daar op zijn beslissing, zodat er voorlopig
volgens de verwachtingen van Sasbout 'luttel audiëntie gegeven
soude mogen worden, overmits de menichfuldige saecken aldaer
voirhanden wesende' 1 . Op ς februari 1^74 zond het hof van Gelre
een gezantschap naar Brussel met de opdracht over Roermond te
reizen en de bisschop nogmaals aan te sporen ook iemand af te
vaardigen 'off anders to doen wat dieselve guedt sal duncken' 2 .
Inmiddels had Requesens zich naar de troepen in Zeeland begeven.
De krijgsbedrijven eisten zijn volle aandacht op in de eerste maan
den van 1574. In de zomer kwamen daarbij de vergaderingen van de
Staten-Generaal en de afkondiging van het tweede generaal pardon.
Zo zou het najaar 1574 worden, aleer de gedeputeerden van Gelre
in audiëntie werden ontvangen.
Over de tussenliggende maanden, terwijl beide partijen wachtten
op de beslissing, bieden de archieven nog enige belangrijke stukken.
In de julimaand kwam de Gelderse landdag weer te Arnhem bijeen
en opnieuw boden de staten aan de stadhouder een rekest aan gericht
tegen Lindanus3. 'Diewyl oick der hoichw. Herr bischop zu Ruremund zedert den lesten gehaldenen lantdach to Nymmegen* syne
geestelycke jurisdiction boven der landen alt herkommen onderstelt tho extendieren tot groete prejudicie und quade consequentie
1 Sasbout aan Lindanus, 2-12-1^73: R.A.A. kw. v. Roermond, 4626.
Sasbout aan Lindanus, 5-2-1^74: e.l. 4715.
s R.A.A. Diversche Landzaecken, A fol. 36, uitgegeven door J. S. van Veen:
Verzet tegen de geestelijke rechtspraak van de bisschop van Roermond, Maasgouw 1921, 27 v. In dit artikel behandelt de auteur enige stukken uit de periode
1 £71-1 Í74 maar men krijgt geen voldoende inzicht op het gehele probleem door
het ontbreken van de voornaamste documenten.
* Dit was de landdag van IÍ73, waarover op blz. 329 Sedert najaar i i 7 3 waren
dus blijkbaar weer nieuwe klachten gerezen, waarover ik echter geen gegevens
meer in de archieven aantrof behalve een klacht van de drost van Krickenbeck
en Erckelenz in april 1574: R.A.A. kw. v. Roermond, 4671.
г
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der landen und Con. Majesteyts hoicheyt, bidt die lantschap, sullicx
afgestalt und den heren bisschop bevolen wordde sullicx achterwege
tho laeten'. Ook de stad Roermond diende bij het hof nog een
bezwaarschrift in naar aanleiding van Lindanus' verzoek om hem
een lijst te verstrekken van de geestelijke stichtingen van de stad om
deze op het provinciale concilie te Leuven over te kunnen leggen1.
Terwijl andere steden zoals Nijmegen en Venlo hierop besloten
'omme den provisoren der armen tho befehlen, alle die Stifftunge
der Broederschappen ende des gasthuys ordentelicken up tho scriven und over to liveren' 2 weigerde de magistraat van Roermond
ondanks herhaald verzoek aan dit verlangen te voldoen. Ook protesteerde de stad opnieuw tegen de wijze, waarop het bisdom de
handhaving der zondagsrust trachtte te verzekeren met geldboeten,
die met behulp van garnizoenssoldaten werden geïnd.
Het hof van Gelre, dat aan de stad Roermond schreef, haar
houding inzake de armenfondsen niette kunnen billijken3, besloot
'пае rijpe deliberatie' 4 toch om beide rekesten, zowel van de
landdag als van de domstad, aan de bisschop door te geven 'guetlich
versoeckende en begerende, dat Uwer Hoichw. gelieve den inhalt
der supplicatien to behertigen' 5 . De toon van dit schrijven was
opvallend vriendelijk en voorzichtig; hangende het geschil in
Brussel wilde het hof blijkbaar de gespannen sfeer niet nodeloos
verscherpen. Een maand later echter moest het hof de bisschop
weer een veel scherpere missive zenden 6 . Het hof had vernomen,
dat de officiaal in het genoemde proces tussen de pastoor en de heer
van Lottum opnieuw dreigbrieven aan de laatste had gezonden,
1

Deze supplicatie van Roermond bleef niet bewaard. De inhoud ervan is af te
leiden uit het antwoord van het hof dd. 7 augustus I Í 7 4 : R.A.A. Landzaecken A,
fol. 37.
2
Raadsverdragen van de stad Venlo: Stadsarchief, port. 9, no. 232.
5 Hof van Gelre aan Roermond, 7-8-1 Í74: R.A.A. Landzaecken, A fol. 37.
* Op de doleantie van de staten plaatste het hof de bemerking: 'Desenthalven
und mede aengaende eenige gelycfce bezwemissen aen Zijn Exc. bij den Cantzler
und Raeden geschreven zünde, sal, naedien hierop rype deliberatie genomen ende
op dése ende oick andere, bij die Burgermeisteren, Schepenen und Raedt der
stadt Ruremunde overgegevene supplicatie ende dachten over denselven bisschop
communicatie gehalden zal ziin, geordonneert ende gedisponeert worden alst пае
bevinde behooren sali, daertoe men sich heeft to verbeten.' R.A.A. Land
zaecken, A 29.
s Hof van Gelre aan Lindanus 7-8-1574 R.A.A. Landzaecken A, 37 en tevens in:
Brieven met het kwartier van Roermond, 4706.
6
Hof van Gelre aan Lindanus, 6-9-1 £74: R.A.A. kw. v. Roermond, 471 j .
3Ì3

ofschoon zij 'die saecke toe Hove aen Zijne Excellentie over etliche
maenden geschickt hadden'.
Lindanus heeft deze brieven zeer ernstig opgevat. In een uit
voerig antwoord van 24 september ging hij op alle onderdelen van
de ontvangen brieven in 1 . De klachten van de staten van Gelre en
van de stad Roermond werden punt voor punt geanalyseerd en
weerlegd, maar in de competentiekwestie met het hof onthield hij
zich van elk oordeel. Over de zaak Lottum was het hof volgens de
bisschop onjuist voorgelicht. Niet de officiaal, doch Christoffel van
Wylick had het bestand verbroken. Lindanus was ervan overtuigd,
niets te hebben gedaan tegen de wil of het gezag van de koning
Ofschoon de magistraat van Roermond U dit dagelijks tracht aan te
praten' 2 . 'Een dergelijke verachting van het kerkelijk gezag kan
echter niet langer worden geduld, daar men moet vrezen, dat het
gezag en het aanzien van de kerk door dit onrecht ten gronde zullen
gaan. Wanneer onze smeekbeden niet spoedig gehoor vinden, zullen
wij elders onze toevlucht moeten zoeken als wij de katholieke
godsdienst en de Nederlandse staat willen behouden en in zijn oude
bloei herstellen' 3 . Meermalen had Lindanus reeds aan Requesens
verzocht een einde te maken aan de onzekere toestand op het ge
bied van de rechtspraak, maar waarschijnlijk werd de landvoogd
nog tezeer bezig gehouden door de oorlog 4 .
Op 12 oktober werd de deputatie van de staten van Gelre bij
Requesens toegelaten. Zij boden een verzoekschrift aans, waarvan
1

Lindanus aan het hof van Gelre, 24-9-1 { 7 4 : R.A.A. Landzaecken Λ, ji en
tevens: brieven met het kwartier van Roermond, 4722 (origineel). Het stuk is
door J. S. van Veen slechts gedeeltelijk gepubliceerd.
2
'Quamvis id magistratus Ruraemundensis quotidie A.D.V. temerarie suggérât,
sed iuxta bullam erectionis episcopatus nostri ecclesiasticam iurisdictionem
exercuisse et earn canonice contra inobedientes vindicasse.'
3 'Profecto quorundam proesumptio contra nostram ecclesiasticam iurisdictionem diutius est intolerabilis, adeo ut verendum sit, ne in dies magis ecclesiae
authoritas et potestas una cum religionis catholicae iniuria certaque reipublicae
ruyna isthic contra s.M. mentem et voluntatem depereat, vilescat et conculcetur,
nisi principio per A.D.V. occuratur. Sed aliunde nobis erunt remedia quaerenda,
nisi brevi nobis ista toties frustra efflagitantibus succurratur ; modo et Catholicam
Christi religionem et rempublicam Belgicam cupimus salvam nedum florentem,
suae integritati ac incolumitati rest i tu tam.'
* 'Semel atque itenim Suae Excellentiae suggessimus, quatenus caussae finem
imponere dignaretur, sed tumultus bellicus forte suam Exc. impedivit.'
s
R.A.A. Landzaecken A, içy, tevens in: R.A.M. hof van Gelre, Verscheidene
copieën, 203. Uitgegeven door J. S. van Veen, Maasgouw, 1921, 3ς.
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een der punten luidde: 'Ten achten, dat die bisschoppen onderstaen den ingesetenen van oiren diocesen dagelicx to vexeren, in
rechten to trecken und to schatten, uyt allerley oirzaecken, extenderende also oere jurisdictie teghens die privilegien van den lande
und den olden gebruyck, tot zwackong ende diminutie van Con.
Majesteyts hoicheyt ende jurisdictie. Versoeckende insgelicx hierinne geremedieert to worden' 1 .
Requesens besliste bij apostille, dat men de bisschoppen niet kon
verhinderen hun geestelijke rechtsmacht uit te oefenen en dat eenieder verplicht was hen te gehoorzamen in alle zaken van de godsdienst. Wanneer echter enig bisschop de rechtsmacht der wereldlijke autoriteiten aantastte moest men de landsregering waarschuwen. Enige dagen later, op 17 oktober, kwamen de afgevaardigden hierop terug: 'Opte achtste apostille van die prorogatie der
bisschoppen jurisdictie weten die remonstranten sich vernuftelick
te berichten ende te erinneren, dat die bisschoppen behoiren to
exerceeren oere geestelicke jurisdictie in zaecken matrimoniaell
ende beneficiaci ; begehren oick dieselve daerinne nyet to bespieren,
dan daer sij dieselve met oire monitoriael brieven ende anderssins
tegen alden heerkomen ende tractaeten voor Venlo opgericht,
extenderen tot aggravatie der gemeyne onderdaenen, begeren die
remonstranten daerinne gebuerlick versien ende volgens een yeder
bij Stadt- ende landrechte gehandthavet te mogen werdden'.
De staten van Gelre wensten dus als algemeen beginsel de bisschoppelijke rechtsmacht beperkt te zien tot processen over huwelijksrecht en kerkelijke beneficies zonder concrete gevallen aan te
halen. Requesens ging daar echter niet op in en besliste bij apostille,
'Die wyle men gheen particuliere stucken en verclaert noch specificeert, waerinne die bisschoppen tegen die wertliche jurisdiction
die oire entenderen, connen die gedeputeerden wael verstaen, dat
men oick nyet anders dan woe op die ander remonstrantie geapostilleert soil to doen weten'.
In feite hadden de staten dus nul op het rekest gekregen, al was
de weigering op diplomatieke wijze wat verzacht en de mogelijkheid open gehouden om er nader op terug te komen.
De gedeputeerden moeten echter, teruggekeerd in hun gewest,
een geheel andere interpretatie van Requesens' antwoord hebben
gegeven. Zij behoefden slechts een nadere specificatie van de ge1
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rezen moeilijkheden te geven om gelijk te krijgen. Alleen in die zin
is de raadselachtige briefte verklaren, die de stadhouder van Gelre,
Gillis de Berlaymont, op 24 november aan Lindanus schreef1.
Berlaymont constateerde daarin, dat de landvoogd nog geen eindbeslissing had gegeven en dat de bisschop daarom van alle procesvoering zou moeten afzien 'in anderen saecken als matrimoniaell
ende beneficiaci ter tidt ende wilen toe, bis Syne Excellentie op
versuecken des landtschaps absolutelick geordonneert syn sali'. Dit
vreemde besluit getuigt niet van een grote intelligentie. Voor
onbepaalde tijd zou de bisschop geen recht mogen spreken terwijl
Requesens juist beslist had, dat men Lindanus niets in de weg mocht
leggen, totdat zijn schuld bewezen was. Dit geval is te vergelijken
met een brief van Berlaymont van 8 januari 1574 waarin deze aan de
kanselier van Gelre advies vroeg inzake een verzoek van Lindanus,
te willen ingrijpen tegen protestantse godsdienstoefeningen in het
openbaar 2 . Daarbij slaakte Berlaymont de verzuchting: 'Dese godsdienstzaken zijn geen kluif voor mij en als ik hem zou antwoorden,
wat ik er zelf van denk, zou hij me ongetwijfeld voor een hugenoot
uitmaken'*. Het tekent Berlaymont als de beroepssoldaat, die voor
godsdienstige problemen weinig belangstelling had.
Lindanus was door het schrijven van 24 november uitermate
pijnlijk getroffen en teleurgesteld. Hij nam zijn toevlucht tot
Kaspar Gropper*, de pauselijke gezant in Keulen, die hij op 8
1
Uitgegeven door J. van Vloten in Studiën en Bijdragen op het gebied der historische theologie, 1880, 1 34 zonder vermelding van archief. Een latijnse vertaling,
door de pauselijke nuntius naar Rome gezonden bevindt zich in: v.A. nuntiatura
di Germania, scritture diverse, χι, arm. 64, en werd uitgegeven in A.A.U. IX
(1881) 300.
2
R.A.A. brieven van en aan het hof, 3044.
3 'L'evesque de Ruremunde m'at escript une lettre endroict les affaires de la
religion, ce que n'est pas chose de mon gibier et sy je luy respondéis ce que me
samble pour le temps present convenir, je ne double qu'il me reputeroit pour
Hugenot.'
• Kaspar Gropper werd volgens besluit van de Congregatio Germanica van ς mei
ι J73 tezamen met graaf Bartholomaeus Portia als gezant naar Duitsland gezonden.
Terwijl Portia een algemene opdracht had en vooral in Zuidduitsland verbleef
ontving Gropper een speciale zending: hij moest zorgen voor een jezuïetenvestiging in Augsburg en voor de opvolging in het bisdom Munster, waarvoor
hertog Willem van Gulik zijn tweede zoon Johann Wilhelm bestemd had. Daartegen maakte de curie bezwaar wegens de suspectheid van de hertogelijke
familie. Deze zending hield Gropper in Keulen vast tot 1^76, toen Portia zelf
naar Keulen kwam.
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december in Wassenberg trof1. Bij dit onderhoud heeft Gropper
zijn bemiddeling toegezegd om via de pauselijke curie aandrang op
de koning uit te oefenen. Daarbij verzocht hij Lindanus hem het
nodige bewijsmateriaal te leveren. Acht dagen later zond deze hem
een pak documenten met een begeleidend schrijven, waarin hij
Gropper herinnerde aan het gehouden gesprek en nogmaals betoogde 'hoezeer het noodzakelijk is, dat de heilige vader ons en de
bedreigde godsdienst te hulp komt. Als de regering zo voortgaat
ons te hinderen, zal het spoedig gedaan zijn, niet alleen met de kerk
maar ook met de staat. Onder het mom van de privileges willen zij
de bisschoppen tot loutere titularissen maken, die geen enkele
rechtszaak meer mogen voeren behalve over huwelijken en beneficies. Dit is de zekerste weg om de katholieke godsdienst omver te
werpen' 2 . Blijkbaar was Lindanus vast besloten zich daartegen ten
koste van alles te verzetten toen hij eraan toevoegde : 'Wanneer ik
verbannen zal worden, is elk land voor een dapper man een vaderland. Aan de Heer behoort geheel de aarde en al wat zij bevat' 3 .
Op zijn aanbod om desgewenst nog meer stukken te zenden
appelleerde Gropper bij gelegenheid van zijn nieuwjaarswens en op
11 januari deed Lindanus hem een uitvoerige verhandeling over de
godsdienstige situatie in de Nederlanden toekomen 4 . Daarin herinnerde hij aan zijn protest tegen de beperkte afkondiging van de
Trentse decreten in i£6$·, aan zijn bemoeienis met de bisschopsvergadering van Kamerijk in 1567 en de inmenging van de regering
tijdens de provinciale concilies van Mechelen en Leuven. 'En nu
willen deze censoren hun eigen opvattingen verheerlijken en verdedigen met schone voorwendsels om maar niets te verliezen aan
1 De datum blijkt uit een brief van Lindanus aan Gropper van 16-12-1574, de
plaats van samenkomst uit een schrijven van 11-1-15754 Beide stukken zijn uitgegeven ІП A.A.U. IX (1881) 307 V.
2
Lindanus aan Gropper, 16-12-1574: 'Mitto quae abbine diebus octo me transmissurum pollicebar. Ulis... et ex litteris... liquaeat, quantopere sit necessarium, ut s.N.D. ad nos tuendos, religionemque Catholicam vehementer nutantem
conservandam mittat ; quod si Aulici porro impedire satagant, brevi actum fuerit
non modo de sacerdotio sed et de regno, quemadmodum 111. D. Gubernatori
nostro iam scripsimus. Praetextu enim privilegiorum Episcopos volunt faceré
Titulares, ut nullas causas cognoscant aut agant, praeter matrimoniales et beneficíales. Hic certissimus est ad evertendam religionem Catholicam gradus.'
3 'Quod si me hinc migrare oporteat, omne viro forti solum patria est. Domini
est terra et plenitudo eius.'
* Lindanus aan Gropper, 11-1-1575: v. A. Germania, scritt. div. xi, arm. 64
Uitg. A.A.U. IX, 308 V.
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gezag, aanzien en — als ik het mag zeggen — aan inkomsten, die zij
daaruit trekken. Dat is immers de Helena, om wie nu reeds tien
jaar tegen de Heer en zijn Christus wordt gevochten' 1 .
Tegen deze achtergrond schilderde Lindanus nogmaals de moei
lijkheden met de stad Roermond en het hof van Gelre en [drong
opnieuw aan op steun van de hoogste instantie.
Kaspar Gropper heeft zijn woord gestand gedaan. Hij zond alle
documenten en brieven naar het pauselijk staatssecretariaat, waar
toen Ptolemaeo Gallio, kardinaal van Como, de leiding had. In
dorso vindt men de bemerking: 'Aldus schreef de bisschop van
Roermond onlangs aan Gropper, waardoor hij duidelijk aantoont,
hoezeer de regering der Nederlanden ernaar streeft de bisschoppen
hun gehele rechtsmacht te ontnemen. En wat daarvan de gevolgen
zullen zijn' 2 . Behalve de bovengenoemde stukken bevat dit dossier
het goedkeurende briefje van Filips и, dat Lindanus in ιςβς door
fra Lorenzo had ontvangen en waaruit moest blijken, dat de koning
van de handelwijze zijner ambtenaren niet op de hoogte was.
Tevens vindt men er een afschrift van Lindanus' schrijven aan de
koning van september ι 573 met hervormingsvoorstellen en natuur
lijk ook de brief van Berlaymont als de druppel die de emmer deed
overlopen.
Het begeleidend schrijven van Gropper aan de staatssecretaris 3
bevat naast een uitbundige lofprijzing van Lindanus' ijver en be
kwaamheid een dringend beroep op de paus om via de Spaanse
gezant bij de koning te interveniëren, hetgeen in een tweede brief
van 26 februari in nog klemmender bewoordingen wordt herhaald 4 .
Kardinaal Como antwoordde Gropper, dat de zaak door de paus in
1
'Nunc illi censores suas sententias iam pridem latas volunt quasi praeiudicia
suis humanae prudentiae strophiis palliare tuerique mordicibus, ne quid suae
décidât auctoritati, estimationi publicae atque, si verum dicere liceat, questui,
quem non modicum ista ex re quidam sibi suisque capiunt. Haec enim ilia est
Helena, de qua nunc totum per decennium adversus Domunum et Christum eius
animo tam gladiatori pugnatur.'
2
'Sic Rmus Ruremund. scripsit novissime Groppero. Indicans quod anxie laboral
Aula Belgica ut omnem Episcopalem jurisdictionem Episcopis adimat. Et quid inde
subsequuturum. '
3 Gropper aan Como, 20-1-1^7^: V.A. Germ, χι, 64, uitgegeven door W . E.
Schwarz, Nuntiatur-Korrespondenz Gaspar Croppers, ι ο ί .
+ Gropper aan Como, 26-2-1 ςτς: 'Quare optimum a plerisque censetur, ut
rex ipse harum rerum ignarus et falsis ministrorum suggestionibus obnoxius a
Sanctiss. D.N. de eis certior fiat.' Archief Napels, carte Famesiane, I 7 i 7 , uitg.
Schwarz, 4 4 1 .
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de 'congregatio germanica' zou worden besproken 1 . Het protocol
van de kardinaalsvergadering van 26 april i £ 7 i heeft inderdaad de
bemerking: 'Over de Nederlanden. Er moet een samenvatting
worden gemaakt van wat Gropper heeft geschreven. De koning zal
door de nuntius over al deze punten worden benaderd' 2 .
Lindanus had intussen zelf niet stilgezeten. Op 1 2 januari vroeg
hij Requesens onder overlegging van Hierges' brief: 'of het soms de
bedoeling van Zijne Majesteit is, dat ik niet langer mijn taak vervul,
zoals het behoort. Wanneer deze richtlijnen gevolgd moeten worden, zal de tijd leren hoeveel gelegenheid voor bederf gegeven
wordt, niet alleen van de katholieke godsdienst maar evenzeer van
het algemeen welzijn en de ware gehoorzaamheid aan de koning,
die mettertijd zal ondervinden hoe weinig trouwe dienaren hij
overhoudt' 3 . Het antwoord van Requesens liet niet lang op zich
wachten. Nog dezelfde maand schreef de landvoogd, dat hij zich
over de brief van Hierges zeer verbaasde. Daarom wilde hij Lindanus
het juiste verloop der audiëntie mededelen. Requesens citeerde de
letterlijke tekst van de klachten met de daarop gegeven apostilles
en besloot : 'Verder is hun niets gezegd. Zij hebben ookgeen nadere
specificatie gegeven. Bijgevolg: ga door met de uitoefening van uw
gewone jurisdictie die u toekomt. Maar draag er zorg voor, dat uw
functionarissen elke aanleiding tot gerechtvaardigde klachten vermijden. In deze geest heb ik ook aan de baron van Hierges geschreven' 4 . Lindanus kon met dit antwoord voorlopig tevreden
1
Como aan Gropper, i 7 - 3 - i i 7 ï : 'Itaenim longae sunt (sc. littcrae) et tam multa
continent, ut ad earum lectionem Smo. D.N. primum deinde singulis cardinalibus
congregationis (se. (Jermanicae) qui novem sunt, non parvo temporis spatio opus
sit.' v.A. Germ, LXXXIV, uitg. Schwarz, 127.
2
'De rebus Flandriae. Colligantur ea, quae scripsit Gropperus, et per nuntium
de omnibus admoneatur rex Catliolicus.' v.A. Borghese 1, 121, uitg. W . E.
Schwarz, Zehn Gutachten, 109.
3 Lindanus aan Requesens, 12-1-1^75: 'Priant qu'il plaise a V.Exc. nous signifier
sy l'intention de Sa Majesté est telle de ne faire plus nostre office comme
il appartient. S'il fauldrat suyvre telles admonitions le temps enseignerai que
grande occasion serat donnée pour gaster non seulement nostre religion catholique mais quant et quant le bien publicq et vraye obéissance a Sa Majesté, laquelle
avec le temps trouverai, combien peu de loyaulx subjeetz elle aurai.' R.A.B.
Audience, 1718/2.
+ Requesens aan Lindanus, 29-1-1 j 7 { : ' . . . sans que leur ait este diet aulire
chose. Puis ilz ne particularisoient aussy rien. Et partant continuerez vostre
jurisdiction ordinaire et que vous compete, donnant ordre que voz officiers
évitent toute occasion de juste p l a i n c t e . . . ' R.A.B. Audience, 1718/2.
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zijn. De klachten van de steden en staten van Gelre waren door de
landvoogd op diplomatieke wijze afgewimpeld.
Ons interesseert intussen nog de vraag, hoe het geschil met
Arnhem over de competentie van de officiaal i.e. over de vier
processen is beslist. Daarover bieden de archieven geen enkele
rechtstreekse uitspraak meer. Zeker is, dat het proces van Bruno
van Dalen tegen de abdis van Roermond aan de kerkelijke rechtbank
is overgedragen. Dit blijkt uit een later conflict over dezelfde
kwestie, die door het hof naar de officiaal werd verwezen met de
bemerking, dat ook 'toen ter tyt die saecke aen Syne Hoichw. als
daerinne competens Judex wesende, gerenvoyeert was' 1 . Ook in
1576 heeft het hof een soortgelijk geval overgedragen echter zonder
nadere motivering 2 . Het komt mij voor, dat Requesens geen expliciete uitspraak heeft gedaan, maar beide partijen tot samenwerking
heeft aangespoord in de zin van de beslissing welke aan de Gelderse
staten was gegeven.
Dit wordt bevestigd door een document van een eeuw later. De
toenmalige bisschop van Roermond, Eugenius Albertus d'Allamont,
had toen opnieuw met de staten van Gelre een ernstig meningsverschil over de grenzen van zijn jurisdictie, dat door de geheime
raad werd behandeld 3 . Daarbij diende d'Allamont een uitvoerige
memorie in met talrijke bijlagen om te bewijzen, dat zijn voorgangers steeds in het vreedzame bezit van hun volledige rechtsmacht
waren geweest. Dit document werd opgesteld vóór de grote stadsbrand van i66£, waarin de bisschoppelijke archieven verloren
gingen. Het bevat een overzicht van de situatie onder elke bisschop 4 . Voor de tijd van Lindanus verwees de auteur 'pour plus
grande brièveté' naar het boek van Havensius, maar beriep zich ook
uitdrukkelijk op de archieven van het officialaat. 'Wilhelmus Lindanus, eerste bisschop van Roermond, had enige moeilijkheden met
de staten van Gelre, want toen hij begonnen was zijn jurisdictie uit
te oefenen, beklaagden de staten zich bij Don Luis de Requesens,
1

Hof van Gelre aan Lindanus, 24-7-1 j y j : R.A.A. kw. v. Roermond, 4844.
Hof van Gelre aan Lindanus, 6-4-1J76: R.A.A. kw. v. Roermond, 4906.
3 Brieve Deduction de fait, avec quelques documents de la part de l'Evesque
de Rurmonde, touchant la difficulté que luy font présentement les Etats de
Gueldres. к.в.в. ms. 47IÍ-48.
• De deduction is ingedeeld in Î Î punten, t.w. 1-4 algemene beschouwingen,
$-7 de toestand onder Lindanus, 8-1 o Henricus Cuyckius, 11 Jacobus a Castro, 1 2
Balduinus de Gaule vicarius sede vacante, 13 Andreas Creusen, 14-22 Albertus
d'Allamont met een nadere beschrijving van het gerezen conflict.
1
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gouverneur-generaal van deze gewesten, die hen bij apostille antwoordde, dat hij de bisschop niet kon beletten zijn rechtsmacht uit
te oefenen 1 . Nadat Lindanus deze moeilijkheden te boven was
gekomen, overwon hij gemakkelijk alle andere door de steun van de
landvoogd, die hem zelfs eenmaal aanspoorde niet bevreesd te zijn
voor de bedreigingen, die hem in dit opzicht werden gedaan 2 . Hij
oefende zijn rechtsmacht uit door het bestraffen van 'delicta mixti
fori' ook met geldboeten, zoals de registers van de bisschoppelijke
rechtbank met talloze vonnissen en boeten getuigen' 3 .
De conclusie lijkt gewettigd, dat Lindanus na isjs zijn jurisdictie heeft kunnen uitoefenen. Toch beklaagde hij zich nog jaren
later over onzekerheid in dit opzicht. In 1579 herhaalde hij bij paus
Gregorius xiii zijn verzoek om bij de koning te bemiddelen, opdat
deze zijn rechters beter met de bisschoppen zou doen samenwerken. 'Daarom moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt,
1
'Et pour venir a nostre propos, Guillaume Lindanus premier Evesque de
Ruremunde eut aussi quelques difficultés à démêler contre les Estats de la Province
de Gueldres: car ayant commencé à exercer sa jurisdiction Episcopale, et
nommément à imposer des peines pécuniaires et autres aux délinquants en matière qu'on appelle Mixti fori, les Estats s'en plaignirent à luy et к Don Louys de
Requesens, Gouverneur General de ces Provinces lequel respondit par Apostille,
qu'en cela il ne pouvoit empescher à l'Evesque l'exercise de la jurisdiction qui
luy competoit tant de droict civil que canon; comme il escrivit luy mesme à
l'Evesque par lettre de 29 Janvier 1^74 cy joincte lit. В disant de plus, qu'il
s'estoit émerveillé de semblables plaintes des Estats de Gueldres et adjoustant,
qu'il devoit continuer dans l'exercise de sa jurisdiction ordinaire et qui luy
competoit.' Deduction, no. j . De deduction haalt de brief van Requesens aan
onder de foutieve datum 1 $74 welke ook op het afschrift van bijlage В voorkomt.
Men heeft zich hier kennelijk vergist met de 'stilus curiae' van het origineel:
de minuut in het Brusselse archief draagt 'in stilo communi' de datering:
'escript d'Anvers le 29 de janvier 157ς.' Bedoelde vergissing heeft als gevolg ge
had, dat de deduction het feit verdubbelde en onder no. 6 nogmaals hetzelfde
poneerde met een verwijzing naar Havensius, die wel de goede datering had ge
bruikt.
2

Dit feit wordt door Havensius verhaald onder het jaar 1583, toen Adolf van
Nieuwenaar, graaf van Meurs, als heer van Weert Lindanus bedreigde wegens diens
optreden tegen de protestanten van Weert. Commentarius, 190.
3 'L'Evesque estant venu a bout de cette difficulté il en franchit ensuite aisément
d'autres par l'assistance du Gouverneur General du Pays, qui mesme une fois l'exhorta à ne pas craindre les menaces qu'on luy faisoit à ce regard, continuant à
exercer sa jurisdiction par le chastiment de delicts mixti fori avec des amendes
pécuniaires, dont Haventius fait foy dans son dit Traité, comme aussi les Registres
de la Cour Episcopale, remplis des susdites amendes, exhibés au conseil privé.'
Deduction, no. 7.
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1

welke rechtzaken onder de kerk vallen en welke niet' . Tot ij8o
blijkt er dus onzekerheid te hebben bestaan over menig proces. In
dat jaar werd echter het hof van Gelre naar Roermond overge
bracht, omdat de drie nederkwartieren naar de opstand waren
overgegaan. Sedertdien werkten verschillende ambtenaren, advo
caten, griffiers en deurwaarders voor de beide hoven, waardoor de
samenwerking ongetwijfeld werd bevorderd. Een dezer ambtenaren
N. Fabri, die als procureur aan het hof van Gelre en als promotor
aan het officialaat verbonden was, verklaarde in 1614: 'Ik getuig en
bevestig, dat ik nooit anders heb gehoord of gezien, dan dat de
bisschoppen van Roermond delinquenten bestraften, leken in ge
mengde delicten bij voorrang en geestelijken zonder enige inmen
ging van de wereldlijke rechter en dat publiekelijk voor het oog van
de gehele wereld' 2 . Fabri was tot promotor van de officiaal benoemd
door de tweede bisschop van Roermond Henricus Cuyckius; in
1614 was hij echter reeds veertig jaar aan het hof van Gelre werk
zaam. Hij heeft de toestand in Roermond dus zeker vanaf 1580 van
nabij meegemaakt. Zijn attest vindt men als bijlage in het dossier
van bisschop d'Allamont. In een andere bijlage wordt de door hem
gebruikte t e r m : 'Causa mixta, par maniere mixte ou par preven
tion' als volgt uitgelegd: de rechtbank die het eerste van een zaak
kennis nam, had het recht ze af te handelen 3 .
Samenvattend mag men zeggen, dat bisschop Lindanus in een
zaak, welke hij als essentieel beschouwde voor zijn bisschoppelijke
1

Lindanus aan Gregorius xiii, ι$79'· 'Capita S.D.N. suggesta... Ut judicibus
suis mandet, ne officium et jurisdictionem episcoporum amplius impediant, sed
adjuvent sedulius solito, REMEDIUM. Oportebit ergo, reddita Dei beneficio Belgarum obedientia, fieri distinctionem causarum, quaenam sint mixti foris, quae
non; et ut assistant melius inquisitoribus et ecclesiasticis judicibus, uti nos ejus
Majestati suggessimus anno '6¡ et ex litteris suae Majestatis ad nos datis anno 1 ¡6ς
liquet.' uitg. FSH AL, XXIX (1892), 292.
2
Attestation de N . Fabri, 4 mars 1614: 'J'atteste donc et affirme moy qui
depuis tant de temps j'ai esté continuellement occupé en la pratique de ce pays,
tant en la Cour Spirituelle que seculiere, que je n'ay jamais veu ny entendu autre
chose, sinon que tous les Evesques qui ont eu leur residence jusques ores a
Rurcmunde ont puny les délinquants tant seculiers au regard des Crimes de
matière mixte, ou par prevention, que les Ecclésiastiques, sans aucune contradiction ou opposition du juge seculier, et ce publiquement et à la veue de tout
le monde.' Bijlage van de deduction, onder letter H.
3 'Il respondit, que les Superieurs Ecclésiastiques et seculiers avoient concurrentem jurisdictionem, et que celuy qui avoit prévenu etoit aussi prior in mulctando.' Deduction no. 1 j en bijlage SS.
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functie, onwrikbaar heeft volgehouden, waardoor hij een beter
resultaat bereikte dan zijn collega van Deventer. Men kan vanuit de
huidige maatschappelijke verhoudingen en onze inzichten over de
plaats van de kerk in de wereld de mening koesteren, dat Lindanus
op een bijkomstig en tijdelijk aspect van zijn functie tezeer de
nadruk heeft gelegd en te halstarrig volgehouden, conflicten riskerend met instanties, wier steun hij in de zielzorg nodig had.
Daarbij zou men dan vergeten, dat de tijden sterk veranderd zijn en
dat onze opvattingen uit de twintigste eeuw niet als maatstaf mogen
dienen voor de zestiende. Lindanus' optreden in deze valt te zien
als een onderdeel van het soms krampachtig aandoende streven van
'de kerk' om zich aan de overheersing van 'de staat' te ontworstelen.
Nagenoeg alle bisschoppen van die tijd klaagden over de beperking
van hun rechtsmacht en het waren zeldzame uitzonderingen, die
daarover heen konden zien. Bovendien moet men bedenken, dat
zeer veel gevallen handelden over het vorderen van tienden en
beneficies : daarmee was het levensonderhoud van de arme en
uitgeplunderde parochiegeestelijken gemoeid. Dat de nieuwe bisschop voor hun belangen met klem opkwam, kan men ook thans
nog in hem waarderen, ofschoon hij zelf als academicus meer de
principiële kanten zag.

DE B E L A S T I N G VAN DE

CLERUS

Eenzelfde overweging moet vooropstaan bij de beoordeling van het
conflict over de belasting van de clerus, dat jarenlang de verhouding
met het stadsbestuur van Roermond vertroebelde en waarin de
bisschop niet zijn beste kant liet zien 1 . Daarbij heeft Lindanus de
rechten van de kerk plichtsgetrouw en onwrikbaar willen handhaven, doch te weinig oog gehad voor de wanhopige situatie waarin
de stad zich bevond.
Roermond, reeds in 1232 als stad erkend, had pas in 1366 van
hertog Eduard het recht ontvangen de burgers te mogen 'schatten',
belastingen op te leggen zo vaak burgemeesters, schepenen en raad
1

Een tweetal stukken over deze strijd werd in 1923 uitgegeven door J. S. van
Veen, voorzien van een inleiding die niet geheel verantwoord is. Van Veen geeft
nl. het standpunt van de stad als zonder meer vaststaande en laat de visie van de
bisschop onbesproken. J. S. van Veen, Strijd over de exemptie der geestelijke
gestichten te Roermond in 1574·. Maasgouw, 1923, 30 v.
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dit nodig oordeelden tot delging der stedelijke schulden'. De clerus
was daarvan door het kerkelijk recht vrijgesteld2, hetgeen door de
staat als algemeen beginsel werd erkend en door de stad Roermond
in 1474 en is2S in plechtige overeenkomsten was bekrachtigd.
De clerus droeg meestal wel haar aandeel in de gemene lasten bij,
maar dan als een vrijwillige gift, waarvoor de magistraat telkenmale
consent moest vragen. In 1574 werd hun deze echter opgelegd
zonder voorafgaand overleg en dat was de aanleiding tot ernstig
verzet. Het moet misschien worden toegeschreven aan de reeds
gespannen verhouding tussen de magistraat en de bisschop of aan de
grote nood, waarin de stad verkeerde; in elk geval was het een
ontactische maatregel.
Roermond verkeerde na de plundering van 1^72 in een economisch deplorabele toestand. Dit werd nog erger toen men in het
najaar van 1573 een sterk garnizoen van vier compagnieën huursoldaten inkwartierde, want voorlopig moesten deze soldaten door
de stad worden onderhouden. Uit vrees voor een mogelijke herhaling van de ramp van 1^72 hadden de burgers hen met vreugde
ingehaald, doch zij betekenden een ondragelijke last. Men kan zich
voorstellen, dat de magistraat ook van de geestelijken hun aandeel
verwachtte, want Roermond was van geestelijke gestichten rijk
voorzien. Behalve het kathedraal kapittel en de individuele priesters
waren er kartuizers, kruisheren, reguliere kanunniken, begaerden
en nog een aantal zusterkloosters 4 . Deze hadden echter nog meer
1

E. Adriaanse, Rechtelijke en administratieve colleges in Roermond 1132-1794:
Gedenkboek Roermond, 11 ¡ ν.
2
De wetten en voorschriften van de landelijke of stedelijke overheid verplichtten
de geestelijken niet wegens het privilegium fori, althans niet 'vi coactiva'
hoogstens 'vi directiva' doordat de bisschop ,die de volledige rechtsmacht over
hen had, bepaalde regelingen overnam. In het bijzonder wordt door A. Reiffenstuel de vraag besproken, of het civiele bestuur in tijden van nood aan de clerus
schattingen op kan leggen, hetgeen nadrukkelijk wordt ontkend. Toch wijst deze
auteur op het voorbeeld van Carolus Borromaeus, de tijdgenoot van Lindanus, die
als bisschop van Milaan zulke edicten van de magistraat met zijn gezag ook voor de
clerus verplicht stelde. Jus Canonicum Universum, Lib. 1, Titulus 11, paragr. xin :
De obligatione legum et statutorum saecularium quoad clericos, no. 309-310.
3 De Statu religionis apud Ruraemundam expositie, uitg. PSHAL, XIV, 159.
+ De abdij o.L.v. Munster, Godsweerd, Mariengaarde en Nieuwenhof. J. Knippenbergh geeft bovendien nog: Maria-Wee, Urselinen, Clarissen en Poenitenten.
Deze werden in de brief van de magistraat aan het hof van 19-1-1574 niet ge
noemd voor de belasting. Volgens C. Pijls woonden de Clarissen pas sedert 1614
te Roermond, de Urselinen sederd 1646 en de Poenitenten sedert I 6 6 J . Z i e :
Roermonds kloosterleven. Gedenkboek Roermond, 188 v.
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geleden van de plundering dan de gewone burgers 1 . Toen zij in
januari 1574 werden aangeslagen voor een gedwongen bijdrage tot
onderhoud der huursoldaten waren slechts enkele huizen daartoe
bereid; de overige namen hun toevlucht tot de bisschop. Volgens
Havensius zag Lindanus het redelijke van deze belasting wel in 2 ,
maar hij meende tegen deze methode stelling te moeten nemen om
een praktijk te voorkomen die de rechten van de clerus verloren
zou doen gaan. In overleg met het kapittel en de kloosteroversten
zond hij de magistraat een verbod de geestelijkheid te belasten en
wel onder bedreiging met kerkelijke censuren. De stad beklaagde
zich bij het hof van Gelre 3 . Wekelijks moest Roermond j¡ gulden
opbrengen voor het garnizoen en ofschoon de clerus van oudsher
een derde deel der gemene lasten droeg, had men haar nu slechts
aangeslagen voor een vijfde deel. 'Und hebben demnae Siin Hoichw.
uns huyden eyn vremde onverhoerte vermanongh geschickt mit
angehenkter wairnongh des gefehrlichen bans, mit verscheidenen
allegatien van privilegien und concilien'. Daar zulk een vreemde
dreigbrief in strijd was met het privilegium Eduardi had de magistraat zich niet laten weerhouden de belasting door te zetten om
aldus de moedwil der soldaten te voorkomen. Het viel echter te
verwachten, dat ook de bisschop zijn bedreiging zou uitvoeren,
hetgeen voor het aanzien van de magistraat zeer nadelig zou zijn en
ook de bisschop en de geestelijken 'gheen gering haet und verachtongh bij den gemeinen man alhier maecken soldt'.
Het hof vermoedde wel, dat Lindanus de belasting vooral om
principiële redenen weigerde en begon zijn bemiddelingspoging
met hem gelijk te geven 4 . Het was geheel conform het recht, dat de
clerus opkwam voor zijn privileges en het hof zou niets liever doen
dan hen daarin steunen. Doch de bisschop diende rekening te
houden met de benarde tijden en liever de burgerij te helpen dan
twist te zoeken over zulk een gering bedrag. Het betaamde toch
niet dat de clerus vrijstelling verlangde 'als die arme burgeren,
sdeels mit eenen hoope kleynen, naeckten kinderen beladen, sich
1

Zie hieronder blz. 39I en de daar aangegeven literatuur, nota: 1.
'Neque Reverendissimus alienum judicarit a ratione et aequi tate, communibus
necessitatibus aliquo subsidio temporali subvenire; tarnen hoc cavebat ne
saecularis magistratus aliquid juris sibi in Ecclesiasticos vendicare videretur...'
Havensius, 1 $2.
' Roermond aan het hof van Gelre, 19-1-1574: R. A.A. brieven van en aan het hof,
304.7, uitg. door J. S. van Veen, Maasgouw, 1923, 30.
* Hof van Gelre aan Lindanus, 24-1-1J74, e.I. 3048 en Maasgouw, 31.
2
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willich erthoenen moeten, die dan oock oproer oder andere inconvenienten verwecken muchten, die overmitz dese weygeringhe
insonderheyt der gheestelickheyt weder tot geheele verderfenisse
strecken sol, diewyle den gemeynen volcke stetz in den monde
zwevet, dat sy tot allen desen jammerlicken, bederflichen und
ondraechlichen schaeden durch die gheestelickheyt komen und
gebracht werden'.
Volgens het hof had Alva de stadhouder opgedragen bij deze
schattingen de clerus niet te ontzien, zonder dat daardoor hun
privileges zouden vervallen, omdat deze maatregelen tot behoud
van de godsdienst en in extrema necessitate genomen werden. Het
hof vertrouwde daarom op de medewerking van de bisschop, opdat
men niet gedwongen zou worden de troepen terug te nemen, zodat
de stad 'wederomme overvallen und noch eens (daer Godt voorsye)
berooft, gesackageert und dan alle, sowel gheestelicke als wereltlicke op nyew verdorven wurden'.
Deze missive zond het hof aan de raad van de stad met een
begeleidend schrijven1, waarin de burgerij werd aangespoord nog
een korte tijd vol te houden. Stadhouder en hof zouden hun beste
krachten bij Requesens aanwenden om de onderhoudskosten van de
garnizoenen uit de staatskas te krijgen. Zij moesten de missive aan
de bisschop overhandigen, die dan ongetwijfeld van houding zou
veranderen. Inmiddels was de verhouding in Roermond door een
nieuwe provocatie verder verslechterd. De magistraat had kloostergoederen in beslag genomen 2 . Lindanus had op 22 januari de
magistraat voor zijn rechtbank gedaagd om de excommunicatie te
aanhoren, doch de magistraat had de geroofde goederen teruggebracht. Ook de kwestie der gedwongen heffing werd na het
ontvangen van de Arnhemse missive in der minne geschikt door een
vrijwillige bijdrage van de clerus. Het beginsel bleef dus gehandhaafd, maar de bisschop erkende de noodzaak om de stad te steunen 3 .

1

Hof van Gelre aan Roermond, 14-1-1574, R.A.A. kw. v. Roermond. 4640.
Havensius, i p : 'Jusserat quoque Magistratus equos Cartusianorum, qui
Ruraemundae agunt & D. Abatissae camicam manus iniectione retineri seu
arrestar! (ut loquuntur). Qua de causa per Rev. Lindanum citati sunt omnes de
Magistratu... '
' Havensius, 153: 'Quoniam caritas postulabat, ne dicam nécessitas, ut eis
subveniretur transactum est cum Senatu de gratioso aliquo et liberali hebdomadario subsidio, donee peditibus a Rege solvatur stipendium.'
1
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Volgens Havensius was er in de volgende maanden een betere
samenwerking tussen de bisschop en de magistraat 1 .
In de nazomer van hetzelfde jaar herleefde het meningsverschil
in alle heftigheid. De raad besloot in september 1574 tot het heffen
van een accijns op het koren, die bij het malen moest worden
betaald 2 . Ook de geestelijkheid was daartoe verplicht behalve de
Munsterabdij. Dit werd weer beschouwd als een gedwongen belasting, waarvoor geen consent was gegeven en die daarenboven
voor onbepaalde tijd zou blijven. Weer deed men een beroep op de
bisschop, die de burgemeester Andreas Busch meermalen vermaande 3 . Ook een bemiddelingspoging door enige bevriende schepenen om de accijns voor de clerus in te trekken had geen succes.
Daarop hield Lindanus een vergadering met de gezamenlijke
clerus over de te nemen maatregelen. Men besloot eenstemmig een
officieel protest bij de raad in te dienen met een uiteenzetting over
de privileges, door de magistraat in vroeger tijden gegeven. Bovendien wilde men deze weigering benutten om te protesteren tegen
het feit, dat de stad reeds jarenlang de vastgestelde toelagen aan
liefdadige en geestelijke stichtingen niet meer uitbetaalde, zodat de
minste heffing een te zware druk betekende 4 . Vooral echter wilde
men het beginsel zuiver houden: eerst goedkeuring, anders geen
belasting. Op 14 oktober liet de bisschop het protest-schrijven
door zijn secretaris Gerardus Meranus, aan de magistraat overhandigen en, toen de reactie uitbleef, een week later naar het
antwoord informeren. De burgemeester deelde mede, dat hij aan
de maalverordening niets kon veranderen, daar deze in de volle
raad was aangenomen. Daarop besloot de clerus op gerechtelijke
wijze op te treden.
Officieel werd onder getuigen het standpunt van de clerus aan de
1
Havensius, 153: 'Authoritate Magistratus mamlaretur civibus, ut aegrorum
cognati et duo vicini congrederentur cum V. Sacramento: quod aegrotis administrandum defertur, idque publicatum est die 11 februarii certis sub marcarum
auri poenis & postridie in conclone populo fusius expositum.'
2
De juiste datum van het raadsbesluit is onbekend, Lindanus schrijft in October
aan het hof: 'abhinc paucis mensibus'.
3
In 1Í74 was Andreas Busch raadsburgemeester, Goddert van Meysenbergh
peiburgemeester en Johan van Camphuysen secretaris. Register magistraat van
Roermond, handschrift J. B. Sivrc: archief Roermond, 79.
• De beschrijving van deze gebeurtenissen is ontleend aan de brief van Lindanus
aan de kanselier van Gelre, Sasbout d.d. 29-10-1574: R.A.A. kw. v. Roermond,
4746.
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magistraat meegedeeld1 als een laatste vermaning om de privileges
van de geestelijkheid intact te laten. Anders zou de bisschop gedwongen zijn tegen hen te procederen met 'censuren des grouwsamen bann, den alle catholische mannen wael behoiren mit recht te
ontsien'. In de hoop, dat de raad dit wilde voorkomen wenste
Lindanus binnen vier dagen een beslissing over deze 'grootwichtige
saecke, daer alle onse geestelicke vrijheid is op rustende'.
Tevens schreef Lindanus aan de kanselier van het Gelderse hof
om zich van diens steun te verzekeren 2 . Nadat de clerus bij de
oorlogsschatting zijn goede wil had getoond, voelde hij zich sterk
in deze nieuwe kwestie. Dit stuk geeft een eenzijdige voorstelling
van zaken. Bitter beklaagde de bisschop zich over de magistraat,
'die onze gehele clerus belast met een loodzware en ontzaglijke
belasting, die zonder beperking tegen alle privileges in wordt
opgelegd'. Hij memoreerde zijn vele pogingen om de zaak in
vriendschappelijk overleg te regelen maar 'wij hebben niets geoogst dan hoongelach, alsof wij de lasten van deze stad volgens, ik
weet niet wat voor bestuurspraktijk, moeten dragen, terwijl zij zelf
inkomsten en accijnzen verzamelen zonder iemand rekenschap te
geven, zonder aan de geestelijken en de armen de jaarlijkse steungelden te betalen. Daarom hebben wij deze klacht bij u willen
deponeren om van u de nodige steun te ontvangen, die krachtens
uw ambtseed evenzeer de rechten van de kerk en de armen moet
verdedigen, als die van leken en edelen' 3 . Hierin heeft Lindanus

• Lindanus aan Roermond, 31-10-1574, R.A.M. oud-archief Roermond, 31.
Lindanus aan de kanselier van Gelre, 29-10-1574: R.A.A. kw. v. Roermond,
4746.
J
'Abbine paucis mensibus Magistr. Rur. totum derum nostrum gravissimo atque
¡ntolerabili praemit tributo, quod aetemum sine modo aut summae aut temporis
imponant contra Ecclesiastica nostra privilegia... Exhibuit clerus noster protestationem de inaudita hac violentia tam inciviliter intentata, sed nihil nisi risum
reperimus. Quasi vero nos onera oppido, nescio quo gubemationis genere, incumbentia ferre debeamus: cum ipsi proventus et accisias suis ас sibi elocatas
colligant nulli reddentes rationem, clericis ас pauperibus suas pensiones non
solventes, quorum nomine et nos hanc querelam apud A.D.V. deponere voluimus,
ut aliquid justi a vestra pietate impetremus, quibus tam jurasti patrocinium quam
laïcis et Nobilibus... Si vestri officii videbitur nobis auxilio esse etiam in defendendis nostris privilegiis a Carolo ν apud Venloniam et a Philippo confirmatis,
gratissimum et Deo et nobis praestabitis officium... Quod si nihil a ν.A.D. his in
rebus merebimur auxilii erit aliunde petendum, quod defendendae justitiae et
conservandae suis cum Ss. Canonibus Religioni Christianae speramus profuturum.'
2
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sterk overdreven. De accijns bedroeg slechts twee stuiver per mud,
hetgeen toch bezwaarlijk een loodzware last kon heten.
Anderzijds moet het voor de magistraat van de berooide en
uitgeplunderde stad in die oorlogsjaren, waarin de Maashandel
nagenoeg stil lag, een bovenmenselijke taak geweest zijn om rond
te komen. Opmerkenswaard is het overigens, dat de bisschop uit
vorige conflicten geleerd had zijn argumenten te kiezen. Tegenover
de magistraat, die zich steeds op het tractaat van Venlo beriep,
betoogde nu de bisschop dat hetzelfde tractaat ook de privileges
der geestelijkheid garandeerde.
Het antwoord van Arnold Sasbout liet lang op zich wachten. De
kanselier verbleef om politieke redenen in Brussel, wellicht ter
afwikkeling van het jurisdictie-geschil met Lindanus 1 . Ook de
magistraat antwoordde niet binnen de gestelde termijn. Pas op 18
november kwam de burgemeester naar het bisschoppelijk paleis
om een uitstel van veertien dagen te verzoeken. Drie weken later
verzocht hij Lindanus uit naam van de gehele raad de clerus te
bewegen de belasting op het gemaal vrijwillig te betalen. De
bisschop verklaarde zich daartoe bereid doch stelde als voorwaarde,
dat de magistraat in een gezamenlijke vergadering met de clerus een
schriftelijke overeenkomst zou opmaken, waarin alle privileges
werden bevestigd. Voor zulk een vrijbrief deinsde de burgemeester
echter terug en hij verzocht nog enige dagen bedenktijd. Op 20
december kwam de stadssecretaris Johan van Camphuizen nogmaals
uitstel vragen met eindelijk de ware reden van het getalm : de
magistraat had het geschil reeds geruime tijd geleden voorgelegd
aan het hof van Gel re en wachtte - juist als Lindanus — nog steeds
op antwoord. De gehele gang van zaken beviel de bisschop slecht
'wegens zijn ijver voor de kerk' volgens Havensius, maar hij liet zich
overhalen tot Driekoningen ιςτς te wachten.
2

Op die dag ontving Lindanus eindelijk met veel vertraging het
1

Sasbout aan Lindanus, 1 j-i 2-1 574: 'Sijnde mij Cantzler to Bruessel den derden
Decembris behandel Uwer Hoichw. missive van 29 octobris...'
Sasbout aan Lindanus, 1 $-12-1 {74: R.A.A. kw. v. Roermond, 4747; Havensius
spreekt ten onrechte over een schrijven van het hof te Brussel: 'Allatae sunt ipso
die, Tribus Regibus sacro, ad Rev. copiae litterarum, quibus Senatus Belgicus
Bruxellensis magistratui Ruraemundensi mandabat...' Van een beslissing der
landsregering over deze kwestie was op dat moment nog geen sprake ; in de
archieven is er ook geen spoor van te bekennen. Wel echter van een brief van
Sasbout aan de stad Roermond van dezelfde datum en eveneens uit Arnhem ge
schreven, waarvan de kanselier aan Lindanus een afschrift deed toekomen.
1
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antwoord van Sasbout, gedateerd op ι ς december. Tevens zond de
kanselier hem een afschrift van zijn antwoord aan de magistraat 1 .
Namens de koning meende Sasbout hen te moeten Ordonneren und
bevelen, dat sy die voirs. gheestelicheyt nyet onbehoirlick ende
mit onlijdelickc contributien en beswaeren. Und beneífens dem,
oick verschaffen dat oir ende den voirgeruerten armen betalinge
gedaen worde vanden pensionen oder renten hun competierende
und toekommende, sulcx dat onnoodich blijve anders daerinne to
versien, ende Sijne Hoichw. onveroirsaeckt wijders to claegen'.
Deze brief kon een machtig wapen voor de bisschop zijn bij zijn
onderhandelingen met de stedelijke regering, terwijl de letterlijke
tekst de nodige ruimte liet voor een nadere bepaling, welke lasten
onbehoorlijk en ondragelijk moesten worden geacht. Toen echter
bleek, dat de burgemeester weinig lust gevoelde het overleg te
hervatten, achtte Lindanus zich sterk genoeg voor een gerechtelijke
procedure. Hij daagde opnieuw de gehele magistraat voor zijn
rechtbank, om daar te vernemen dat zij de kerkelijke ban hadden
belopen' 2 . Tevens zond Lindanus een verslag over de moeilijkheden
aan de landvoogd Requesens 3 . Hij attendeerde de gouverneur erop,
dat op het feest van St. Petrus* de jaarlijkse burgemeesterskeuze in
Roermond zou plaatsvinden en verzocht om een ingrijpen
van de landsregering opdat men 'eenen goeden Borghermeester catholique ende die sich bisher oprecht, sonder dissimulatie unde suspitie gedraghen mach hebben kiesen soll, die beter
opzicht neme op die eere Goits to vermeerderen ende onse catholique religiën voir te staen, dan tot nu toe (Godt betert) gedaen is
geweest'. Daarbij dient men te bedenken, dat enige schepenen
Lindanus goed gezind waren en hem steeds op de hoogte hielden
'Sollen U Hoich. niet verhalden, dat wij geschreven hebben, als Uwe Hoichw.
vuvt hierinne verwaerte copie vernhemen sal, wes aenden Burgermeisteren,
Schepenen und Raet aldaer wir vuytgaen hebben laeten.' Het staat wel vast, dat
Havensius zich hier vergist heeft. Naderhand zal Lindanus een beroep op het hof
van Arnhem afwijzen, omdat uit deze brief de bedoelingen van het Gelderse hof
reeds duidelijk waren gebleken; wel gaat hij dan accoord met een beroep op de
landsregering.
1
Hof van Gelre aan Roermond, I Í - 1 2 - I Í 7 4 : R.A.A. kw. v. Roermond, 4750.
2
Havensius, 1 jg : 'Cum Magistratus parum se movere videretur, et de concordia
ineunda altum esset silentium. Rev. ratus in causa sibi procedendum, die 3
februarii citavit Cónsules et Magistratum Ruraem. ut audiant se declarar! in
sententiam Ecxommunicationis incidisse.'
3 Lindanus aan Requesens, I 2 - I - I Í 7 J : R.A.B. Audience, 243, 141.
+ Bedoeld is het feest van St. Petrus' stoel in Antiochië, 22 februari.
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van alles wat in de raad besproken werd. Ook in deze dagen kwam
een der schepenen hem mededelen, dat de raad zeer verdeeld was :
1
'ubi multa sunt capita, ibi multa sunt Consilia' . Ongetwijfeld wilde
Lindanus deze mensen op het kussen helpen. Voor hem waren
trouw aan de godsdienst en volgzaamheid jegens de kerk de voor
naamste criteria voor een goed bestuur. Aan Filips и had hij reeds
in september 1473 voorgesteld alle magistraatsleden en ambtenaren
de geloofsbelijdenis en de eed op de decreten van Trente te laten
afleggen2. Zijn vaste overtuiging, dat alle misbruiken ook in het
burgerlijke bestuur voortkwamen uit 'die nieuwe menssche leeringhe ende godtloose dolinghen welcke in dese Nederlanden deur
quaede predikanten ingebracht ende deur quaedeboecken dagelicx
gesaiet, ende tot rebellie teghen Godt ende de Catholique Majesteyt meer ende meer den simpelen mensshen syn verweckende' 3 ,
deed hem het kwalijke middel adviseren, in te grijpen in de vrije
keuze van de burgemeesters. Hij kwam er enkele dagen later 4 op
terug naar aanleiding van een vacature in het hof van Gelre: 'Ik
verzoek u tot dergelijke posten niemand te bevorderen die geen
gunstig getuigschrift van zijn bisschop krijgt over zijn levenswandel
en zijn godsdienstige houding. Als men zo zou handelen met alle
koninklijke ambtenaren en magistraten zou dat voor het saneren en
herstellen van deze landen zeer heilzaam zijn. Uit talloze voor
beelden blijkt immers, dat juist die steden door de goddelozen aan
het gezag van de koning zijn onttrokken, waarvan de bestuurders
suspect of afvallig waren in geloofszaken. Van dit ene punt hangt
ongetwijfeld het welzijn van de staat af en het definitieve behoud
van het volk in zijn trouw aan de katholieke koning. Als de oor1

Havensius, 1 {9, 160.
Lindaus aan Filips n, 8-9-1 £73: 'Quia nunc locis non paucis magistratum
officiaque regia et munia publica occupant minus idonei, cura omnium prima esse
debet regi Catholico, ut (habita hac super re de magistratuum et ministrorum
fide ас moribus examine) submotis huic remedio minus aptis, idonei quamprimum
substituantur ; qui bonae hactenus famae, tam ipsi quam uxores, re ipsa non solo
nomine, bisce motibus sese demonstrarunt catholicos, professione fidei catholicae
juxta Concila Tridentini doctrinam publice facta, jurent, sese sua cum familia
ministrisque omnibus curaturos, ut fides catholica stet, floreat et vigeat secundum
sacros Cañones et regias leges. Cum enim reipublicae praesunt, qui aut avaritiae
nota, aut munerum cupiditate aut haereseos labe laborent, numquam erit bene
huic reipublicae Belgicae.' Simancas, Est. Leg. ¡ςς, 38.
3 Deze gedachte werd als directe motivering van zijn advies aangehaald in de
brief aan Requesens van 12 januari ι ¡ л .
* Lindanus aan Requesens, 26-1-1^75: R.A.B. Audience, 243, 143.
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zaken van Gods rechtvaardige toom niet worden weggenomen, zal
het nooit goed worden in deze streken. Op dezelfde wijze hebben
indertijd de vrome Jovinianus op advies van de grote Athanasius en
Constantius, de vader van de grote Constantijn, de vervallen staat
weer opgericht door het herstel van de godsdienst naar het voorbeeld van Josaphat en Josias, die door het woord Gods worden
geprezen'.
Inmiddels kwam de spanning in Roermond tot een uitbarsting.
Op de gestelde dag, 3 februari isjs, verschenen de beide burgemeesters met de schepenen en een notaris 1 op het bisdom. De
promotor van het officialaat, Joannes Heyden van Asch, opende de
rechtzitting met het voorlezen van de eis tot de excommunicatie
over te gaan. Daarop vroeg de eerste burgemeester Andreas Busch
het woord. Namens de gehele stedelijke regering diende hij een
officieel protest in tegen deze handelwijze, verklaarde de bisschop
niet competent en beriep zich op het hof van Gel re 2 . Van dit
protest was een notariële acte opgemaakt, die door de stadssecretaris, Johan van Camphuizen, werd voorgelezen^. Daarin verklaarden de burgemeesters, schepenen en raadsleden, dat zij verschenen
waren 'up Ihre Hoichw. jongsten aen hun vuytgegangen, vermeynt
wichtigen Monitoriales' niet als beklaagden om zich aan zijn beslissing te onderwerpen, doch uitsluitend om openlijk te protesteren
tegen deze ongehoorde en onbevoegde handelwijze. Zij verklaarden, dat de bisschoppelijke dagvaarding in strijd was met al hun
rechten en privileges, het privilegium Eduardi en het tractaat van
Venlo. Daarom beriepen zij zich op de stadhouder en het hof van
Gelre als de rechtmatige en competente instantie. Aan dat forum
kwam uitsluitend het recht toe deze zaak te behandelen, zowel om
de aard van het conflict als wegens het feit, dat zij allen leken waren.
In Arnhem zou de magistraat zijn ordonnantie op het gemaal wel
weten te verdedigen. 'Verclarende voirts dat, soe vern Ihre
Hoichw. und die klaagende parthie die itz bemelte middelen, die
alleynlich in desen lande gebrucklich, umb voir Stadthaider,
Cantzler und Raede, die doch niet soe idiot sijn als gesecht is, oiré
1
Van deze notaris is alleen de voornaam Amoldus bekend, waarmede het
officiële protestschrijven van de raad was ondertekend. Zeker is het niet de notaris geweest, waarvan Lindanus zich meestal bediende : mr. Egidius Tsjongen.
1
Havensius, 160.
3 Verklaring van de stad Roermond, 3-2-1 ςτς·. R.A.M. oud-archief Roermond,
no. 31.
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saecke tho stellen niet wolle annehmen, dan uyth trutzliche unbefuegter vermetenheyt the buten gaen und versmaeden, oick
wollen gentzlich dairin synen kop folgen mit bannen ofte anders,
gedachten sie comparanten dat niet tho gestaeden; ader da es
gescheget, anders dairom tho doen, oick allen und jeglichen die
dair to e oiré dienst doen, wurden dair vur an thoe sehen als eygenwillige parfortze'. Zij sommeerden de bisschop zijn ban vonnis niet
uit te spreken, omdat zij dan gedwongen zouden zijn harde tegenmaatregelen te nemen. Toch presenteerden zij - op voorwaarde
dat de bisschop akkoord ging met het beroep op het hof van Gelre 'alle ihr lyeffde und frundtschap, oick Ihre gehoirsamheit, пае die
aide hier bekante limitatie der geistliche jurisdiction. Und dair
sulcks vermutentlich wurde refundiert und afgeslaegen, wollen sie
comparanten sich betuygt hebben vur allerman, soe eynige inconvenienten derhalven vuytkommen, dat sie des unschuldich sijn'.
Ongetwijfeld is Lindanus geschrokken van deze forse taal en
openlijke dreigingen. Tevens moet hij beseft hebben, dat deze ver
klaring van groot nut kon zijn om aan zijn klachten bij Requesens
reliëf te geven en zijn positie te versterken. Hij verzocht terstond
een afschrift van het protest 1 . De burgemeester beloofde nog
dezelfde dag een gelegaliseerde copie te laten brengen, hetgeen
echter nooit gebeurd is.
Het beroep op het hof van Gelre werd door Lindanus geweigerd,
daar de kanselier zijn oordeel reeds op ι ς december had gegeven.
De bisschop ging wel akkoord met een beroep op Requesens, doch
slechts op voorwaarde, dat de stad intussen de meelaccijns voor de
clerus opschortte en het reeds betaalde restitueerde. Daarover
moest de raad eerst vergaderen, zodat de zitting beëindigd was.
De volgende dag kwam een deputatie bij de bisschop met het
oude verzoek, dat de clerus zou instemmen met de accijns voor de
tijd van vier jaren zonder verder beroep op Brussel, daar dit te
grote kosten meebracht. Daarover moest de clerus weer vergaderen. De geestelijken verklaarden zich bereid het voorstel aan te
nemen, mits hun een vrijbrief werd gegeven, tot bevestiging van
hun privileges. Een officieel verslag hiervan werd aan de magistraat
overhandigd met de eis van de bisschop om binnen twee dagen het
beslissende antwoord te ontvangen. Tevens vorderde hij opnieuw
1

Havensius, 160: 'Quam declinatoriam postea Secretarius oppidi legit et copiam
a Rev. petitam dixerunt se per notarium, quem adduxerant exhibituros eodem
die.'
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de beloofde copie van de protestverklaring van 3 februari. Toen
deze termijn verstreken was, dagvaardde Lindanus de magistraat
andermaal voor zijn rechterstoel tegen 10 februari. Deze citatie liet
hij bovendien openlijk bekend maken aan de deuren van de kathedraal en de parochiekerk. De gehele voorstelling dreigde herhaald
te worden, doch de magistraat liet het niet meer zover komen. De
stadssecretaris bracht een gezegelde verklaring van de magistraat
met de boodschap: 'Het stadsbestuur meent, dat hiermede aan het
verlangen van de geestelijkheid is voldaan'. Wat de letterlijke
inhoud van dit stuk geweest is, weten wij niet; in elk geval gingen
de geestelijken er niet mee akkoord en na een vergadering op 19
februari antwoordden zij de magistraat, dat zij een uitvoeriger verklaring eisten, waarin uitdrukkelijk zou worden bevestigd, dat
deze belasting als vrijwillige bijdrage en slechts voor de tijd van
vier jaar van de clerus zou worden ontvangen 1 .
Opnieuw kwam de secretaris met het bericht, dat de raad thans
geen andere brief kon geven. Hij vroeg enige dagen uitstel wegens
de aanstaande burgemeesterskeuze. Lindanus stemde daarin toe.
Ongetwijfeld dacht hij daarbij aan zijn beroep op Requesens in te
grijpen in deze verkiezing.
De landvoogd was inderdaad gedeeltelijk op Lindanus' verzoek
ingegaan. Op 3 februari schreef hij2 dienaangaande aan de vroedschap van Roermond, 'om tot toekompstige burgemeester to
kiesen een catholischer persoon, und die bisher sich oprechtich,
sonder dissimulation ende suspition gedragen mag hebben und die
beter opsicht neme ende drage om die eere Godes to vermeerderen
ende onse catholycke religion voir te staen, dan wij vernehmen
bisher gedaen geweest to sijn'. Pas op de tweede plaats werd
gezegd, dat de candidaat koningsgezind moest zijn: 'daerbeneffens,
die tot dienst des Conincx onses genedichst liefs Heeren wael geafïectionneert sije'.
Met dit schrijven zal de vroedschap niet bijzonder ingenomen
geweest zijn. Men voelde natuurlijk overduidelijk aan, wie daar
1

Havensius, 161: 'Comparuit nomine Senatus M.Joannes secretarius, qui
exhibuit litteras sigillatas oppidi, dicens Senatum putare satisfactum esse decreto
illi clericorum die 9 februaii. Super qua re Rev. dixit se cum clero deliberaturum.
Quod et fecit 19 februaii, convocato clero, atque ex maiori parte sententiarum
definiunt, rescribendum esse Magistratui, quod sint dandae explanatiores litterae
secundum formam Anni 1470, quibus agnoscant se hoc tributum in armos
quatuor a Clero ex gratia tantum accipere.'
* Requesens aan Roermond, З - 2 - І £ 7 І , R.A.B. Audience, 1718/2.
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achter zat. Meer dan wie ook moet Lindanus voor hen de ver
persoonlijking zijn geweest van de centralisatiepolitiek van Brussel.
In elk geval kan men in het gedrag van de nieuw-gekozenen geen
radicale omkeer naar het standpunt van de bisschop constateren.
Als voornaamste der twee burgemeesters, die het hoofd was van de
gemeente, werd Dederich Koich gekozen 1 , terwijl Geerlingh
Quicken pey-burgemeester werd 2 . De secretaris Johan van Camphuizen werd opgevolgd door Hendrik van Meer.
De oude tactiek van uitvluchten en uitstel werd door de nieuwe
magistraat voortgezet. Op 3 maart 1^7^ verzocht Hendrik van
Meer, daar de gestelde termijn was verlopen, om enige dagen uit
stel wegens afwezigheid van de nieuwe burgemeester.
Twee
dagen later kwam deze zijn opwachting maken. Namens de raad
verklaarde hij, dat het standpunt van de stad ongewijzigd was
gebleven: men wachtte de beslissing van de stadhouder Gillis de
Berlaymont af. Mocht de bisschop daarmee niet akkoord gaan, dan
diende een gerechtelijke procedure voor het hof in Arnhem te
worden aangespannen 3 . Ook Lindanus bleef bij zijn oude standpunt :
het hof van Gelre had hem reeds gelijk gegeven in de brief die
Sasbout op ι ς december had geschreven. Derhalve was de bisschop
zelf hierin de bevoegde rechter en op zaterdag voor passiezondag,
1 2 maart 1 ¡jς zou de procedure opnieuw geopend worden. Op die
datum kwam Koich weer met het voorstel: toestemming in de
belasting voor de tijd van vier jaar. Het was de stad om het geld te
doen zonder dat zij zich wilde binden in de principiële strijdvraag
over de belastingvrijheid van de clerus. Het ging Lindanus echter
juist om dit beginsel : 'De clerus had geen bezwaar tegen een
bijdrage, maar wel tegen het onrecht dat haar privileges werden
geschonden, die door de stad waren bezegeld. Dat was een zaak
van voldoende gewicht om desnoods met de dwangmiddelen van

1

Havensius schrijft steeds de naam Clockius, doch volgens het register van
J. B. Sivré, berustend op het archief te Roermond (handschrift 79) heette de
gekozene Dederick Koich.
2
'Voirts soe sullen die burgemeister alle jair op Sent Petersavont ten setell haer
rekeninge duen vuer den scepenen ende raide, ende terstont na der rekeninge sal
men twee nuwe burgermeisteren kiesen, eynen van der scepenen ende eynen van
der gemeynten, ende die scepenen sullen denen van der gemeynten kiesen, ende
denen van der scepenen sullen die raitsluyden kiesen ende dat en sali noch en mach
nyemandt wederseggen.' Archief Roermond, Jura et privilegia, ι, fol. 3·
ä Havensius. 16г.
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1

censuur en excommunicatie te verdedigen' . De magistraat kreeg
nog een dag tijd om een garantiebrief in de juiste vorm te geven;
anders zou het vonnis nog voor de paastijd worden uitgesproken.
Om de een of andere reden bleef de zaak tot de paasweek on
beslist. Toen kreeg de bisschop onverwacht bezoek van de stad
houder Gillis de Berlaymont. Enige maanden later gaf Lindanus
zelf een verslag van dit onderhoud in een brief aan Requesens 2 . Hij
had de stadhouder nauwkeurig ingelicht over de godsdienstige
toestand van zijn diocees en over de voortdurende moeilijkheden
met de magistraat van Roermond. Berlaymont reageerde ook nu als
een soldaat : hij gaf uiting aan zijn bezorgdheid over de houding van
de stad in verband met de oorlog en drong er bij Lindanus op aan
de zaak niet op de spits te drijven door kerkelijke censuren. Spoedig
zou er vrede zijn en het was niet raadzaam de magistraat zolang de
oorlog duurde, door kerkelijke straffen tegen zich in te nemen 3 .
Dit was een gedachtengang, die Lindanus onmogelijk kon volgen.
Wel schreef Havensius : 'Aldus werd toen deze controverse tussen
de clerus en de magistraat van Roermond bijgelegd'·», maar in
dezelfde dagen moet Lindanus een brief vol bittere klachten over
deze politiek, door Hierges als die van de landsregering voor1

Lindanus was ongetwijfeld op de hoogte van de canonieke rechtsregel, dat voor
de excommunicatie een zeer zwaarwichtige reden vereist werd en dat men bij de
hantering van dit wapen zeer omzichtig te werk diende te gaan. Dit was wel de
reden, waarom hij telkens nauwkeurig preciseerde waarom het feitelijk te doen
was. Trente, Sessio xxv, cap. in de reform.
г
Lindanus aan Requesens, 4-6-1^75: н.л.в. Audience, 243, 14^ (origineel). Dit
stuk werd met de foutieve datering : 16 juni 1J7 j door J. S. van Veen uitgegeven
in de Maasgouw, 1907, 29 v. naar een afschrift uit het Rijksarchief van Arnhem.
Deze uitgave bevat zeer vele transscriptiefouten, die de betekenis meermalen
aanmerkelijk wijzigen.
3 Havensius, 162 : 'Ita qui dem tunc temporis fuit haec causa et disceptatio cleri
cum magistratu continuata usque ad Pascha; circa quod temporis exposuit
Reverend. Domino Gubernatori Geldriae D.N. Barlemontio, qui ipsum domi
suae inviserat, statum religionis huius Provinciae, et simul gravamen Clero
dudum per Magistratum Ruraemundensem impositum; qui propter spem pacis
brevi futurae, ut putabatur, consultius existimavit differendas in eum censuras
ecclesiasticas, quod Rex Catholicus omnibus sua salva velit privilegia et Religio
nen! Catholicam defensam.' Lindanus aan Requesens, 4-6-1 57 j : 'Cum nuper ad
nos divertisset 111. D. Gubemator noster Hirgius, nosque subito praevenisset, qui
ad ipsum salutandum solemus excurrere, suam hac de civitate nobis indicavit
sollicitudinem.'
* Havensius, 162: 'Itaque quievit tune temporis controversia isthaec inter
Clerum et Senatum Ruraemundensem.'
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gesteld, aan zijn vriend Johan van Strijen, elect-bisschop van
Middelburg hebben geschreven 1 . De inhoud van dit schrijven werd
doorgegeven aan Requesens, die enigszins ontstemd op 30 april aan
Lindanus schreef: 'Wij hadden liever gezien, dat U dit aan ons zelf
had geschreven en ons duidelijk en nauwkeurig alles had voorgelegd, zodat wij er behoorlijk in konden voorzien. Het is immers
de bedoeling van Zijne Majesteit en van ons, dat u alle hulp ontvangt om vrij en ongestoord uw ambt uit te oefenen. Wanneer u
assistentie nodig heeft van onze ambtenaren, laat het ons weten,
dan zullen wij u alle hulp geven, die u kunt verlangen. En wanneer
onze ambtenaren niet voldoende zijn, zullen wij soldaten inzetten
om u te doen gehoorzamen in wat redelijk en billijk is. Daartoe
kunt u zich ook wenden tot het hof van Gelre, waaraan wij hierover
hebben geschreven zoals u kunt zien uit de ingesloten copie met een
uittreksel van uw brief aan Strijen' 2 . Niettemin had Lindanus kort
tevoren, zij het niet expliciet, hierover aan Requesens geschreven :
'Ik vertrouw dat Uwe Excellentie, omwille van Uw ijver jegens de
kerk van Christus, tijdig zal ingrijpen zowel ginds in Meyel3 als hier
in deze stad, waar vele opstandigen tegen het geloof door uw
ambtenaren oogluikend worden geduld' 4 . Op het verwijtende
1
Deze brief aan Strijen is niet bewaard gebleven, maar werd aangehaald in het
schrijven van Requesens.
2
Requesens aan Lindanus, 30-4.-iS7í'· 'L'on nous a faict rapport du contenu
de la lettre qu'avez escript au nominate Middelburgensi, Messire Johan de
Strijen, m a i s . . . nous vouldrions que eussiez escript a nous et nous expliqué
clairement le tout, que lors y eussions peu y pourvoir convenablement, estant
raisonnable, aussy l'intention du Roy et nostre, que ayez par tous allégement a
pouvoir faire vostre office librement et sans destourbier quelconque et ayant a
a cela besoing d'ayde et d'assistance des officiers de sa Majesté le nous faisant
entendre., vous ferons tenir toute telle que pourrez désirer et ou les officiers ne
seront a ce suffisants, y ferons employer gens de guerre, tant que pour vous faire
obéir en ce qu'est de raison a quelle fin vous adressez aussy au gouverneur et cels
du conseil en Geldres auxquels nous escripvons présentement la lettre cy joincte
de la teneur que verrez par la double que y trouverez quant et quant et leur
pourrez faire délivrer ledict particularité de request aussy contenu en vostredict
lettre audict Strijen pour se povoir tant miculx y ordonner la provision convenable selon que leur commandons.' R.A.B. Audience, 1718/2.
3 Het eigenlijke onderwerp van deze brief was een verzoek om hulp bij de
bestrijding van het calvinisme in de heerlijkheid Meijel.
* Lindanus aan Requesens, 14-4-157^: 'Confidimus enim pro eximio pietatis
vestrae in Catholicam Christi Ecclesiam zelo, quod tempestive adhibebit remedium, ut et illic et in hac Civitate ac vicinia compescantur, ubi non pauci, dissimulantibus Officiariis, agunt Christo rebelles et a fide Catholica seducti.' R.A.B.
Audience, 171 8/1.
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schrijven van 30 april antwoordde Lindanus met een uitvoerige
brief1, waarin hij blijkbaar zijn opgekropt gemoed heeft willen
luchten. Hij viel de regering van Requesens scherp aan, ondanks de
welwillendheid, die hij bij het jurisdictiegeschil had ondervonden
en die ook in de brief van 30 april zo duidelijk naar voren was
gekomen. Na een verslag van het onderhoud met Hierges te hebben
gegeven, uitte Lindanus felle kritiek op het tweede generaal pardon,
dat naar zijn mening veel te ruim was geweest. 'Deze straffeloosheid
wekt bij het onervaren en onstandvastige volk de lust tot navolging.
Dit heb ik Uwe Excellentie geschreven, opdat u zou inzien, dat er
— als u wilt dat uw regering stand houdt - veel meer zorg besteed
moet worden aan het herstel van de godsdienst dan in de voorbije
acht jaren, tijdens dit interregnum of liever deze anarchie, is gebeurd.
Wanneer openlijke vijanden van de christelijke staat niet worden
verbannen en schadelijke schoolmeesters niet worden verwijderd
is het niet te geloven hoezeer de krachten van uw rijk worden
aangetast en ondermijnd' 2 . Als geneesmiddelen tegen deze kwalen
verzocht Lindanus opnieuw de decreten van Trente nu eindelijk
zonder enige restrictie uit te voeren, de plunderingen door de
Spaanse soldaten te voorkomen en de ketters te bestraffen. Vooral
echter was het nodig dat de stedelijke magistraten aan de bisschoppen alle hulp en steun zouden geven. 'Zonder deze steun is alles
tevergeefs wat wij proberen. Het strekt de godsdienst zelfs tot
schade als de mensen zien, dat onze toom machteloos is en de
rechtvaardige bestraffing van de ergste zonden, echtbreuk, heiligschennis en toverij, door de overheid eerder wordt tegengehouden
dan behoorlijk gesteund. Wanneer wij de hulp van de koninklijke
ambtenaren inroepen, weigert de een zelfs tegen het aanbod van
een salaris, de ander stelt maar uit en zoekt allerlei voorwendsels,
een derde zegt dat hij alleen aan de koning de eed heeft afgelegd
maar niet aan de bisschop, weer een ander verklaart: als gij dit in
naam van de bisschop van Luik zoudt vragen, zou ik het misschien
1

Lindanus aan Requesens, 4 - 6 - I Í 7 J : R.A.B. Audience, 243, 14$.
'Impunitas enim ista imperito et inconstanti populo imitandi parit libidinem.
Нес eo dixerim, III. Domine, ut videat lil. Exc. v. si regnum vestrum vobis diu
vultis salvum, ante omnia maiorem esse restaurandae Catholicae religioni curam
adhibendam (sine qua illud stare non potest) quam fuit toto isto octennio : in hoc
enim interregno quodam sive potius anarchia, quando manifesti non pelluntur
Christianae reipublicae hostes perduelles; tolerantur perniciosi aut pestilentes
ludimagistri incredible quantopere affligantur et labefactentur imperii vestri
vires.'
2
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doen en nog een ander durft zelfs bevel te geven onze dienaren te
slaan en gevangen te nemen, zodat het wel waar blijkt te zijn wat
alom verteld wordt, dat zij allen samenspannen om ons alle steun te
weigeren. Hieruit blijkt duidelijk, hoezeer wij de hulp van Uwe
Excellentie nodig hebben om onze taak te verrichten volgens de
vrome bedoelingen van de koning. Alleen dan mag men echter
hopen, dat de zware toorn van God, die over deze landen is uitgestort, weer zal bedaren. Wij houden niet op Hem te smeken, dat
hij Uwe Excellentie mag verlichten en helpen om de Nederlandse
staat weer te herstellen. Wanneer de vrede door Gods genade
weer is teruggekeerd, zal ik u verdere suggesties doen voor de
versterking en het behoud van het rijk van onze katholieke heer,
maar nu is dat niet opportuun' 1 .
Een week later, op io juni zond Lindanus een tweede brief aan
de landvoogd, nu alleen over een speciaal geval van enkele calvinisten in Meyel, die door de heer van Meyel en Goor, Goddart van
Mylendonk werden beschermd 2 . Daarin verzocht hij dringend dat
de landsregering de procureur van het hof van Gelre, momber
genaamd, naar Meyel zou afvaardigen. Daarin heeft Requesens het
middel gezien om ook de verhouding in Roermond te regelen. Bij
1
'Sine hoc enim auxilio aulico frustra nos molimur omnia; immo non levi
religionis detrimento malos emendare molimur, remedio in noxam converso,
quod inveteratum imbecillitas eius suo destituto subsidio vincere nequit, dum
vident nobis vanam esse sine viribus iram et iustam peccatorum gravissimorum,
adulteriorum, sacrilegorum, etiam magnae atque manifestae impietatis castigationem a civili magistratu impediri potius quam legittimis auxiliis iuxta mandatum Suae Majestatis adjuvari. Nam dum auxilia, etiam in matrimonialibus aut
sacrorum edifitiorum, piarum fundationum causis, a regiis officiariis requirimus,
unus recusal etiam oblato salario, alius differì, morasque inferi nobis inextricablies, alius dicit se soli Regi non episcopo jurasse, alius respondet: 'Si nomine
episcopi Leodiensis peteres, fortasse citius impetrares', alius manifeste audet
mandare, ut nostros ministros aut caedant aut in vinculis etiam coniiciant, ita
ut verum esse videatur, quod passim dicitur, eos conspirasse nullum nobis
prestare auxilium, quod ipsa certe res loquitur, linde liquet, quam Illustrissimae
Vestrae Excellentiae auxilio sit nobis opus, modo velit nos offitium faceré ex
Regis Catholici voto admodum pio.' 'Нас enim ratione certo futurum equidem
speraverim, gravissimam super has provincias merito offusam Dei iram placatum
iri, qui ut concilia Illmae Vestrae Excellentiae suggérât et secundet instaurandae
plenius huic miserandum in modum collapsae reipublicae Belgicae salutarla,
obsecrare non desinimus. De quibus, concessa divinitus pace, licebit (si videbitur)
plura suggerere stabiliendo et conservando Catholici Domini nostri regno non
vulgariter profutura, quae nondum sunt opportuna.'
2

Lindanus aan Requesens,

IO-6-IÍ7Í:

R.A.B. Audience,

243, 147;

Landzaecken A, 210, uitg. door J. S. van Veen in: Maasgouw, 1907, 29.
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missive van 4 juli zond hij het hof van Gelre de twee requesten van
1
Lindanus . 'Gij suit uyt hiermede gesondene copien van twee
brieven des bisschops van Ruremunde sien, wat hy ons schryft van
den heer van Goor, 't wellick gheensins te lyden en staet, oyck hoe
dattet to Ruremunde gaet der religie halven, daerinne nootlyck is
geremediert to worden'. Requesens beval het hof de momber naar
Roermond te zenden om Lindanus de nodige assistentie te verlenen
'soe dat men van Con. Majesteyts wegen redene mag hebben, uwer
tevreden te siin'.
Van deze komst stelde het hof van Gelre Lindanus bij schrijven
van 12 juli in kennis, en voegde er de opmerking aan toe, dat de
bisschop daaruit kon 'sien und spueren, dat wy tot assistentie uwer
Hoichw. jurisdictie und sunst der heyliger catholique kercken ende
Religie gheme (woe stetz vorhin geschiet) allen vliet und nersticheyt anwenden wollen' 2 .
In de augustusmaand was de momber in Roermond 3 om zich bij
de bisschop en de magistraat nader te informeren over de gerezen
geschillen. Lindanus overhandigde hem een lijst van klachten die
de procureur met passende vermaningen aan de magistraat voor
hield 4 . Het stadsbestuur bracht echter mondeling zoveel veront
schuldigingen en verklaringen naar voren, dat de momber naar
Arnhem terugkeerde om verslag uit te brengen aan het hof. Een
nader onderzoek werd nodig geacht en de klachtenlijst van Lindanus
werd aan het stadsbestuur ter hand gesteld voor een schriftelijke
beantwoording. Dit gaf aanleiding tot verdere onderhandelingen in
februari en maart 1^76 onder leiding van de momber, welke
documenten in Roermond en Arnhem verloren gingen, doch in
afschrift te Venlo bewaard bleven'.
1
Requesens aan het hof van Gelre, 4 - 7 - i i 7 i : R.A.A. Landzaecken A, 210, uitg.
in: Maasgouw, 1907, 31.
2
Hof van Gelre aan Lindanus, 11-7-1575; R.A.A. kw. v. Roermond, 4834 en
Landzaecken A, 214 (copie). Commissie van de Momber, 12-7-1575: Land
zaecken Α, 214.
3 De juiste datum van dit bezoek is niet bekend. Havensius schrijft: 'non multo
post venit... ' (Commentarius, 163). Uit een latere brief van het hof aan Lindanus
dd. 9 december 1575 blijkt, dat de momber op 30 augustus een bespreking met
de bisschop had gehad.
• In zijn brief van 9 december geeft het hof hierover uitvoerig verslag aan de
bisschop, R.A.A. kw. v. Roermond, 4883.
s 'De statu religionis apud Ruraemundam expositio quaedam ac declaratio.'
'Antwordt meyner Heren uff vijff besondere artyckelen by den Hoichw. heren
den Bisschop ahn den Heeren Momber overgegeven Ao. xvc und LXXVI in
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De drie documenten bevatten telkens een aantal korte verklarin
gen of beschuldigingen van Lindanus in het latijn, waarop de
magistraat in het Nederlands commentaar gaf. Zowel naar de vorm
als naar strekking en inhoud tonen ze een duidelijke parallel met de
nota's die Lindanus in ι ςς<) met de gedeputeerden van de Friese
staten wisselde1 en de klachtenlijst over de toestand van ι ς6ς
welke door het hof van Holland op bevel van Margareta van Parma
werd beantwoord 2 . Ook hier worden verschillende beweringen
van Lindanus door de magistraat overdreven of zelfs uit de lucht
gegrepen en onmogelijk genoemd. De verklaring die erbij gegeven
wordt brengt de lezer in meerdere gevallen tot het inzicht, dat de
beschuldigingen van Lindanus inderdaad sterk overdreven waren.
Op de bewering dat er in ι ςγς ruim 600 burgers minder dan het
jaar tevoren hun paasplicht hadden vervuld, antwoordde de stad
het ongelofelijk te achten, dat binnen een jaar een zo grote afval van
de kerk zou hebben plaats gehad. Men veronderstelde dat er mis
schien een vergissing in de tellingen was ingeslopen of - hetgeen
aannemelijker lijkt - dat de reden van het verschil gezocht moest
worden in een abnormaal groot aantal communicanten in 1574, toen
met pasen verscheidene regimenten Bourgondische en Spaanse sol
daten in en om de stad waren gelegerd, waarvan er velen de
sacramenten hadden ontvangen. Wat de burgers betrof moest de
magistraat tot zijn leedwezen constateren, dat er velen waren weg
getrokken uit Roermond wegens de pest-epidemie, die in de zomer
van 1 £74 was uitgebroken en wegens de werkeloosheid en armoede
die het gevolg waren van de oorlog.
Wanneer er zoveel burgers waren afgevallen als de bisschop
meende, zouden deze toch niet allen onbekend gebleven zijn.
Lindanus had zelf maar een lijstje van 12 verdachten kunnen over
reiken, waarvan er verschillende bij nader onderzoek volkomen
rechtzinnig bleken te zijn. De lezer voelt een zekere instemming
bij het besluit van de magistraat: 'Begehren derhalven die Scholtis
und Magistraat, dat Syne Hoichw. künftig gelieve solche oirsaecke
Februario.' 'Die derde beantwortongh op sieckere articulen bij unseren vilgedachten Hoichw. Heren den Bisschop ahn den Heren Momber gegeven Ao. 76 in
Martio.' Uitgegeven door G. D. Franquinet. Glanes historiques, PSHAL, XIV (1877)
ι j 9 ν. en door J. Habets, Geschiedenis и, 633 ν. De bespreking van deze docu
menten door Habets (o.e. 76) doet hun betekenis onvoldoende uitkomen.
1
Zie hierboven: hoofdstuk II, blz. 79 v.
2
Zie hierboven: hoofdstuk in, blz. 187 v.
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thoe erwegen . . . ehr sulckx als eyn bisonder affgryszlich stuck an
die Excellentie des Oversten Comendadors over dese goede Stadt
thoe scriven, twelck immers eyght und gebuert urn groter ongenaede thoe ontgaen'.
Eenzelfde realistische verklaring werd gegeven op de beschuldiging van Lindanus, dat 'de burgers van Roermond de feestdagen
niet onderhouden, zodat zelfs op het hoogfeest van Maria ten
Hemelopneming de bierbrouwers werken'. De magistraat wilde
niet ontkennen, dat er wel door sommigen tegen de zondagsrust
gezondigd zou worden en verklaarde zich bereid op het aangeven
van de bisschop daartegen op te treden. Men vond het echter wel
'thoe seer injurioes, dat allsulcks van allen burgeren sonder onderscheit wordt gesacht' en verdedigde met name de bierbrouwers
door te wijzen op de bijzondere aard van hun werk. Het arbeidsproces van het brouwen duurde drie dagen en nachten en mocht
niet worden onderbroken, wilde men niet het gehele produkt
bederven. Ook hierbij heeft Lindanus kennelijk te weinig gevoel
voor nuancering gehad.
Zijn gerechtvaardigd verwijt dat het stadsbestuur de vroeger
vastgestelde aalmoezen aan de armen en de giften aan kerken en
kloosters niet of slechts gedeeltelijk uitkeerde, goot Lindanus
beslist ook in een veel te scherpe vorm door te stellen 'dat deze
magistraat de goddelijke eredienst daardoor verhindert', en zo de
'aalmoezen voor de armen, de zieken en de kloosters steelt'. Het
stadsbestuur verdedigde zich niet slecht door te wijzen op 'deze
lang werende wederwertigheit und groten kosten, die sy overmitz
des inhebbenden gamisoens und desen gefehrlichen kriegsloop
doen moeten'. 'Dat aber die Parochiekirck noch niet gantz gerüstet ist, ist die oirsaecke dat sie irstlich gebrandt und daimae
tweemaell vanden rebellen geschendt und gespolieert ist wurden'.
Daarbij verzekerde de magistraat, dat aan de geestelijken en armen
het mogelijke en meest noodzakelijke was verstrekt en dat niemand
zou kunnen beweren 'dat wir alsulcker renthen, eins hellers wert,
genoten oder an weltliche dingen appliciert hebben'.
Bij verschillende klachten noteerde de stedelijke regering, niet
op de hoogte te zijn geweest van de genoemde misdrijven, zoals de
bespotting van het sacrament, het houden van ketterse bijeenkomsten, het bezit van verboden boeken e.d. De magistraat was
echter volkomen bereid de bisschop te steunen, verdachten aan te
houden op zijn verzoek en hen volgens de plakkaten te ondervragen
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en te straffen. Ook hierbij meenden zij echter Lindanus te moeten
waarschuwen 'dwyll er affgryssiglich ist ein ketter tho syn und die
saecke mit groter ungenaede und gefherligheid gemenckt, will es
sich oick nyet gebueren, eymanden lichtferdich mit solcher suspitien toe overladen, und noch vili weyniger sonder eynige vurgaende
bestendige informatie off andere apparente argumenten eymanden
in seinen huys thoe fallen und mit suspicie thoe besweren'. Aangaande het twistpunt, dat de naaste aanleiding was geweest voor dit
openlijke conflict, de belasting op het gemaal, stond de magistraat
op het standpunt, dat de clerus krachtens een oude traditie in de
lasten van de burgerij moest delen. De stad kon geen vrijbrief
geven in de zin, waarin deze thans verlangd werd, omdat men de
oude overeenkomst niet mocht verbreken. Men kon niet begrijpen,
dat er zulk een ophef werd gemaakt over een zo luttel bedrag, dat
alleen geheven werd 'om beters wille und die noth'.
Maar - en daarin school het eigenlijke conflict - de stad was niet
bereid aan de bisschop van Roermond meer rechten toe te staan
dan vroeger de bisschoppen van Luik hadden gehad. Hierop kwam
men dan ook in tweede en derde instantie terug zonder iets toe te
geven. Met name was de magistraat nog steeds van mening, dat de
handhaving van de zondagsrust aan de schout en de schepenbank
toekwam, ofschoon het hof van Gelre reeds in 1^71 had beslist, dat
dit in elk geval onder de rechtsmacht van de bisschop viel'. Ook
bestreed men het recht van de bisschop, geldboeten op te leggen en
te innen voor welke zaak ook 'also Syne Hoichw. des eygendoms
over uns sich niet anmeten en kunnen, solle oick die executie durch
Scholtisz, oick in saecken Syne Hoichw. gentzlich competierende,
moeten laeten geschien'. Toen Lindanus daartegen aanvoerde, dat
de schout degenen die in geestelijke proceduren zoals testamenten,
beneficies of huwelijkszaken, voor de officiaal waren gedaagd niet
wilde aanhouden en voorgeleiden, antwoordde de magistraat, dat
deze testaments- en huwelijkszaken ook niet aan de bisschop toekwamen. Daarmee ging de magistraat dus nog een stap verder terug
dan de staten van Gelre, die tijdens het jurisdictiegeschil in 1 574
aan de bisschop alleen 'die saecken matrimoniaell und beneficiaal'
wilden laten. Het aanbod van Lindanus, in tweede instantie gedaan,
om met de stad een concordaat te sluiten tot afbakening van de
wederzijdse bevoegdheden werd van de hand gewezen omdat dit
een zaak van de gehele landdag was.
1

Zie hierboven: blz. 329 v.
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Bij deze instelling van de magistraat krijgen hun nuchtere en
welwillende antwoorden toch een ander accent. De stad had haar
bisschop slechts noodgedwongen aanvaard, maar trachtte haar
geestelijke vrijheid en zelfstandigheid te bewaren. Het was Lindanus
onmogelijk geweest zich daarbij neer te leggen ; hij was steeds meer
zijn eigen gang gegaan, had zelfs de hulp van de gehate garnizoenssoldaten ingeroepen bij het opbrengen van verdachten, het innen
van boeten en het controleren van de zondagsrust1. Daardoor was
de stemming steeds vijandiger geworden ; er waren aan beide zijden
fouten gemaakt en men deed elkander bittere verwijten. Een verbetering zou wel onmogelijk blijven omdat de standpunten te ver
uiteenliepen. Het was dan ook niet meer dan een slag in de lucht
toen de magistraat in zijn slotwoord hoopte, dat 'nu alle bisher
tusschen Syn Hoichw. und unsz swebender onraidt und irrthumb
einmael wech genohmen und die eynigheit und fruntschapp getrefft, oick folgens onverletzt underhalden mach werden. Wollen
Syn Hoichw. niet allerley leuthen unbestendigh aenbrenghen sonder
wettliche wichtige apparente oirsaecke geloof tho dragen, werden
Syne Hoichw. alsdan gewisslich spueren, dat dieselve dairmit sampt
syne frundtliche bywoningh aller luyden gemoeder alhier gentzlich
gewinnen und thot sich gewerven sullen'.
Een man met meer soepelheid en diplomatie had, alleen door het
feit van zijn 'frundliche bywonungh' in deze stad misschien langzamerhand het herstel van de kerkelijke orde kunnen verwezenlijken in samenwerking met de magistraat. Lindanus dreef echter
alles op de spits, ongetwijfeld in de vaste overtuiging, dat dit zijn
1
Hof van Gelre aan Lindanus, 7-8-1 $74 : 'Wyders Uwer Hoichw. nyet verholdende, dat dieselve, procederende tot executie, sich nyet en behoirt mit Spaengnarden off andere soldaten, binnen den steden liggende te behelpen, dan daertoe
versoecken den scholtis ader officier der Stadt, mits aen hem overseyndende die
sententien off decreten, daerop Uwe Hoichw. die executie versoeckende is, woe
dan sullicx gebruyckelick in gelijcken saecken by den gheestelicken richter
elders gedaen te worden, sonder naeckte cartabellen ader cleyne briefkens over
te seynden, daermit d'officier weten moege, hoe hy sich dienaengaende sal hebben
te reguleren, anders doende, d'onderdanen in oiré privilegien ende aide wael
hergebrachte usantien nyet geprejudiceert en worden, 'tweick immers behoirt
statt te grypen in de laicale off wereltlicke persoonen, om tegens denselven nyet
by den soldaten tot executie ader apprehensie te procederen, dan alleenlik by den
scholtis ader officier, als zünde die persoonen ende guederen zyner ordinaris
jurisdictie subject ende onderworpen in saecken, daer die apprehensie by den
gheestelicken richter zolde behoeren versocht te worden.' R.A.A. kw. v. Roermond, 4706 en Landzaecken A, 36.
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goed recht was en zijn plicht als bisschop en kerkvorst, maar even
zeer vanuit zijn dogmatisch geschoold denken en zijn krampachtig
karakter.
Welk resultaat de missie van de momber heeft gehad is niet
bekend : de archieven zwijgen erover en ook het relaas van Havensius is hierin niet duidelijk. Hij vermeldde slechts 'dat Lindanus de
hulp van de momber ontving bij zijn optreden tegen de ketters en
zijn verdediging van de privileges der geestelijken. Bij het vertrek
van de momber, bood Lindanus hem nog een lijst van ςο personen
aan, die zich in het laatste jaar, waarin de godsdienstkwesties met
de hulp van het hof waren behandeld, hadden bekeerd en die ver
zoend met de kerk een beter leven hadden beloofd. Ziehier de ijver
van de bisschop en de bereikte resultaten' 1 .
Deze resultaten kunnen echter niet groot zijn geweest. Van
Roermondse kant was men niet tevreden. Op de kwartierdag, dat
jaar in Venlo gehouden, beklaagde Roermond zich 'dat onser
Hoichw. Herr der Bischop dcse Stadt mit viele ongeburlicke arti
cule seergeinjurieert und thoe Hove vermaickt hadde, under welcke
etzliche artickele der landtschappen rechte und gewoenheden
directelyck contrarie und deswegen gantz noedich dairaen gedaen
wurde' 2 . Roermond stelde voor een deputatie naar Brussel te
zenden. Ook Geldern en Erkelenz drongen daarop aan, doch de stad
Venlo en de gezanten van de kwartieren Nijmegen en Zutfen wilden
eerst de landdag afwachten. Men liet het daarbij. De sympathieën
worden daarmede nauwkeurig afgebakend. In 1574 en 1^7^ had
Lindanus grote onenigheid gehad met Erkelenz en de beide burgemeesters voor zijn rechtbank gedaagd*. Met Venlo daarentegen
onderhield Lindanus, voor zover wij weten, hartelijke betrekkingen 4 . In maart 1 £74, toen de oorlog door de inval van de Nassause
1
Havensius, 166: 'Tandem cum D. Advocatus Fiscalis Ruraemunda discederet,
tradidit ei Episcopus Lindanus catalogum quinquaginta hominum, qui inter hune
annum quo res Religionis cum Aulicis agi coepta est, ad mentem redierunt, et
Catholicae Christi Ecclesiae reconciliati, emendationem seriam vel cum lacrimis
promiserunt. En iste fuit zelus Reverendissimi et fructus consecutus.'
2
Archief Venlo, port, 273, no. 1199-1.
3 Drost van Krickenbeek en Erkelenz aan hof van Gelre, 4-4-1 Í 7 4 : н.л.л. kw. v.
Roermond, 4 6 7 1 ; Magistraat van Erkelenz aan die van Roermond, 3-11-1J7J:
R.A.M, oud-archief Roermond, no. 31 stuk 16 en 17.
• Venlo gaf gewillig gehoor aan de bisschoppelijke verzoeken tot afkondiging van
de Mechelse decreten en tot opgave van de geestelijke stichtingen en armenfondsen. Bewaard bleef nog een vriendelijke brief van Lindanus aan de stad van
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troepen over het diocees dreigde te komen, achtte Lindanus zich in
Roermond niet veilig wegens 'de opruhrige gheesten ende d'ontrouwe herten deses tegenwoirdighen tijds' en vroeg aan de
magistraat van Venlo de toestemming zich in het klooster Cedron
te mogen vestigen 'om gerustelycker ende vreetsamelycker het
eindeken ons corts ende onseker levens te moeghen volbrengen' 1 .
Ook Lindanus kan over het verloop der onderhandelingen niet
tevreden zijn geweest. Het meest voor de hand liggend zou een
nieuw beroep op Requesens zijn geweest, die hem nog in augustus
iSJS had geschreven, dat diens klachten en beden altijd welkom
waren 2 . Doch Requesens was op 4 maart 1 576 plotseling gestorven,
het land in een verschrikkelijke chaos achterlatend. Ook Roermond
kreeg daaronder zwaar te lijden, daar de garnizoenssoldaten in de
zomermaanden aan het muiten sloegen om hun achterstallige soldij
van burgers en geestelijken afte persen. Lindanus werd zelf daarvan
meermalen het slachtoffer, zodat hij in oktober 1 576 uit de stad
vluchtte. Hij bleef in ballingschap tot 1 580 en daarna begonnen de
moeilijkheden met de magistraat opnieuw, ofschoon niet meer zo
hevig. Daarbij zal de aanwezigheid ter plaatse van het Gelderse hof
ongetwijfeld een matigende invloed hebben uitgeoefend. Ook was
Lindanus in die jaren meestal uitstedig om in opdracht van Parma
te werken aan het herstel van de eredienst in de veroverde gebieden. Bij de bestudering van dit jarenlange conflict met de magistraat
van de domstad wordt het duidelijk, dat de financiële belangen van
de geestelijkheid wel een belangrijke rol speelden, maar dat de
beginselen bij Lindanus het zwaarste wogen.

O P T R E D E N T E G E N DE

HERVORMDEN

Als laatste onderdeel van Lindanus' bisschoppelijke arbeid mag bij
deze oud-inquisiteur de vraag niet over het hoofd gezien worden :
hoe was zijn optreden tegen de aanhangers van de nieuwe leer?
Merkwaardigerwijze geeft de biografie van Havensius daarover zeer
1 2 maart 1 ^73 (post. 367, no. 1708) en een hartelijke gelukwens na de herovering
van Venlo door Parma, geschreven op 2 juli i j S é (port. 3 6 j , no. 1633).
• Lindanus aan Venlo, 10-3-1^74, uitg. door P. Doppler in PSHAL, XLIV, (1908)
406.
2
Requesens aan Lindanus, ¡-8-i¡j¡·.
'Vous pouvez bien croire, que vos lettres
ne nous apportent molestie ainsi nous sont bien aggreables, mais ce nous est ung
grand regret d'entendre subjectz de Sa Majesté commettre cas si enormes
qu'est celluy mentionne par vostredict lettre.' R.A.B. Audience, 1718/2.
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weinig informatie. Behalve de mededeling 1 , dat Lindanus zich bij de
installatie in 1569 tot doel had gesteld 'om zich alle moeite te
geven voor het uitroeien van de ketterij en zich tevens toe te leggen
op de verbetering van de clerus' treft men slechts enkele terloopse
vermeldingen 2 . Over twee gevallen van directe bemoeiing met
andersdenkenden is in de archieven uitvoerige documentatie voorhanden, namelijk over Weert en Meyel.
Te Weert was in de zestiger jaren het calvinisme sterk bevorderd
door de gravinnen van Home, Anna van Egmond, de moeder van
Filips de Montmorency en zijn echtgenote Walburgis van Nieuwenaer 3 . Achtereenvolgens waren drie pastoors tot het protestantisme
overgegaan. De eerste, Leonardus van Oeteren* was in i££9 door
de bisschop van Luik afgezet5. Het kapittel van St. Servaas in
Maastricht benoemde in 1562 Thomas van Sprankhuyzen. Toen in
1^66 de nieuwe leer steeds meer aanhangers won, ging ook heer
Thomas tot het calvinisme over. Beschermd door gravin Walburgis
deed hij een poging om ook in Nederweert het zuivere evangelie te
prediken, hetgeen door de zelfbewuste dorpelingen op energieke
wijze werd verhinderd. Zuster Maria Luyten, de schrijfster van de
Weertse kroniek, verhaalde6 daarover : 'Dat volk tierde en maeckte
soo bijster gerught met roepen, singen en spotten, dat men dese
geusen paep, heer Thomassen, niet verstaen konde. Sij kloterden
met de klompen, sij riepen d'een tot d'ander: toet! D'ander
riepen : gij liegt het al wat gij segt ! De derde riepen : coeckoeck !
sommighe riepen saemenderhandt : de swarten duyvel staet hier op
den preekstoel ! Soo was het gerught soo groot, dat hij van den stoel
moest gaen en begeerde daer oock niet meer naer toe te gaen.
Doen nu dien geusen paep uyt de kerck soude gaen met sijn \er1

Havensius, 108: 'Dominus Lindanus, dum Ruraemundam venisset... sui
officii putavit imprimis esse, ut haeresi extirpandae omnem operam navaret ac
correction! corruptissimorum morum Cleri simul insisteret.'
г
Havensius, 110, 113, 114, 117, 132 en 163.
3 J. Habets, Geschiedenis bisdom и, 83-101; J. Habets, Een vijftal stukken
betrekkelijk de hervorming te Weert in 1^83-1 J84, in: PSHAL, XII (187^) 22j249; Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-IJ87, opgesteld
door zuster Maria Luyten en uitgegeven door Ch. Creemers in: PSHAL, XII (187Í)
i 4 i - 2 2 ï ; A. Flament, Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de
stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden, ín: PSHAL,
XXIX (1892) 131-277.
• E. F. Panhuyzen, Leonardus Panhusius : Historisch Tijdschrift, χι en XII.
5
] . Habets, Geschiedenis 11, 84.
6
Kronijk, 179.
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doolde schaepen van Weert, soo hadden sij hem bijnaer doot gedrongen onder den thoren'.
Maandenlang nog waren de boeren van Nederweert gedwongen
hun godshuis tegen de Weertenaren te verdedigen 'met schietgeweer, helbaerden, torfspaeden, necken ende allerhande geweer,
naght en dagh' en hoewel hierin de vete en rivaliteit tussen twee
buurdorpen een grote rol mag hebben gespeeld, toch oogstte
Nederweert de dankbaarheid van graaf Filips, toen deze op de
vooravond van Kerstmis op het kasteel arriveerde en orde op zaken
trachtte te stellen. De vernielde altaren in Weert werden hersteld
en door de Luikse wijbisschop Gregorius Sylvius opnieuw gewijd1,
bij welke plechtigheid de nieuwe pastoor Petrus Mosanus zijn
eerste preek hield 2 . Ook deze echter ging in de volgende jaren naar
de hervorming over, zodat hij door Lindanus bij zijn eerste bezoek
aan Weert in maart 1570 werd afgezet en verdreven. Tot zijn
opvolger werd benoemd Jacobus Groenen uit Maasbree 3 .
Thans werd echter de restauratie op geheel andere wijze ter hand
genomen. Had de interventie van de kerkelijke overheid zich in
i£i9 en 1^66 beperkt tot de aanstelling van een nieuwe pastoor,
Lindanus bleef zelf wekenlang in Weert en keerde er de volgende
jaren telkens meermalen terug. Met zijn team missiepredikanten
werkte hij aan de bekering en het onderricht der gelovigen.
Verboden boeken werden opgespoord en in het openbaar verbrand.
Godsdienstoefeningen van hervormden werden verboden en hun
vergaderplaatsen gesloten. Volgens de kroniek van zuster Luyten
werd reeds bij deze gelegenheid verordend, dat degenen 'die de
H. Sacramenten niet wilden ontfangen, moesten ten eeuwigen
daghe uyt de stadt vlughten, hun huysen en goederen verlaetende,
datter oock seer veel is geweest'·*. Na ongeveer twee weken moest
Lindanus zijn arbeid afbreken, daar hij door Alva werd ontboden
om advies uit te brengen over de afkondiging van het generaal
pardon. Met grote haast spoedde Lindanus zich naar het hof, daar
hij reeds meermalen bij de hertog had aangedrongen 'op enig
1

Kronijk, 186; Habets, Geschiedenis, 1, 246.
J. Habets, Geschiedenis 11, 84 geeft de volgende bemerking (nota 3): 'Om den
afval der pastoors van Weert beter te kunnen verklaren, diene men te weten, dat
de benoeming tot pastoor aldaar, bij beurten door den graaf van Home en het
Kapittel van St. Servaas te Maastricht geschiedde.'
3 J. Habets, Een vijftal stukken, 227.
« Kronijk, 212.
2
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pardon, zo niet algemeen dan toch voor hen die in onze kerken
boete willen doen en die alleen de preken hebben bijgewoond.
Dat vraag ik niet alleen, maar alle goede katholieken, die na zoveel
verschrikkelijke voorbeelden van rechtspraak vier jaar lang, enige
hoop op barmhartigheid wenselijk achten. Uwe Excellentie zal
niet geloven, welk een goede naam u zult krijgen wanneer u de
harde rechtvaardigheid mengt met een weinig genade' 1 .
In Weert liet Lindanus zijn kapelaan Paul van Waalwijk achter
om de pastoor behulpzaam te zijn bij het aanstaande paasfeest en zijn
missie-arbeid voort te zetten en 'te sien hoe alle dingen souden
toegaen' 2 . Volgens het relaas van zuster Luyten 'ginck daer meenigh
mensch tot het H. Sacrament, die groóte geusen hadden geweest.
Sommige hadden de handt voortgestecken^, sommige de kercken
afgeworpen en voorts die verleijt waeren van de quaede predicanten'.
Ondanks zijn zeer drukke werkzaamheden in de zomermaanden
van dat jaar ι 570·* is Lindanus nogmaals in Weert geweest om zich
op de hoogte te stellen van de situatie 5 .
Bij die gelegenheid liet hij een twaalftal verdachte personen
ontbieden om hen te ondervragen en terug te roepen naar de
moederkerk. Daarvan waren enigen niet verschenen, de overigen
toonden zich zeer gewillig. Daar de 'Tempus gratiae' van het par
don, de termijn waarin men zich straffeloos kon melden, nog niet
verstreken was, had Lindanus de afwezigen met rust gelaten en zich
1

Lindanus aan Alva, 30-1-1 ¡jo : 'Nous oserons encoire une fois v. 111. Excellence
prier pour quelque pardon, si non generael, certes pour ceulx quy en nostres
églises se volissent a repetance qui seullement ont avii les sermons. Cecy ne desirons point nous seullement, mais de tous bons Catholiques, qui souhaitent après cy
terribles exemples de Justice tous quattre ans durants, quelque espoir de publique
miséricorde. V.Exc. ne croira poinct, que bonne renommée Elle se faira de
mesler la dure justice avecq ung peu de grace.' R.A.B. conseil privé, espagnol, 1131.
2
Havensius, 113; Kronijk, 212.
* Bedoeld wordt: geplunderd, gestolen.
+ Lindanus bezocht het provinciale concilie te Mechelen en hield zijn tweede
diocesane synode. Tevens verwelkomde hij prinses Anna van Oostenrijk, de verloofde van Filips π te Nijmegen, bij haar doortocht naar Spanje.
s Lindanus aan Alva, 31-1-1^71: 'L'esté passé illecq estans avisme appelle diz
ou douze personnes suspectes pour les informer et revocquer a nostre mère la
saínete église catholique, desquelz aucuns se sont monstre obéissans et les autres
ou n'estoient au logis ou ne vouloient venir. Et a cause que le tamps du pardon
general encore courroit, il nous sembloit bon d'attendre la fin du Temps.'
R.A.B. Audience, 311, 102.
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aan andere bezigheden gewijd, overtuigd dat de gewone zielzorg bij
de pastoor in veilige handen was.
Bij de landsregering kwamen echter andere berichten binnen,
waarschijnlijk afkomstig van het garnizoen. De hertog van Alva
beval Lindanus op 11 januari ι ς j ι nadrukkelijk zich opnieuw naar
Weert te begeven. In zijn antwoord van 31 januari 1 bracht Lindanus
verslag uit van zijn vroegere bezoeken en beloofde, dat hij zich
terstond op de hoogte zou stellen 2 en het resultaat aan de landvoogd
meedelen 3 . Dat de klachten over Weert van de garnizoens
commandant afkomstig waren geweest en veroorzaakt werden door
de weigering of onmacht van de burgerij om de soldaten te onder
houden, blijkt wel uit het verslag, dat Lindanus op 16 mei aan
Alva zond 4 .
'Nu wij de grote kwellingen en uiterste armoede van onze arme
schaapjes in Weert hebben gezien, kunnen wij niet nalaten, samen
met hen' Uwe Excellentie te smeken, hen eindelijk te bevrijden
van dit garnizoen waardoor zij zolang en met zoveel onherstelbare
schade zijn onderdrukt. Vernemend, dat zij zo goed zijn vooruit
gegaan in het katholieke geloof en overwegend, hoeveel hoop zij
ons geven door hun goede wil om zich te bekeren, bidden wij Uwe
Excellentie, dat het U moge behagen de klachten en zuchten van
dit arme volk te horen en hen naar uw aangeboren goedertierenheid
te bevrijden van het garnizoen of minstens van de helft. Want ik
zie waarlijk niet hoe zij nog langer de grote onkosten van deze
soldaten kunnen dragen, zodat de meeste burgers van Weert ge-

1

Lindanus aan Alva, 31-1-1 ¡j ι ; zie vorige nota.
* 'Nous nous transporterons Dieu aydant a nostre église de Weerdt au commencement de la sepmaine prochaine, pour nous informer devement et plainement de
Testât de noz brebiz sy mal renommeez et recommandeez vers Vostre Excellence.'
3 'Mais pour ce que nous entendons, la mauvaise renommée des citoyens de
Weerdt nous ferons illeq nostre debvoir et certifierons V. Excellence de nostre
besoing et ordre contre les heresies par nous y donné suyvant le commendement
d'Icelle.'
* Lindanus aan Alva, 16-^-1^71 : Madrid, Casa de los Exmos Señores Duques de
Berwick y de Alba, С 141, no. 90.
s Dit stuk is mij niet bekend. Mogelijk berust het eveneens in het archief van de
hertogen van Alva, dat in 19Í7 bij mijn bezoek aan Madrid wegens restauratiewerkzaamheden niet toegankelijk was. De brief van Lindanus werd mij door de
archivaris verstrekt.
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dwongen zullen zijn hun huizen te verlaten en met hun arme kinderen hun kost bijeen te bedelen' 1 .
Dit schrijven toont duidelijk de tevredenheid van Lindanus over
de godsdienstige situatie in Weert, tenzij medelijden hem ertoe
gebracht zou hebben de werkelijke toestand te verbloemen.
Ketterij en geloofsafval van de bevolking werden vaak door de
Spanjaarden als motief gebruikt om hun plunderingen te canoniseren 2 . In elk geval dient van Lindanus gezegd te worden, dat hij
oog had voor de reële noden van het volk. Ook in het verhaal van
Havensius wordt de nadruk gelegd op de vaderlijke goedheid,
'waarmee hij de voornaamste ketters bij zich ontbood en hen
dringend aanspoorde terug te keren in de schoot van de moederkerk. Met hun predikanten, slechte en domme lieden die hun
bijeenkomsten leidden, voerde hij herhaaldelijk discussies over de
omstreden geloofsartikelen en trachtte hen tot een beter inzicht te
brengen' 3 .
Of Alva op het verzoek van de bisschop tot verwijdering of
halvering van het garnizoen is ingegaan, weten wij niet. In elk geval
werd ook Weert in augustus 1572 door de troepen van Oranje
veroverd 4 . Daarmee kwamen ook de hervormden weer in de
stedelijke regering 5 . Opnieuw werden de kerken en beelden geschonden, de kerk van de minderbroeders in brand gestoken en
1

'Voyant la grande affliction et extreme pouvrete de nos pauvres brebis a Weerdt,
n'avons sceu délaisser de supplier avecq eulx a Vostre Excellence pour a la parfin
les délivrer des soldats desquelz ilz ont par sy longtemps avecq leur grand et
irrecuperable domaige esté oppressé. Pourquoy entendant que a l'occasion de
leurs superieurs et cures par eulx illecq constituez ilz se sont forvoier de la foy
catholique, et considérant l'espoir qu'ilz donnent de bon coeur, comme il nous
semble, de soy en toute sorte emender, prions a Vostre Excell. qu'il plaise a
Icelle ouuyr les plainctes et lamentations du pouvre peuple, et de la meilleur et
plus catholique partie de la ville, si longuement et asprement afflige, et usant de sa
naturelle clémence les délivrer de la garnison, ou au moins de la motie d'icelle.
Car Monsr. nous ne voyons aucun moien en vérité, par lequel ilz pouriont
davantaige satisfaire aux services et tres grands despens des soldatz, sinon que la
plus grande partie des bourgois de Weerdt serat constraint de délaisser leurs
maisons, et mender leurs viez avecq leurs pouvrcs enfans, comme beaucops de la
ville sont de propos.'
2
L. van der Essen, Kritisch onderzoek, in : Mededelingen koninklijke Vlaamse
academie voor wetenschappen, xn, 14.
3
Havensius, 117-118.
• Volgens J. L. Meulleners zou alleen het stadje veroverd zijn, maar de bezetting
van het kasteel hebben standgehouden. Legertochten, 7 1 .
s ] . Habets, Geschiedenis, 11, 94.
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allerlei moedwil bedreven. Wanneer men zou menen, dat de bis
schop, teleurgesteld in zijn verwachtingen, nu gestreng zou optreden
tegen de hervallenen, vergist men zich. Na zijn terugkeer moest hij
zich eerst wijden aan de geschonden domstad, doch reeds na enkele
weken begaf hij zich naar Weert, van waaruit hij aan Alva schreef:
'In Weert en Nederweert vonden wij de arme burgers en onder
danen van Zijne Majesteit zo bedroefd en gekweld door de moedwil
van de vijanden (waartegen zij, verstoken van garnizoen en door de
soldaten van de koning van hun wapens beroofd, zich niet konden
verzetten), dat ik bewogen door medelijden durf te smeken,
ingeval U misschien door rapporten of berichten hen van ontrouw
zou verdenken of van slechte gezindheid jegens het geloof of de
koning, dat het U toch moge behagen op hen niet zo'η harde
gestrengheid toe te passen als zij wellicht verdiend schijnen te
hebben, maar dat U volgens Uw aangeboren en natuurlijke ge
negenheid voor hen barmhartig wilt zijn en medelijden wilt hebben
en wilt letten op de schade en het verlies, dat zij nu al vier jaar lang
zonder ophouden door het garnizoen hebben geleden. Daarom wil
ik hierbij verklaren, dat ik voor de toekomst vertrouwen heb in
hun ijver, geloof, gehoorzaamheid en betrouwbaarheid. Ook heb
ik vertrouwen in de magistraat die mij heeft beloofd voortaan
ijverig te waken en zich oprecht te houden aan het zuivere geloof
en aan mijn reglement, dat door Uwe Excellentie en door Zijne
Majesteit is goedgekeurd en geprezen. Aan mijn kant zal ik mij
inspannen, aan mijn plicht en aan de vrome en goede verlangens van
Zijne Majesteit en Uwe Excellentie te voldoen' 1 . Als eigenhandig
1

Lindanus aan Alva, 24-11-1572. 'Nous noz sommes transporté aux lieux de
Nederwerdt et de Weerdt, ou trouvans les pouvres citoiens et subiectz de Sad
Maieste tant marrus, et sy misérablement traitez par l'insolence desd ennemis
(contre lesquelz pour alors estans sans garnisons et defournys d'armes, qui leur
avoient estez parcidevant ostez par les soldats de sa Majesté, n'avoit este en leur
puissance faire effort, ou telle resistence qu'il appartenoit) qu'esmeu de pitie et
commiseration selon mon debvoir et office pastoral je m'ay engardy de supplier
Vostre Excellence, sy daventure par aucuns rapports ou particuliere information
icelle seroit venue en soupçon de leur infidélité, ou de mauvais ceur, que les
prmcipaulx de la ville eussent porte envers la religion catholique, ou sa Maieste,
qu'il plaise a Vostre Excellence de n'en user de sy grande ngeur, et sevente de
lustice, comme par adventure ils sembleroient avoir mente, avis de sa naissue
et naturelle clémence user envers eulx de miséricorde, et gratieuse pitie, aiant
esgard aux singuliers calamitez, tres grands dommaiges, qu'ilz ont par l'espace
d'environ quattre ans continuellement sustenu de la garnison de Sa Maieste. De
quoy ay voulu advertir Vostre Excellence, et avec ce declarer la surete, diligence,
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post-scriptum voegde Lindanus aan deze brief het zeer nederige
verzoek toe, om de stad Weert zelfs een aalmoes te willen schenken
voor haar wederopbouw 'want ik verzeker Uwe Excellentie, dat er
in de Nederlanden geen enkele stad is, die het thans meer nodig
heeft, zoals ook Uw biechtvader kan getuigen' 1 .
Het is eigenlijk een verkwikking te kunnen constateren, dat het
optreden van Lindanus zo zeer door pastoraal medelijden bewogen
kon worden. Met de verschrikking van de oorlog geconfronteerd
wijkt het starre en dogmatische van de kamergeleerde terug voor
een waarachtige mede-menselijkheid en een vaderlijke bezorgdheid, die slechts kan helpen en door de vingers zien.
Tien jaar later zou Lindanus in hetzelfde Weert veel doortastender optreden en een definitieve omkeer afdwingen met verbanningen en straffen, maar dan zouden de verhoudingen ook geheel
anders zijn : na de zegenrijke opmars van Parma moest hij overal in
het veroverde gebied, tezamen met koninklijke commissarissen en
aan de hand van regeringsvoorschriften de orde gaan herstellen.
In 1^72 echter leek het, alsof een natuurramp over de streek was
gekomen : toen telden alleen de ogenblikkelijke nood en de herderlijke plicht om te troosten en te helpen.
Weinig is er bekend over wat Lindanus in 1^72 concreet in
Weert heeft gedaan. Havensius verhaalt er niets over en de kroniek
van zuster Luyten toont hier een jarenlang hiaat. Uit een aantekening der minderbroeders 2 blijkt nog, dat de bisschop in 1573
de herstelde kloosterkerk opnieuw heeft ingezegend3.
foy et obéissance, qu'a l'advcnir nous esperons d'eulx. Ensemble l'asseurance du
debvoir du Magistrat lequel d'un mesme vouloir m'at promis doresnavant veiller
sy diligemment et soy conduire sy sincèrement en leurs offices selon la pureté de la
religion catholique et de nos articles reformatoirs par Vostre Excellence approuvez, que Sa Majesté et quant et quant Vostre Excellence aurat tres bon contentement. Cependant de nostre costé rendrons peine de satisfaire a nostre debvoir, et
aux bons et vertueux désirs de Sa Majesté et de Vostre Excellence. A laquelle
humblement me rescommende et d'aussy bon ceur que je prie Dieu vous donner,
Monseigneur longue vie et heureux et desire fin de la victoire commence.'
1
'Plaira a Vostre Excellence (comme je supply tres humblement, de faire
quelque aulmoisne ie asseure a ycelle qu'il ny a ville es pays bas, ou il est astheur
plus de besoin, comme icy plus amplement declare mons. le confesseur de
Vostre Excellence a tous jours serviteur de Vostre Excellence.'
2
Aangehaald door J. Habets, in PSHAL, XII 227.
3 Ook in 15:74 is Lindanus nog in Weert werkzaam geweest zoals blijkt uit een
terloopse vermelding in zijn brief aan Requesens van 12 januari I<¡J<¡·. R.A.B.
Audience, 1718/2.
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EEN BISSCHOPPELIJK IN Q U I S I T I E P R O CES

Het tweede geval, waarvan meerdere documenten bewaard bleven,
werd door J. van Vloten beschreven onder de titel: 'Bisschoppe
lijke ketterjacht' 1 . In het dorp Meyel woonde een protestants
gezin, dat reeds in ι ¡¡ji bij de bisschop was aangegeven2. Lindanus
had deze mensen persoonlijk bezocht en zijn best gedaan hen door
goede woorden, vermaningen en bedreigingen terug te brengen tot
het katholieke geloof. Toen hij geen kans meer zag hen door overreding tot inkeer te brengen, gaf hij zijn officiaal opdracht een
inquisitoriaal proces te openen. In dat verband werden zij gearresteerd en op het kasteel van Weert gevangen gehouden 3 . De verdachten waren Gertrudis Heynen, haar dochter Anna en drie
zoons, Marcellus, Lambertus en Laurentius. De oudste zoon Godefridus Heynen was bijtijds gevlucht en de jongste broer Laurentius
zwoer zijn dwalingen af en werd vrijgelaten. De overigen volhardden in hun overtuiging.
Zij werden verhoord en vermaand door verschillende geestelijken, o.a. door de toenmalige pastoor van Weert, Antonius
Tielens, wiens proces-verbaal bewaard bleef4, en eveneens door de
bisschop zelf5. Van diverse zijden werd Lindanus benaderd om hen
vrij te laten op voorwaarde, dat zij uit de streek zouden verdwijnen.
Blijkbaar voelde de bisschop daar veel voor, want hij schreef aan
1
Het artikel verscheen in: Studiën en Bijdragen op het gebied der Historische
Theologie, iv (1880) 131 v.
* Lindanus aan Requesens, 12-1-IJ7J: 'Ayant passé trois ans entendu qu'a
Meyll avoit ung mesnaige totalement infecte d'heresie Calviniste, les avons
visité et faict nostre debvoir (en propre personne les admonestant et adhortant)
pour les reduir a la bonne voy et nostre foy catholique. Mais quel travail et
menace qu'avons faict n'ont nullement voulu ouyr ny obéir. Et a raison que ne
les avons sceu remettre par quelque bon moien de paternelle bénignité, qu'avons
beaucops de fois cerche au droit chemin; avons par nostre fiscal contre eulx
faict proceder, pour a eulx faire paour et conserver illec la reste de noz brebis.'
R.A.B. Audience, 1718/2.
3 'Les pouvres donc persistants en leur obstination at on par chemin de droit
passé vingt et deux mois condamne et iuge apprehensibles. Laquelle condemnation
suyant nostre executeur Espagnol a Weerdt constitué, les at en septembre dernier
mesné en la prison sur la chateau de Weerdt, ou présentement (helas) sont fort
obstinez en leur hérésie et erreur.'
* Proces-verbaal van Jacobus Tielens, afgedrukt bij J. van Vloten, ι j j .
s 'Et apres les avoir faict souventefois examiner et instruir par nos commissaires
et quant et quant par nous mesme au mois de novembre passé ont persevere en
leur mauvaise opinion et erreur.'

374

Requesens: 'Dit heb ik niet kunnen goedkeuren zonder vooraf
gaand overleg met Uwe Excellentie. Daarom verzoek ik U mij te
1
willen berichten wat ik met hen moet doen' . Zeer snel kwam het
antwoord van de regering: 'Gezien hun hardnekkigheid moet U
het proces voortzetten, het vonnis uitspreken en hen volgens de
voorschriften overgeven aan de wereldlijke arm. Ons dient U
echter het vonnis mee te delen en tevens te berichten aan welke
rechter U hen hebt overgedragen, zodat wij verdere maatregelen
kunnen nemen' 2 . Volgens deze opdracht werd door Gerard van
Meer op 9 maart ι ςγς het vonnis uitgesproken, waarin de gevange
nen tot hardnekkige en onverbeterlijke ketters werden verklaard.
Daarop werden zij overgegeven aan Johan Sijkens als afgevaardigde
van de heer van Goor, Fronenbroek en Meyel, Goddart van Mylendonk 3 , met de vermaning van de bisschop hen zorgvuldig te be
waken en de nadere orders van Requesens af te wachten 4 . In zijn
bericht aan de landvoogd waarschuwde Lindanus hem ernstig voor
de heer van Meyel 'want ik hoor, dat hij de ketters begunstigt en
hen vrijuit laat rondtrekken om te preken, de psalmen te zingen en
bijeenkomsten te houden. Ook heb ik gehoord, dat de broer van
deze ketters, Godfried Heynen, meester en leraar van de calvinis
ten, die aan onze handen ontsnapt was, zich bij hem ophoudt en
• 'Cependant on at envers nous souventefois sollicite pour les délivrer et remettre francqs affin de sortir hors du pays du Roy, ce que ne pouvions octroyer
sans relation de ceste cause fort difficile et de mauvaise exemple a Vostre Excellence, pource priant, qu'il plaise a Icelle nous faire entendre comment il lui
plairat de faire avecq eulx.'
2
Requesens aan Lindanus, 29-1-1 çjς: 'Attendu leur pertinace et opiniastrete
vous passerez oultre a la sentence contre les prisonniers, les faisants délivrer es
mains des juges seculiers, comme de droit appartient et nous advertissant après de
la sentence rendue et es mains de quels juges seculiers vous aurez faict délivrer
lesdicts prisonniers pour après y ordonner ultérieurement.' R.A.B. Audience,
1718/2.

3 Notariële acte van het vonnis, opgemaakt door mr. Eg. Tsjonghen, bevindt zich
in R.A.B. Audience, 1718/2; een copie in Audience, 13J. Uitgegeven door E.
Poullet, Correspondance, ν, j j 8 .
+ Lindanus aan Requesens, I I - 3 - I Í 7 Í : 'Apres pronunciation de laquelle sentence
nostre promoteur at délivrez lesdicts prisonniers ez mains de Johan Sykens, pour
ceste cause illecq envoyé par Sr. Goddart de Mylendonck, seigneur de Goer,
Fronenbroeck, Meyll etc. lequel (après luy avoir esté declare et encharge de bien
garder lesdicts prisonniers jusqu'avoir ordonnance de V.Exc.) en vertu de sa
commission (dont at faict apparoir) at en nom dudict seigneur de Meyll accepté et
prins en sa charge lesdicts prisonniers.' R.A.B. Audience, 1718/2; uitg. : E.
Poullet, v, ¡60.
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vaak openlijk naar Meyel komt om te preken en het onkruid van de
ketterij te zaaien. Als dit voortduurt vrees ik, dat zij onder de
eenvoudige en arme mensen daar veel kwaad zullen stichten, maar
ik hoop, dat Uwe Excellentie zo snel mogelijk daarin zal voorzien' 1 .
Nu was Meyel een van die talloze heerlijkheden in dit grensgebied, die pretendeerden rijksonmiddelbaar te zijn en lid van de
Westfaalse kreis 2 ; in feite was het gebied van de koning als hertog
van Gelre afhankelijk3. Via het hof van Gelre zond Requesens de
heer van Meyel dan ook instructies hoe hij met de gevangenen
moest handelen*. Intussen was de vrees van Lindanus echter reeds
bewaarheid: Goddart van Meylendonk had de gevangenen weer
vrijgelaten zoals de bisschop 14 april vol verontwaardiging aan
Requesens meldde 5 . Deze antwoordde, dat hij opnieuw aan de heer
van Meyel en aan het hof van Gelre had geschreven 6 . Blijkbaar had
dit tot gevolg, dat zij uit de landen van de koning werden verbannen, hetgeen bij de staatkundige verhoudingen in die omgeving
nagenoeg geen betekenis had. Op 10 juni berichtte Lindanus aan de
landvoogd, dat zij nu weliswaar buiten het gewest woonden, maar
vlak in de buurt van Meyel, waar nog hun twee broers Johan en
1
'Nous entendons, qu'ilz sont fort favorisé du seigneur de Meyll, et qu'ilz vont
francquement ça et la parler aux gens et chantent illecq les psalmes et commenchent a faire des conventicles, ou leur frère Godefroy Heynen, maistre et lecteur
des susdicts calvinistes lequel estant échappé des mains de nostre, s'at transporte
vers le susdict Seigneur de Goer, soy tenant là et retournant souventefois a
Meyll publicquement, vient prescher ou admonester et semersa faulx semence et
hérésie. Sy on endure cela longtemps, il est a craindre qu'ilz feront beaucops de
mal aux simples et pouvres gens de la; mais esperons que V.Exc. provoira de
remede le plus tost qu'il sera possible'.
1
J. J. de Witt en A. J. A. Flament, De vorming der heerschappijen, 43.
' Dezelfden, 46 en 104.
* Requesens aan het hof van Gelre, 3-4-1^7^: R.A.B. Audience, 1718/2.
s Lindanus aan Requesens, 14-4-157;: 'Ante aliquot hebdómadas scripsimus 1.
Exc. v. quidnam in caussa illorum 4 calvinistarum egerimus: et quia suo Judici
traditi non desinerent Populum Regium suo veneno inficere quod cum nunc
multo atrocius faciant, et impune ас libere versantur, magnam cladem gregi
Christiano adferent quod a Domino de Goer dicantur non solum defendi sed
etiam libertati suae dimissi; sicut lator praesentium III. V. Exc. exponat fusius.
Unde iterum rogamus III. V. Exc. ut tam perniciosae pesti in tempore dignetur
remedium exhibere ne longius serpai; et oves Christi nostrae fidei créditas
magis inficiat. Super quo nos exonerates speramus, quando praestita a nobis
sanandi opera 111. V. exc. statum rei suggessimus, optantes ne Ipsa in ulla caussa
divino reperiatur obnoxia Judici.' R.A.B. Audience, 1718 7.
6
Requesens aan Lindanus, 30-4-157;: R.A.B. Audience, 1718/2.
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Laurens in het ouderlijk huis gevestigd waren. Vaak kwamen ze
zelf hen bezoeken en dan werd er in het geheim een godsdienstoefening aan huis gehouden. De bisschop vond het verontrustend,
dat de plaatselijke autoriteiten niets deden om dit gaan en komen te
beletten en verzocht Requesens de procureur van Gelre naar
Meyel te zenden en volgens de plakkaten zelf een proces tegen de
twee overgebleven broers te beginnen om zo deze haard van besmetting uit te roeien. 'Want ik verklaar, dat wij van onze kant
voldoende onze plicht hebben gedaan en zelfs, als wij meer zouden
willen doen, zou ons dat onmogelijk zijn wegens het grote gevaar
dat onze promotor loopt, omdat wij niet voldoende worden beschermd of gesteund door de wereldlijke overheid, die daar de
heer van Goor is. Want zulke grote zaken kunnen wij niet alleen
tot een goed einde brengen, zoals de noodzaak het vereist en de
koning het verlangt' 1 . Op deze suggestie ging Requesens in en
gelastte aan de procureur van Gelre, zich naar Roermond te
begeven om te bemiddelen in het conflict tussen de bisschop en de
magistraat van Roermond en vooral om de kwestie Meyel op te
lossen2. Wat de momber ten aanzien van de familie Heynen heeft
gedaan, is niet bekend.
Wel geven deze stukken over Weert en Meyel een aanvulling op
het portret van Lindanus als bisschop. Er valt een stijgende weerzin
tegen het optreden als inquisiteur bij hem te constateren. De zorg
voor het gelovige volk, 'die eenvoudige en arme mensen van ginds'
dwong hem tot handelen, maar hij noemde de beklaagden telkens
'die arme lieden' en zou ze wel vrij willen laten, als ze maar verdwenen uit zijn bisdom en geen schade meer konden aanrichten.
Ook beperkte zijn persoonlijke activiteit zich tot vermaning en
overreding en liet hij de officiële ondervraging en het vonnis aan
1

Lindanus aan Requesens, i o - 6 - i j 7 j : 'Car nous déclarons avoir faict nostre
debvoir et mesmement quant nous vouldrions faire davantaige, il ne nous seroit
possible pour le grand peril de nostre promoteur a cause que n'avons nul aide ny
secours du bras seculier, lequel est ledict seigneur de Ghoer... Car nous ne
pouvons seul choses si grandes mener a bon fin, comme la nécessite le veult et le
Roy le commande.' R.A.B. Audience 243 ; eveneens in R.A.A. Landzaecken A fol.
210. Uitgegeven door J. S. van Veen in: Maasgouw, 1907, 29.
2
Requesens aan Lindanus, 4 - 7 - I Í 7 Í : R.A.B. Audience, 1718/2 ¡ Requesens aan
het hof van Gelre, 4-7-і$7у: R.A.A. Landzaeken A, fol. 210; hof van Gelre aan
de momber Johan Wardt, 12-7-1175; Landzaeken A, fol. 214; aan Lindanus
12-7-if7$: Landzaeken A, fol. 214 en Brieven met het kwartier van Roermond,
1013, fol. 4834.
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zijn ambtenaren over. Deze indruk komt nog duidelijker tot uiting
in zijn correspondentie. Aan de koning verzocht hij in 1573 de
pauselijke inquisitie weer in werking te stellen met als motivering:
'De bisschoppen kunnen, hoe waakzaam en ijverig zij ook zijn, het
vergif van het ongeloof en van deze ketterse boosheid niet voldoende
uitroeien. Zeker is het ook niet raadzaam, dat een bisschop, die een
vader voor zijn kinderen moet zijn, deze harde geneesmiddelen
toedient 1 . In 157ς schreef hij aan Requesens, dat het resultaat van
zijn pastorale arbeid reeds duidelijk daarin zichtbaar werd 'dat het
volk zich dagelijks meer toewijdt aan de godsdienst der vaderen
onder een voortdurende groei van de vroomheid. Weliswaar zijn
er velen, die zich niet willen bekeren en die door de nalatigheid der
rechters worden gestijfd in hun waanidee, dat zij ongestraft tegen
de godsdienst kunnen zondigen, maar deze lieden met rechtvaardige
straffen (zonder welke de maatschappij niet bestaan kan) te be
dwingen, is niet onze taak' 2 . Uitvoerig betoogde Lindanus in dit
schrijven, dat de wereldlijke macht dit voor de kerk behoorde te
doen, omdat de bisschoppen zelf over geen reële machtsmiddelen
beschikten, maar ook omdat hun functie meer goedheid dan strengheid vereiste.
Dit inzicht bracht de zelfbewuste Lindanus ertoe om de staatsinmenging in zuiver intern-kerkelijke zaken niet alleen te dulden,
maar zelfs te vragen. Na zijn eerste visitatiereis schreef hij aan Alva :
'Uwe Excellentie gelieve mij een missive te zenden met de uitdrukkelijke opdracht, de volgende punten aan al onze pastoors te
bevelen. Zo immers zullen wij niet de naam krijgen oorzaak te zijn
van een strengere maatregel'. Eigenhandig en nagenoeg onleesbaar
krabbelde Lindanus achteraf tussen de regels in, als voelde hij aan
dat dit wel een vreemde figuur was: 'en zullen de regelingen in
kwestie met groter gezag worden omkleed en gemakkelijker wor1
Lindanus aan Filips 11, 8-9-1 573 : 'Neque sane quod prudentes viri asserunt, hoc
loco aut tempore expedit, ut saevioribus istis medicinis spirituales patres episcopi
in suos utantur filios, quia omnium opinione plures sunt, quam ut ab illis possint
castigar! aut ad sanam mentem revocan.' Simancas, Estado Leg. j j j , no. }8.
Uitgegeven door G. Brom, Archivalia in Italie i, no. 857.
2
Lindanus aan Requesens, 4-6-1 ¡js: 'Non desunt tarnen plurimi, qui nondum
resipiscere volunt, quos suo in errore fovet justitie suis passim auxiliis ac viribus
destitutae negligentia, quod impune ferunt, si quid in religionem peccant, quos
justis penis afficere (sine quo respublica nequit consistere) aut cohibere, non
opus est nostre.' R.A.B. Audience, 243, fol. 14^. Uitgegeven door J. S. van Veen,
in Maasgouw, xxix (1907) 19, echter met zeer veel transscriptiefouten.
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den uitgevoerd' 1 . De voorgestelde maatregelen waren naar onze
mening van zuiver kerkelijke aard : de pastoors moesten de namen
van hen die hun paascommunie niet hadden gehouden noteren en
aan de bisschop overhandigen, zo ook van degenen die hun kind
niet binnen acht dagen na de geboorte hadden laten dopen e.d.
Alva ging op de voorstellen in blijkens de bemerkingen die hij
eigenhandig in de marge noteerde en gaf het bevel de gevraagde
missiven uit te vaardigen2. Twee jaar later schreef hij weer aan
Alva: 'Om beter in staat te zijn onze plicht te vervullen, naar het
geringe vermogen van onze herderlijke functie, verzoek ik Uwe
Excellentie ons goede richtlijnen te zenden voor het vieren van de
feestdagen en de liturgische ceremonies' 3 .
Er lijkt een tegenstelling te bestaan tussen de zelfbewuste kerkvorst die tegenover alle burgerlijke instanties opkwam voor zijn
bestaande of vermeende competenties en de nederige staatsdienaar,
die aan de regering instructies vroeg voor zijn kerkelijke maatregelen. Deze tegenstelling is meer schijn dan werkelijkheid.
Lindanus heeft zijn ideeën over de verhouding van kerk en staat pas
in zijn latere werken 4 duidelijk uiteengezet, zodat de bespreking
daarvan hier minder op haar plaats zou zijn. Zeker staat in deze
1
Lindanus aan Alva, 23-2-1570: 'Dignetur quaeso, 111. V. Excellentia litteras ad
nos scribere, quibus nobis imperet V. Exc. ut haec capita nostris Pastoribus omnibus ante Pascha mandemus ; sic enim nos non videbimur rei alicuius durioris
a u t h o r e s . . . et maiori authoritate res geretur, et facilitate conficiatur.' R.A.B.
Conseil privé Espagnol, 1131.
2
'Et se pourra escripre ad ceulx, que l'evesque requiert', Lindanus had namelijk
verzocht om behalve aan hemzelf ook aan de schouten en drosten missiven te
zenden.
3 Lindanus aan Alva, 24.-11-1 572 : 'Affin de nostre part mieux pouvoir satisfaire a
nostre debvoir, pour louablement gouverner noz pouvres brebis icy a l'enthour,
et donner Dieu et Sa Majesté Catholique bon contentement selon nostre petit
pouvoir de nostre office pastoral, supplions qu'il plaise a Vostre Excellence,
mettre en brieff bonnes ordonnances touchant ceux qui me soy gouvernent
catholiquement en service divin, ou chrestiennes ceremonies principalement aux
jours de festes', R.A.B. Audience, 243, 136.
* Vooral in opdracht van het werkje: R. D. Ruwardi Orationes aan keizer
Rudolf π (ι¡77) en in het: Concordia Discors (1583) spreekt Lindanus zijn
mening in een algemene beschouwing over kerk en staat duidelijk uit. In de jaren
1J77-1J79 heeft echter menig bisschop zijn standpunt tegenover de opstand en het
wettig gezag opnieuw moeten bepalen. Ook Lindanus raakt dan zeer sterk in de
politiek verwikkeld. Het ligt voor de hand, dat hij toen ook pas tot grotere
klaarheid is gekomen. Zie over dit onderwerp: E. d e M o r e a u : Histoire de
l'Eglise en Belgique, ν, 133.
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jaren al vast, dat hem niet de staatsinmenging in de kerk, maar
kerkelijke invloed op de staat voor ogen stond. Reeds in і^б^ en
opnieuw in i£73 verlangde hij van de koning, dat bij de landsregering een kerkelijke raad bestaande uit geestelijken zou worden
opgericht, 'die zeggingsmacht bezit over alle zaken en personen van
de kerk, de kerkgebouwen, kloosters en geestelijke stichtingen,
omdat het absurd en tegen de heilige cañones is, dat onder een
katholieke koning de vonnissen der kerkelijke rechters voortdurend
door wereldlijke rechtbanken worden herzien of priesters van God
voor een lekenrechtbank worden gedaagd om geoordeeld te worden
tegen de wetten en cañones' 1 . Lindanus wenste wel een soort
ministerie van eredienst 2 maar dan in handen van de kerk zelf.
Vergeleken met zijn inquisitieperiode toonde Lindanus als bisschop tegenover veel zaken een grotere afstand en reserve. De
hatelijke en strenge kanten van zijn functie schoof hij graag af op de
politionele macht, die volgens de instructies van de bisschop moest
werken 'als de ledematen voor het hoofd, opdat door deze wederzijdse hulp het uitverkoren lichaam van Christus de Heer wordt
verzorgd, genezen en gered'a. Als motivering werd steeds aangehaald dat de bisschop een vaderlijke taak had, die hij met liefde
moest vervullen. Dit was geheel volgens de richtlijnen van Trente,
maar zonder twijfel heeft ook de praktijk hier zuiverend en milderend gewerkt. De dagelijkse zorg voor zijn medewerkers en het
persoonlijke contact met hun reële noden en zorgen zijn voor deze
geleerde en inquisiteur een verrijking geweest. Hij kwam op voor
1
Lindanus aan Filips il, 2 8 - J - I Í 6 J : 'Summopere profuerit tam religionae
instaurandae, quam imperio vestro stabiliendo si ante omnia Majestas Vestra
consilium Ecclesiasticum hic constituât quod ecclesiasticas causas cognoscat et
officiarios omnes in officio esse compellat. Sic enim sine turba et sanguine multo
licebit (modo cito fiat) periculis et seditionibus certe impendentibus occurrere'.
Simancas, Est. 529,9; Aan Filips 11, 8-9-1J73: 'Mirum in modum profuerit
novum apud Belgas in aula consilium constituere ecclesiasticum, quod de omnibus
religionis, ecclesiarum, monasteriorum et rerum omnium spiritualium causis et
personis cognoscat. Praeter hoc ecclesiasticum consilium opus foret quodajn
ephoro sive generali magistro, cui curae esset, ut praetores regii suum diligenter
faciant officium et ut leges sive edicta regia observentur tam a judicibus quam a
praetoribus et coeteris regiis aut reipublicae ministris, stipendiariis et juratis
omnibus.' Simancas, Estado Leg. ¡¡¡, no. 38·

2 L. J. Rogier, ι, 244·
3
'Sua Majestas in primis mandare debebit, ut mutuo auxilio electum Christi
Domini corpus, quod catholica est Ecclesia, juvetur, sanetur, salvetur.' Lindanus
aan Filips 11, 8-9-1573.
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zijn geestelijken wier levensonderhoud vaak beneden het bestaansminimum lag, wanneer hun inkomsten door conñscaties of belastingen werden ingehouden 1 of door leken in rechte betwist ; hij kwam
op voor het volk, dat door plunderingen van de eigen troepen of
van de vijand verarmde; zelfs bemiddelde hij voor het ketterse
Weert, dat opnieuw gebeeldstormd had. Hij moest zijn kudde
beschermen tegen de nieuwe leer maar wilde zelfde strenge inquisitiemethoden vermijden.
Zelfs verzocht hij in і£7£ enigszins beschaamd en met uitvluch
ten het hof van Gelre om vrijlating van een aantal krijgsgevangen
soldaten van Oranje, omdat represailles tegen de bewoners van
Echt en Roosteren te duchten waren. Deze soldaten waren op
rooftocht in het Overkwartier en hadden daarbij de pastoor van
Roosteren gevangen genomen. Door het luiden van de kerkklokken
was de bevolking van de gehele omgeving gealarmeerd, zodat de
soldaten met hun gevangene op een schip vluchtten, dat in de Maas
voor anker lag. Omdat hij hen niet zonder veel eigen verliezen kon
arresteren en bezorgd was voor het leven van de pastoor, had
Alexander van Eyll, oud-militair van Karel ν en schout van Echt,
hun op krijgsmanseer vrije aftocht beloofd, indien zij de gevangen
pastoor ongedeerd vrijlieten. Desondanks nam de Drost van Montfort, Willem van Meerwijk hen gevangen en bracht hen voor de
rechtbank, die hen ter dood veroordeelde. Enige soldaten waren
echter ontkomen en hadden zich bij een grotere groep geuzen
aangesloten, die in het Gulikse land verbleven. Nu dreigden zij
'mit branden, apprehensien und anders, seggende syluyden over
ongehaldene woorden und geloften, tselve so verre sy sterven
musten, tho sullen und willen, duer alle verderfelicke middel
wreecken tot grote besorgung des alingen kerspels van Echte' 2 .
Lindanus schreef aan het hof: 'Aengesien wij van haerluden misdaad
niet en syn geinformeert ende wy niet sekerlick en weten het goct
oft quaet dat vuyt alsulcke relaxatie solde moghen volgen, soe
laeten wy alsulcx tot discretie ende vernufticheyt van E.L.', doch
kon niet nalaten 'mit henlieden te helpen bidden ende te interi De pastoor van Millingen, die door de geuzen gevangen genomen, zich voor
veel geld had vrijgekocht en die de landvoogd een ondersteuning ging vragen,
kreeg van zijn bisschop een warme aanbeveling mee. (Lindanus aan Requesens,
14-4-IÍ7J, R.A.B. Audience, 1718/2).
2
Pastoors van Echt en Roosteren aan Lindanus, 14-2-1175, en Schepenen
burgermeester en geestelijken van Echt aan het hof van Gelre, s.d.: R.A.A.
Brieven met het kwartier van Roermond, 101 j , 4797.
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cederen. Sonder twijfel de vreese van schade en brandt staet
henlieden wael te beduchten. Is oeck wael waerdich om een groet
1
aensien daerop to nemen' .
Deze enkele trekken tekenen de goede herder, die zorg heeft
voor de vele kleine en grote noden van zijn kudde. Daarbij past het
portret dat Havensius op de aanwijzing van Gregorius Gherinx 'die
bijna twintig jaar met Lindanus had samengeleefd' van de bisschop
tekende: 'Hij hield veel van de armen en beschouwde de belangen
van weduwen en wezen als de zijne. Meermalen sprak hij de magis
traat aan over prijsopdrijvingen en de oneerlijkheid van bakkers en
molenaars. De namen van de grootste armen, vooral oude en ge
brekkige mensen, had hij altijd bij zich en hij bezocht hen wekelijks
met zijn giften. Hij droeg aan zijn gordel een grote geldbuidel,
verdeeld in zestien vakjes, waarin hij allerlei munten had, zodat hij
altijd naar behoefte iedereen kon helpen. Meestal wachtte hij zelfs
niet tot men hem een aalmoes vroeg, maar gaf spontaan een onder
steuning als hij in de kerk of op straat iemand zag die er noodlijdend
uitzag. Nooit weigerde hij een aalmoes en hij verlangde dat steeds
de armen vrij toegang hadden tot zijn keuken. Toen eens zijn kok
zich beklaagde over de last en de brutaliteit van die bedelaars en
eiste, dat zij uit zijn keuken zouden blijven, zei Lindanus nogal
streng: 'Gij wilt toch Hem niet wegsturen, die ons alles geeft? Die
armen moeten evengoed eten als ik' 2 .

SAMENVATTING

Wanneer wij de gegevens en indrukken van de eerste zeven jaren
van Lindanus' bisschoppelijke arbeid samenvatten, moet erkend
worden, dat deze man zeer hard gewerkt heeft. Van zijn studie
kwam weinig meer terecht: slechts enkele kleine boekjes met
3
psalmen voor de priesters en een kleine catechismus* zagen het
1
Lindanus aan het hof van Gelre, ι j-2-i ¡j j : R.A.A. brieven met het kwartier
van Roermond, 1013, 4797.
2
Havensius, 90-91.
3 Paraphrases in Psalmos, qui ad Laudes antelucanas decantantur, Antverpiae
I
Ï73> bS blz. ; Paraphraseon in Psalmos Davidicos juxta veterem Catholicae Dei
Ecclesiae de antiquiss. Graecis atque castigatissimis priscorum Hebraeorum
codicibus versionem Tomus primus: Qui habet Decadas Psalmorum Tres.
Antverpiae, ι $72, i j S b l z .
< Cathechismus Scholasticus sive Catechismi Tridentini Institutiones Scholasticae, Coloniae, 1 J71, 112 blz. octavo.
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licht naast de uitgave van de synodale redevoering en de decreten
van i Í70 1 . Bovendien verscheen een vrij beknopte aanvulling op de
Panoplia2, waarin Lindanus vooral het schema van Trente over 'de
apostolische traditie als geloofsbron' verdedigde. Deze verhandeling stelde hij samen in het najaar en de winter van ι £74, toen hij
wegens de onveiligheid van de wegen zijn voorgenomen visitatie
naar het land van Maas en Waal niet durfde ondernemen. In de
inleiding verklaarde Lindanus, dat de studie van de theologie hem
troost gaf in zijn droefheid over de rampen van het vaderland en
verkwikking tegen de hoofdpijn, die hem voortdurend kwelde 3 .
Ook een der boekjes met psalmen stelde hij samen, toen hij, ge
vlucht voor de troepen van Oranje, werkeloos in de zuidelijke
Nederlanden verblijf hield. Temidden van de rampen en smarten
vond hij troost en zelfs een zuivere vreugde in de studie*. Stilzitten
en uitrusten kon hij blijkbaar niet.
Daarbij moeten wij tevens erkennen, dat Lindanus zijn werk ook
bijzonder goed heeft willen doen. Hij had een zeer hoge opvatting
van zijn ambt en vervulde elk van zijn vele plichten met bijna
scrupuleuze nauwgezetheid. Hij was een perfectionist die de volle
honderd procent gaf en vroeg in een tijd en op een plaats, waar die
1
Oratio Synodica, De Instaurando Domo Dei, Si sacerdotes suam induantur
Justitiam, Colomae, 1571, 80 blz. octavo.
2
Pro varus sacrosanct! Concilii Tridentini Decretis, ас potissimum de suscipiendis una cum divina Scnptura etiam Apostolicis traditionibus quod Sathanas prae
ceteris infestissime omnium frivol is sophismatibus languidisque sycophant lis sibi
nunc tempestatis putat oppugnandum, quod in eo videat et sohdam umversarum
suarum tarn nunc, quam in posterum, renovatarum Haereseon eversionem sitam :
et certissimam Concordiae Ecclesiasticae sibi hostihter exosae instaurationem
collocatam, Stromatum lib. ill, R. D. Wilhelmi Damasi Lindani, Episcopi
Ruraemunden. Pro cuius Evangelicac Panophae quoque, ас ejusdem Apologetici
adversus Mart. Chemmtium et alios Momos defensione usui erunt pus Catholicae
atque Apostohcae Christi Jesu doctnnae amatoribus, Colomae, isjs, 72 blz. in
folio.

3 'Quod enim alus odiosi laboris ,et ems tetnci, ac permolesti solet viden, nobis
(gratia Deo immortahs) summa cum animi et mfracti et indefessi voluptate exantlantur, ut non dicam, baud infrequenter mihi usu >enisse, ut dum mihi non levitcr,
sed dolenter admodum caput meo ilio Carmfice (uti nosti) pristina et a teneris
inolila Hemicrama laboraret, suavissimis studiorum Theologicorum pastum
fructibus suis redderetur usibus, ne quid meditandis Apologeticis, Ecclesiaeque
patrocinus, aut conscribendis nostris nugis obstaret ' Praefatio. 3-4.
* Paraphrases in Psalmos, qui ad Laudes antelucanas decantantur, Praefatio . .
ad Rev. in Christo Patrem et Dominum D.Antonium Havetium, bpiscopum
Namurcensem, ς.
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niet haalbaar waren. Veel van zijn moeilijkheden zijn daaruit voort
gekomen.
In dit licht moet zijn overgevoeligheid verklaard worden voor
wat men aan het hof en vooral in Rome van hem dacht of scheen te
denken. In juli ι ¡ji zond paus Pius ν in een poging om de reconstructiepolitiek van Alva te steunen en overtuigd, dat de inertie der
nieuwe bisschoppen dit godsdienstig herstel te weinig bevorderde,
op verzoek van Filips и aan alle Nederlandse bisschoppen een
uitermate strenge vermaning 1 . Daarin werd geconstateerd, dat de
geadresseerde 'zoals ook de overige bisschoppen' al te nalatig was
in het bestuur van de kerk, die door God en de Heilige Stoel aan
hem was toevertrouwd. De paus noemde het een kwalijke zaak,
dat, hetgeen aan de koning was toegestaan om kerk en godsdienst
door meer toezicht te bevorderen, nu in een nadeel was ontaard.
'Daarom vermanen wij U broederlijk om Uw kudde, indachtig
Uw herderlijke plicht, zorgvuldiger te bewaken. Voor alles echter
moet Uw persoonlijke levenswandel voor uw onderdanen een
spiegel zijn van de oude vroomheid en tucht, zodat de priesters die
vroom willen leven daardoor tot navolging worden aangespoord ;
degenen echter die losbandig willen blijven door de tegenstelling
met uw voorbeeld worden afgeschrikt. Vervul uw dienst en leg u
meer toe op het geestelijk belang der zielen dan op stoffelijk gewin,
zodat gij de komst van de Opperherder met vreugde tegemoet kunt
zien' 2 .
Lindanus, die toen niet wist, dat ook alle andere bisschoppen een
gelijkluidende breve hadden ontvangen 3 , beschouwde de verwijten
1

Pius ν aan de bisschop van Leeuwarden, Haarlem, Deventer en Den Bosch
2-7-1J7I ; aan de aartsbisschop van Utrecht, aan de bischoppen van Roermond,
Middelburg, Namen, St. Omer, Groningen en Doornik, 4-7-1 ¡yi ; gepubliceerd
in A.a.u. xxii, 407. Bespreking bij E. de Moreau, V, 41 ; L. J. Rogier, 1, 326 en
vooral B. de Meester, Le Saint-Siège et les Troubles des Pays-Bas, 82.
* 'Quocirca hortamur fratemitatem tuam, ut pastoralis memor officii ad gregis
sui custodiam advigilet. Sit autem ante omnia vita tua his quibus praees, quasi
imago veteris pietatis ac disciplinae proposita, quam intuentes imprimís clerici
sacerdotesque tuae diócesis, qui pie vivere volunt, ad eiusdem imitationem
excitentur, qui vere dissolute, illius dissimilitudine deterreantur
ministerium
tuum imple, animarumque spiritualibus lucris potius quam temporalium rerum
vanitati incumbe, ut cum apparuerit pastor pastorum, de tua mercede securus,
laetus eum aspicere eiusdemque vocem te, ut in gaudium tuum intres, vocantis
audire merearis.'
1 Lindanus schreef aanvankelijk deze berisping toe aan: 'quorundam aemulorum
ac falsorum fratrum accusationes' (Havensius, 1 20, Theiner, 11, 424). Achteraf, in
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als persoonlijk aan hem gericht en was daarover in het diepst van
zijn hart geschokt. Hij deed een beroep op Alva en op de koning
om hem in Rome te verdedigen en stelde ook zelf een apologie op,
die hij aan de paus liet aanbieden. Dit opstel, getiteld Galeatus,
werd door Lindanus in 1^78 aangehaald1 en ook Havensius heeft
het nog gekend 2 . Het is echter verloren gegaan, evenals de getuig
schriften welke Filips 11 en Alva over hem hebben uitgebracht en
waarvan Pius ν aan Lindahus afschriften zond met een volledig
rehabiliterend schrijven 3 .
Tegelijkertijd trachtte Lindanus in Rome persoonlijke voor
sprekers en beschermers te vinden. Daarbij dacht hij allereerst aan
zijn vroegere werkgever, kardinaal Otto von Truchsess, die toen als
curie-kardinaal in Rome verbleef. In een ongedateerd stuk, dat in
1572 of 1573 geschreven moet zijn4 beklaagde Lindanus zich er
over, dat de kardinaal sedert jaren niet meer had geantwoord op
zijn brieven. Dit zwijgen had hij tot dusver toegeschreven aan diens
drukke werkzaamheden, maar thans vreesde Lindanus, afgaande op
geruchten, dat Truchsess niets meer met hem van doen wilde
hebben, omdat hij zich laatdunkend zou hebben uitgelaten over het
gezag van de paus en het concilie van Trente. 'Dat dit alles echter
een boosaardig verzinsel van afgunstige lieden is, kunt U conclu
deren uit mijn apologie, die ik aan kardinaal Hosius heb gezonden.
Geen der bisschoppen hier heeft voor de verdediging en uitvoering
1 Í78 wist hij wel, dat de breven algemeen van strekking waren geweest en ontstaan waren naar aanleiding van een algemene klacht over de inertie van de
Nederlandse bisschoppen. Hij herinnerde zich echter ook toen nog, hoe pijnlijk
hij er zes jaren vroeger door was getroffen (brief aan Mercurianus, 8-4-1 £78).
1
Lindanus aan Gregorius xili, 8-4-1 £78: Uitgegeven door A. Theiner, Annales
ecclesiastici, 11, 424.
2
Havensius, 120: 'quemadmodum ex defensiuncula eius liquet, cui titulum
fecit Galeatus.'
3 Aan Gregorius xin, 8-4-1 {78 : 'Si animum convertat, Sancii tas Vestra agnoscet,
quam non defuerim officio, quod simili stropha et tunc accusatus et a Ser.D.Pio V.
acerrime, sed immerito verbis objurgatis, ex ipsis Uteris tam Catholici Regis,
quam dicti D. Albani ita purgarim, ut ejus Sanctitatem mihi ex missis illarum
c o p i i s . . . cognoverim placatam.'
• K.D.B. ms. <)ος6-6ς, eveneens ms. 16667-76 en 16683. Het stuk is ongedateerd,
doch zeker voor і£73 geschreven, daar de kardinaal op 2-4-1J73 stierf. In de
tekst wordt geklaagd, dat de kardinaal Lindanus reeds enkele jaren niet meer
geschreven had, noch gereageerd had op de aanbieding van twee boeken. Deze
twee boeken, het Psalterium Vetus en het Apologeticum ad Germanos zijn beide
van i f 6 8 . Tevens sluit de inhoud van het stuk aan op uitlatingen van Lindanus
van 1 J70 (kritiek op het brevier van Pius v).
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van het concilie van Trente zoveel gezwoegd en gearbeid, zoveel
afgunst en felle haat ondervonden als Uw ene Lindanus!' 1
Lindanus gaf een verklaring van het enige punt waarop deze
lasterpraat zou kunnen doelen : zijn kritiek op de psalmvertaling in
het Romeinse brevier, dat in opdracht van Pius ν was uitgegeven 2 ,
en verklaarde als slot: 'Christus de Heer is mijn getuige, dat ik de
Romeinse opperherder als Zijn plaatsvervanger vereer en huldig.
Wat ik voor diens eer heb gedaan, getuigen mijn andere boeken' 3 .
Behalve bij kardinaal Truchsess zocht Lindanus steun bij de jezu
ïeten in Rome. Zich aansluitend bij een initiatief van enige vooraanstaande families in Nijmegen om daar een jezuïetencollege te
stichten, schreef Lindanus in de lente van ι ^72 aan de generaal der
sociëteit Franciscus Borgia4, dat hij ook zeer gaame een college in
Roermond zou hebben, doch daarvoor wegens de armoede van zijn
bisdom nog niet voldoende fondsen kon reserveren. Daaraan
voegde Lindanus het bedekte verzoek toe om voor hem bij
de curie te bemiddelen: 'Wanneer ik echter wist, dat de paus mij
goed gezind was, zou ik Zijne Heiligheid vragen om te voorzien in
dit werk, dat voor de glorie van God en het welzijn van onze kudde
zo vruchtbaar en noodzakelijk is. Daar wij hier in de frontlinie
staan, zou men vooral hier een burcht van de katholieke kerk
moeten bouwen en sterk moeten bewapenen's.
Openlijker durfde hij schrijven aan pater Mercurianus met wie
hij in een gelijktijdige brief contact zocht. Lindanus had deze
jezuïet tijdens zijn Parijse studiejaren leren kennen en pas onlangs
vernomen, dat deze nu in Rome woonde. 'Ik verheug mij van harte
1

'Istud esse malignum aemulorum figmentum, veramque cavillationem Rev. V.
Paternitas agnoscat, ubi ex mea defensione Rev. D. Hosio missa viderit, nullum
fere Episcoporum tantum pro Concilii Tridentini defensione atque exequutione
hic aut sudasse aut laborasse, aut tantum invidiae et odii non levis subisse, atque
unum tuum Lindanum.
2
Zie Oratio Synodica, de instaurando Domo Dei, 13; Zie ook boven, blz. 177,
nota 1.
3 'Mihi Christus Dominus est conscius: quod Romanum Pontificem tanquam
Christi vicarium ex animo veneror et recolo, pro cuius honore quod laboraverim, alia loquuntur nostra scripta; quod nunc moliar iudicabit.'
* Lindanus aan de Generaal der jezuïeten, 14-5-1 572 : Arch. s.j. Rome, epistolae
episcoporum exteriorum, xii, 106.
s 'Quodsi s.D.N. sentiremus magis propicium, quaedam apud Suam Sanctitatem
tentaremus illustrandae Dei gloriae salutique ovium nostrarum non infrugífera
immo piane necessaria. Cum enim hic versemur in quodam fidei Christianae et
Antichristianae collimitio, fuerant hoc loco inprimis fundamenta Catholicae
Cathedrae figenda et praesidiis et auxiliis necessariis munienda.'
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te vernemen, dat U in Rome mag leven en bloeien. Ik dacht, dat
het U wel niet onbekend zou zijn, waar en hoe ongelukkig ik leef,
omdat ik voortdurend in groot gevaar verkeer, zowel door laster
aan het hof als op de vele reizen, die om Christus' wil worden
ondernomen'. Dringend beval de bisschop zich aan in de gebeden
van Mercurianus met een beroep op hun oude vriendschap in
Parijs. Hij eindigde met het verzoek: 'Laat mij weten, hoe u het
maakt, wanneer U het tenminste niet versmaadt mij wederkerig
lief te hebben of schrijf mij althans om welke reden U een gerecht
vaardigde toorn jegens mij koestert door het gepraat van de
mensen' 1 . Door werkzaamheden overstelpt antwoordde Mercuria
nus niet aanstonds, zodat Lindanus in de herfst van ι £72 en weer op
28 maart 1573 aandrong 2 . Hij beklaagde zich, tot dusver geen
antwoord te hebben kunnen loswringen, evenmin als van de kardi
nalen wier steun hij had ingeroepen^. 'Wanneer U echter iets heeft
gemerkt van de ontstemming die sommigen tegen mij hebben
opgevat zou het mij zeer welkom zijn, als U dat aan mij als Uw
vriend en broeder zou willen toevertrouwen. Van alle kanten wordt
ik door laster omringd. Er zijn er die met giftige tong rondstrooien,
dat ik de psalmvertaling van de vulgaat aantast of van dwalingen
beschuldig, terwijl ik voortdurend bezig ben met voorbereiden en
uitgeven van kritische tekstuitgaven, voorzien van parafrasen' 4 .
Lindanus somde alle tegenslagen op, die het rampjaar 1572 voor
hem en zijn familie had meegebracht om aldus het medelijden van
Mercurianus te wekken en een troostwoord te ontvangen.
Tamelijk nuchter kwam het antwoord van Mercurianus, dat op
1

Lindanus aan Mercurianus, 14-^-1572: 'Tuarum rerum nos faceré certiores,
si nos amas ne dedigneris aut saltern causem scribe cur justam in nos susceperis
quorundam dictis offensionem.' Uitgegeven door J. Tesser, PSHAL, LXXVI, 24^.
2
Lindanus aan Mercurianus, 28-3-1 $ 7 3 : 'Subinde ad te scripsi, et superiore
automno prolixius, cum Deus Pater benignissimus nos suprema quadam justa
tarnen calamitate dignaretur castigare: verum nullam hactenus responsum licuit
extorqucre siculi nec a R-mis aliquot D. D. Cardinalibus tunc interpellatis.'
Arch. s.j. Rome, Germania, I J 3 , 22.
3 Deze tekst moge als confirmatie gelden van onze datering van het stuk aan
Truchsess op 1172.
• 'Si quid offensionis contra nos a quibusdam conceptum cognovisti, pergratum
erit, si in amici tui et fratris sinum effuderis. Video calumniatorum impudentiss.
omnium ubique plena. Sunt qui venenata lingua spargunt me vulgatam Psalmorum
versionem arrodere, aut erroris notare : cum assidua mihi sit eorum repurgandorum et illustrandorum meditatio juxta vulgatam Eccl. versionem, uti liquet ex
Paraphrasibus n o s t r i s . . . ' etc.
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Зо juni geschreven was 1 . Mercurianus was inmiddels tot generaal
van de sociëteit gekozen en kon zijn langdurige zwijgen derhalve
verontschuldigen met de vele arbeid die net generale kapittel van
hem had gevergd. Hij dankte Lindanus voor zijn vriendschappelijke
gevoelens en ontkende ten stelligste, dat er in Rome iets ten nadele
van Lindanus gezegd werd 2 . Gerustgesteld dankte de bisschop hem
in een opgetogen brief van 4 september^, doch een jaar later was de
stemming weer geheel omgeslagen. In Keulen, waar de ballingen
uit de noordelijke gewesten een kolonie vormden vol geruchten en
verwachtingen 4 had Lindanus opnieuw gehoord, dat men in Rome
ontevreden over hem zou zijn. Lindanus zou hebben beweerd,dat
sommige besluiten van het concilie van Trente onberaden en onverstandig waren. Vooral kardinaal Hosius zou daarover verstoord
zijn en met Mercurianus daarover hebben gedisputeerd. In een zeer
bewogen schrijven aan Mercurianus betoogde Lindanus dat dit een
gruwelijke laster was 5 . Dat bewezen al zijn boeken en in het
bijzonder zijn verdediging van het conciliedecreet over de traditie,
welke zojuist gereed gekomen was 6 . 'Wanneer ik deze godslastering over het allerheiligste concilie van Trente zou denken of
zeggen, dan zou ik mij niet kwellen met deze enorme arbeid van
zovele doorwaakte nachten, die ik aan de verdediging van Trente
gewijd heb ! Integendeel, het concilie van Trente aanvaard ik,
vereer ik en voer ik uit als het evangelie van God. Wanneer iemand
deze eed niet gelooft, weet ik niet waarmee ik hem moet overtuigen. Daarom, eerwaarde pater, die mij reeds zolang zeer dier1

Mercurianus aan Lindanus, 30-6-1 f73: Uitg. PSHAL, LXXVI, (1940) 246.
'Hoc tibi possum affirmare me nihil intellexisse, quod offensionem al ¡quam aut
dubium injecerit, quin vero ex laboribus illis, quibus haeretici confodiuntur et
gloria Domini propagata est, laudandus est Dominus, qui multos in vinea sua
eosque uberes fructus percepii.'
3
Lindanus aan Mercurianus, 4-9-1173: arch. s.j. Rome, Germania, IJ3, 183.
+ B. A. Vermaseren, De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de i6e
en I7e-eeuw over de opstand, eerste hoofdstuk: De kolonie van emigranten te
Keulen.
s Lindanus aan Mercurianus, 11-11-1^74: 'Non crcdas quam gravem animi
moerorem e vestigio senserim obortum, quod virum, mihi parentis loco semper
cultum et adamatum quotidianisque apud Deum precibus nominatim in sacrificio
fusis commendatum (sc. Hosium) aemili quidam non desinunt reddere inimicum
et tam offensum, qui tarn minacia, imo fratemae charitati inimica, contra me, ut ¡Hi aiunt - moliatur.'
6
Pro varus Sacrosanct! Concilii decretis... Stromatum libri πι ; zie hierboven,
biz. 383, nota 1.
2

388

baar zijt, vraag ik u en smeek ik u bij onze vriendschap en bezweer
ik U bij Christus, dat U voor deze zaak van mij (waardoor mijn
goede naam, mijn dierbaarste bezit, wordt aangetast) niet zult
nalaten kardinaal Hosius te bezoeken, hem de bijgesloten brief te
overhandigen en zorgvuldig te onderzoeken of het waar is, wat men
in Keulen beweert. Ook verzoek ik U, mij met een enkel woord zijn
mening over mij mede te delen, opdat ik iets heb om deze kwaad
willige lasteraars de mond te snoeren' 1 .
Het antwoord van Mercurianus liet weer lang op zich wachten,
zodat de verontruste bisschop op 12 januari і£7£ op meer spoed
aandrong 2 . Deze aanmaning was echter overbodig, want het geruststellende antwoord was reeds onderweg 3 . De brief van 11 november
was met grote vertraging pas op 12 januari aangekomen en onmiddellijk had Mercurianus kardinaal Hosius opgezocht. 'Deze
heeft mij geantwoord nooit iets te hebben gezegd of gehoord van
wat U daar valselijk wordt toegedicht. Zet daarom deze zorgen
opzij, want wie geen schuld heeft, behoeft ook geen verdriet te
hebben. Hier denken allen over U - God zij dank — wat zij moeten
denken. Zij kennen en waarderen Uw trouw en Uw ijver in het
verdedigen en verbreiden van het katholieke geloof, zodat U niets
minder behoeft te vrezen, dan dat hier op Uw naam en faam enige
smet geworpen kan worden' 4 . Deze lofspraak van de generaal der
1
'Certe si illa blasphéma ego de Sanctissimo Tridentino concilio sentirem aut
dicerem, non me immensi tot noctium macerarent labores eius patrocinio
exantlati ! Equidem concilium Tridentinum semper tanquam Dei evangelium
suscipio, veneror, c o l o . . . Huic juramento si quis fidem non habet, nescio quid
¡Hi faciat satis. Proinde Pater Rev. cordi meo, ut nosti, iam pridem carissime, te
rogo ac per nostram amicitiam tuumque erga me patemam affectum obsecro et
per Christum obtestor, ut mea hac de causa - qua nomen meum, quo nihil est
carius, gravissime laeditur et amicitia R. D. Hosii, quo nihil est optatius, hostiliter violatur - R. D. Hosium accedere ne graveris ac, exhibita epistola his addita,
sedulo percunctari an illa vera sint mihi habenda quae Coloniae quidam spargunt...
utque nos tribus verbis suae de nobis sententiae faceré certiores ne dedignetur:
ut habeamus quo istorum malevolomm et aemulorum obstruamus ora, quae inter
f rat res dissidia quaerunt, quae omnibus modis equidem execranda mihi duco.'
PSHAL, Lxxvi, 248-2 ί ο .
2

Lindanus aan Mercurianus, 12-1-1 ^7^, Arch. s.j. Rome, epist. episcoporum
exteriorum, xii, fol. 13-14.
3 Mercurianus aan Lindanus, 14-1-1 $7 j , PSHAL LXXVI, 2{O V.
* 'Praestito subito quod cupiebat (sc. R. Dom. Vestra) cum III. et Rev. Cardinali
Hosio, qui nobis respondit nihil prorsus eorum aut dixisse se, aut audivisse unquam, quae falso D.Vestrae objiciuntur. Ergo deponere istam curam potest,
quando etiam illud in huiusmodi casibus non raro ad memoriam revocandum est:
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sociëteit was wel in staat Lindanus volkomen gerust te stellen en hij
dankte hem dan ook voor zijn bemiddeling 1 .
De gehele correspondentie geeft de lezer wel de stellige indruk
van overdreven lichtgevoeligheid: een zeer nerveuze spanning
waarin Lindanus zich al te bezorgd toont voor zijn goede naam.
Vergeleken met zijn klachten en uitroepen in de brieven aan
Mercurianus en Otto Truchsess, doen gelijktijdige apologieën van
Aegidius de Monte 2 en Franciscus Sonnius3 op pauselijke verwijten
bepaald verkwikkend aan. Zij verontschuldigen of verdedigen zich
kort en zakelijk, wijzen op de moeilijke situatie van hun diocees en
zeggen dat zij de zaken verder wel met Caspar Gropper zullen
doorspreken. Dat Lindanus zo opgewonden reageert, mag wellicht
mede verklaard worden uit de spanning, waarin hij in deze maanden
verkeerde door zijn conflict met het hof van Gelre. Daarbij zijn er
aanwijzingen, dat hij geruime tijd ziek te bed lag4 en voortdurend
door 'hemicrania', een soort nerveuze hoofdpijn, werd gekweld 5 .
Zoals eerder vermeld werd, nam Lindanus in december ι 574 zijn
toevlucht tot Caspar Gropper om steun te krijgen in zijn jurisdictiestrijd. Ook bij de nuntius klaagde hij over de lasteringen die tot
Rome waren doorgedrongen. Evenzeer als Mercurianus deed
Caspar Gropper zijn best Lindanus bij de kardinaal-staatssecretaris
Ptolemaeo Gallio te verdedigen en schreef daartoe een getuigenis
over Lindanus dat een waardige samenvatting geeft van zijn bis
schoppelijke arbeid gedurende deze jaren: 'Deze bisschop van
Roermond, een man van gedegen kennis en de hoogste plichts
betrachting, heeft volstrekt niets nagelaten, dat op een of andere
a quibus abest culpa, ab iis absit dolor. Hic - Deo gratiae - de V.D.R. omnes idem
sentiimt, quod sentire debent, fidemque et zelum cum doctrina conjunctum pro
religione catholica propaganda et tutanda agnoscunt et reverentur, ut nihil minus
verendum videatur, quam quod ipsius nomini et pietati labes aliqua possit
aspergi.'
1
Lindanus aan Mercurianus, 14-3-157^: Arch. s.j. Rome, epist. episc. exter.
xiii, fol. 48.
2
Aegidius de Monte aan Gregorius xiii, 17-11-1J73; en antwoord van 16-2IJ74: V,A, Germania, 76, fol. 108 en Armaria 44, vol. 22, fol .137 verso.
3 Franciscus Sonnius aan Gregorius xiii, ι-3-ΐΐ7ί: v.A. Germania, 76, fol. 24$;
Antwoord van Sonnius, 16-14-157^: .л. Arm. 44, vol. 22, fol. 266.
* In het 'Speculum Sacerdotalium Orationum' biz. 30, geeft Lindanus in de
datering van de opdracht de bemerking: Ex nostro aegritudinis lectulo, 20 decembris i ^ i . '
s Pro varus S.s. Concilio decretis... Stromatum libri Ш, 3-4. Zie boven blz. 383,
nota 3.
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wijze schijnt te behoren tot de uitoefening van de toevertrouwde
bisschoppelijke taak. Gevallenen en dwalenden voert hij terug,
degenen die zich wagen te verzetten tegen de rechten van de kerk
en de heilige decreten van Trente bedwingt hij moedig met het
zwaard van Gods woord, zoals Zijne Heiligheid uit de bijgevoegde
stukken kan zien. Het zou zeer belangrijk zijn hem en zijns gelijken
door brieven van de H. Vader of van U of van de Groot-penitentiarius of van kardinaal Madrutius of van andere kardinalen aan te
moedigen om zo voort te gaan in het verdedigen van Christus en de
kerk als hij reeds doet. In Rome kan men zich nauwelijks voorstellen, hoeveel goed zulke brieven bij hem en de trouwste dienaren
van de kerk doen, vooral als zij bemerken, dat hun toegewijde ijver
en hun zwoegen voor de godsdienst door Zijne Heiligheid worden
gewaardeerd' 1 .
'Volstrekt niets heeft hij nagelaten van wat bij zijn bisschoppelijke
taak kan behoren'. Een betere lofspraak zou men Lindanus niet
kunnen geven. Alles wijst erop, dat zij volkomen verdiend is.
Daarbij moet men bedenken — hetgeen ook Gropper in het vervolg
van zijn schrijven deed - dat Lindanus zijn taak heeft verricht onder
zeer zware omstandigheden, die voortvloeiden uit de politieke ontwikkelingen.
DE O O R L O G I N HET

OVERKWARTIER

Het waarderende oordeel over de ijver en plichtsvervulling van
Lindanus blijft volkomen intact, ook als men moet constateren, dat
de rol van held en martelaar, die Havensius en na hem andere
1

Caspar Gropper aan Como, 20-1-1^74: 'Reverendissimus ille Ruremundensis
Episcopus vir solidae eruditionis et summae pietatis nihil piane eorum intermittit,
quae ad Pontificalis concrediti officii executionem quovis modo spectare videntur.
Modo lapsos et errantes reducit, modo contra catholicae ecclesiae dignitatem et
Tridentini concila cañones temerario ausu insurgentes fortiter gladio spiritus
verbi Dei reprimit, prout S.D.N. ex ipsius litteris suae Bni. inscriptis et R. et 111.
D.v. ex illis quae his cohaerent clementer et benigne cognoscet. Multum sane
referret, illum et sui similes, vel Smi. D . N . aut Illmae et Rmae D.v. vel maioris
poenitentiarii aut etiam Cardinalis Madrutii protectoris vel aliorum sacri collega
cardinalium litteris animare, ut christi et ecclesiae causam (ut facit) tueri pergat.
Vix Romae creditur, quantum huiusmodi litterae apud illum et S.R.E. obsequentissimos filios valeant, ut quam uberum fructum plerumque adferant, maxime dum
animadvcrtant, eorum pia studia et conatus catholicae fidei et religionis causa
susceptos Smo. D . N . omnino non improban.' V.A. Arm. 64, xi, fol. 36. Uitgegeven door W . Schwarz, Nuntiaturkorrespondenz Kaspar Croppers, ι ο ί .
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geschiedschrijvers hem hebben toegedicht, niet met de feiten overeenkomt.
De ramp welke in 1572 over Roermond kwam, is algemeen
bekend en reeds meermalen gedetailleerd beschreven 1 . Op 8 juli
trok Willem van Oranje bij Duisburg de Rijn over om via Venlo of
Roermond naar het hertogdom Brabant door te stoten en zich te
verenigen met de troepen uit Frankrijk, die onder aanvoering van
Lodewijk van Nassau, Mons reeds hadden veroverd 2 . Voor de
tweede maal moest het Overkwartier dienen als doorgangsgebied
van een bevrijdingsleger vanuit het Duitse Rijk. Geldern, Erkelenz,
Straelen en Wachtendonk gaven zich geredelijk over aan de prins.
Over de twee belangrijke Maassteden meldde 3 een Spaans agent
vanuit Sonsbeek aan Alva : 'Es zin wael binnen Ruremund vil gueder
luden, averst die meste part guezen; die rijeke burgeren hebben oir
guett vast weech bracht op Wassenborch und Hinsbroeck im lande
van Gulick. Mit Venlo staet es, Godt heb loff, zeer waell ; die
burgers zin op deser uhren zeer eendrachtich und weel gekert.
Und wanner sich Venlo hoelt, is ihnen Gelre noch Ruremundt niet
nut'.
Alva's zegsman had de stemming goed gepeild. Venlo weigerde
hardnekkig Oranje's troepen door te laten en wist ze buiten haar
sterke muren te houden. Ook het zwak verdedigde Roermond bood
weerstand. De stad had aanvankelijk hulptroepen van de regering
geweigerd 4 , maar toen een trompetter van de prins op 17 juli vrije
doortocht en levering van levensmiddelen kwam eisen5 wees de
magistraat hem af en verzocht ijlings hulp aan de stadhouder en aan
de gouverneur van Maastricht. Op het laatste moment, voordat
Oranje de stad geheel insloot, wist een vendel van 140 Walen onder
1

Havensius, 121-131; Havensius, Historica Relatio duodecim martyrum
Carthusianorum, qui Ruraemundae in Ducatu Geldriae onnoMDLXxii agonem suum
féliciter impleverunt. Gent 1608; G.Hesse, De martelaren van Roermond,
Limburgs Jaarboek xvii ( 1 9 ц ) 170 v e n 164V; J. Meerbergen en B. A. Vermaseren, De martelaren van Roermond in 1J7 2 : Historische opstellen over Roermond
en omgeving ( i ^ j i ) , 2J7-287; J. van Vloten, Oranje's krijgsbeweging in 't
Overkwartier van Gelderland: B.V.G.O. serie В и, 89 v.
1
H. H. E. Wouters, Het Limburgse Maasdal gedurende de Tachtigjarige oorlog.
3 J. van Vloten, 93-94.
* Alva aan Roermond, 10-7-1^72: R.A.B. Audience, 314, 4 7 ; Roermond aan
Alva, IÍ-7-IÍ72, R.A.M. oud-archief Roermond, iv, ¡ς.
s Roermond aan stadhouder Brimeu, 17-7-ІІ72, R.A.M. IV, ςς; Roermond aan
Alva, 20-7-IÍ72: R.A.B. Audience, 314, 104.
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leiding van Floris van Berlaymont, een broer van de stadhouder,
binnen te komen. Toen een tweede sommatie tot overgave op 22
juli van de hand was gewezen, zag de prins zich gedwongen tot
bestorming over te gaan1. Geheel de nacht van 2 2 op 2 3 juli duurde
de aanval en — aldus Oranje — 'mijn soldaten gedroegen zich zeer
dapper, ofschoon ook de belegerden niet minder moedig waren,
doch zich zeer fel verdedigden zonder van enige onderhandeling te
willen weten. Nadat de strijd de gehele nacht geduurd had, veroverden mijn soldaten op woensdagmorgen om ongeveer zes uur de
stad in een zeer felle stormloop' 2 .
De gouverneur van Maastricht, Montesdoça, berichtte later aan
Alva, dat de stad slechts was gevallen 'door verraad en geheime
verstandhouding van enkele burgers met de vijand' 3 . De kroniek
van Roermond weet echter van geen verraad4 doch vermeldt
slechts, dat de prins de stad 'opden derden dach des nachts ierstlich
dryemael naer den anderen mit gewalt aangevallen en bestürmt ende
daernaer noch inden morgenstundt op nieuws mit allen synen
gewalt befallen ende erovert hat'. Ook Venlo had van geen verraad
vernomen, toen het aan Alva meldde: 'Onse naberhoefftstadt
Ruremund is diesen morgen, leyder, stormender hant van den
vianden ingenomen's. Mogelijk was de uitleg van Montesdoça, die
hij van de Roermondse burgemeester Dirck Puytlinck had ontvangen, enigszins gekleurd in een poging het verwijt van lafheid te
voorkomen; mogelijk ook zweeg de prins over het verraad om de
giorie van de overwinning niet te laten verduisteren. De versie van

1
Willem van Oranje aan Lodewijk van Nassau, 25-7-1572: 'Us n'ont voulu entendre à riens, tellement que je suis esté constrainct de prendre mon recours à
l'extrême remède.' Groen van Prinsterer, Archives, serie I, t. ni, no. 381.
1
'Les miens se sont employez fort couraigeusement, ne s'estanz cependant ceulx
dedans la ville deffendus avecq moindre courage, mais firent très grande résistence,
sans vouloir aulcunement entrer en communication d'appoinctement; de sorte,
qu'ayant duré l'alarme toute la nuyct, les miens prindrent la ville d'ung bien
couraigeulx assault le mercredy, environ les six heures du matin'.
3 J. van Vloten, 102: 'Icelle a esté prinse par trahyson et secret entendement
d'aucuns mauvais gens de la ville.'
* Kroniek der stad Roermond van 1562-1638, uitgegeven door F. Nettesheim,

97-99·
s Venlo aan Alva 23-7-1572, medegedeeld door J. van Vloten, 95 en door J. S.
van Veen, De overgave van Roermond op 2 3 juli 1572: Limburgs Jaarboek, XI
(1905) 327.
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Montesdoça werd in elk geval door Alva geaccepteerd 1 en door
latere geschiedschrijvers overgenomen.
Een soortgelijk meningsverschil bestaat over wat er bij de inneming geschiedde. Oranje schreef aan zijn broer: 'Hoewel ik
vreesde, dat mijn mannen zich wegens de ellende van de doorstane
nacht een weinig te buiten zouden gaan tegen de burgerij, hebben
zij deze toch zo gespaard, dat er hoogstens drie of vier gedood zijn,
maar zij hebben zich meer gericht op de priesters en monniken, die
in groten getale in de stad waren; de bisschop echter had zich
enkele weken tevoren reeds teruggetrokken' 2 . Hier heeft Oranje
zich ongetwijfeld veel te mild uitgedrukt. Priesterhaat en geldzucht
ontlaadden zich in afschuwelijke drama's, die overal in de Nederlanden werden rondverteld^ : 2 3 geestelijken* waaronder 1 2 kartuizers, werden op barbaarse wijze afgemaakt, het garnizoen over
de kling gejaagd en de stad geplunderd. Zo erg hielden de bandeloze
soldaten, die geen soldij ontvingen, in de stad huis, dat Montesdoça
er in oktober geen troepen kon legeren 'omdat er zelfs geen stuk
brood meer te vinden was, en alleen de muren nog overeind
stonden' 5 .
Vele historici oordeelden terecht zeer hard over de slapheid van
de prins, die zijn soldateska maar liet begaan6 en pas achteraf op 23
augustus een instructie uitvaardigde 'tegen de insolentie van het
1
Alva aan Venlo, 26-7-1572, medegedeeld door J. S. van Veen, 327; Alva aan
Filips 11, 28-7-1572 : L. P. Gachard, Corr. de Philippe 11, 11 270.
2
Oranje aan Lodewijk van Nassau: 'Et oires que je craignois que mes gens, pour
les fascheries receues toute la nuyct, se fussent quelque peu desbordés vers les
bourgeois, si est ce qu'ilz les ont tellement espargnez qu'ilz n'en ont au plus
hault tué que trois ou quatre, s'estans plus attachez aux prebstres et moynes, dont
y en avoit bon nombre en la dicte ville; mais l'évesque s'estoit quelques sepmaines auparavant retiré.'
3 Gerardus Busaeus aan Johannes Hasius, 5-8-1572: 'lam enim adeo vulgaris est
laniena Ruraemundensis, ut a Moguntia usque ad Oceanum nulla sit civitas, ad
quam crudelis illius carnificae rumor non pervenit.' medegedeeld door J. Meerbergen en В. A. Vermaseren, De martelaren, 278.
* Lindanus komt zelf op ongeveer 26 priesters: 'Sola Ruraemunda nostra Deo
Martyres obtulerit hostili gladio crudelissime necatos, horribilique supplicio
dilaniatos sacerdotes circiter viginti sex.' Paraphrases in Psalmos ad laudes, 9.
Huidige tellingen komen op 23 slachtoffers onder de Roermondse clerus,
s 'Les ennemis ont laissé la ville fort saccaigée de tout, sans avoir laissé un lict ou
aultre chose de mesnage, et à ceste cause n'ay envoyé nuls soldâtes par de là,
pour ce qu'il n'y a poinct à recouvrer un morceau de pain, demeurant seullement
les murailles autour d'icelle.' J. van Vloten, 102.
6
] . Meerbergen, 27e; L. J. Rogier, 1, 379.
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1

2

krijgsvolck' . Recente studies van L. van der Essen tonen evenwel
aan, dat de troepen van Oranje hierin niet anders hebben gedaan
dan het voorbeeld van hun tegenstander, het beroemde Spaanse
leger, te volgen en nog slechts halverwege. Wanneer een stad
stormenderhand werd ingenomen, was zij volgens krijgsgebruik aan
de woede en de plundering van de soldaten overgeleverd. Des te
meer gold dit recht, wanneer een zwak verdedigde stad de euvele
moed had een overmachtig leger te weerstaan. Als zij met de over
gave wachtte tot het geschut in stelling werd gebracht, mocht er
reeds vrijelijk worden geroofd en gemoord.
Zo werd Mechelen in mei 1572 zwaar geplunderd en talloze
burgers werden door de soldaten van Alva gedood. De stad had
tevoren een garnizoen geweigerd en de troepen van Oranje binnen
gelaten. Bij de nadering van het koninklijke leger waren de rebellen
afgetrokken en hadden zij de stad machteloos achtergelaten. Of
schoon de magistraat nederig de sleutels van de stad aan Alva ging
aanbieden, negeerde de veldheer deze geste en leverde Mechelen
aan de moedwil van zijn troepen over, omdat hij hun tevoren de
plundering van Mons, waarop zij recht hadden, om politieke rede
nen had moeten verbieden 3 . Zutfen zou in november 1 £72 worden
uitgemoord en verwoest, omdat zij als zwakke stad te lang wachtte
met de overgave en Alva een voorbeeld wilde stellen aan de overige
Gelderse steden 4 . Naarden onderging hetzelfde lot, omdat het een
ketterse reputatie genoot en, ofschoon slechts zwak verdedigd, had
gewacht tot het geschut was opgestelds. Nog in 157 ς werd Oudewater het slachtoffer van deze vreselijke toepassing van de krijgswet, waartegen zowel Alva als Requesens machteloos stonden 6 .
Hoewel deze vergelijking de houding van de Zwijger niet kan
goedmaken, werpt zij toch een ander licht op het Roermondse
drama van 1^7 2. De stad had een uitermate zwakke verdediging
van 140 schutters; toch had zij een grote overmacht getrotseerd en
het tot een bestorming laten komen. De meedogenloze plundering
betekende voor de ordeloze troep van Oranje een wat macabere
demonstratie van op hetzelfde peil te staan als de tegenstander : een
1

H. Welters, Wilhelmus Lindanus, in: PSHAL, XXVII (1890), г ¡ς.
L. van der Kssen, Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het
Spaans leger in de Nederlanden in de zestiende eeuw, namelijk de bestraffing van
opstandige steden. In: Mededelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor
wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, jaargang xii, (1950) e.v.
3 Jaargang xii, 2 1.
« Jaargang χ 11, 28.
s Jaargang χιι, 29.
* Jaargang xiv, 2 2.
2
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echt leger te zijn. Daar de soldaten van Oranje lange tijd geen soldij
hadden ontvangen, meenden zij een des te groter recht op plundering te hebben, terwijl bij de aanvoerder mogelijk de behoefte om
andere steden een voorbeeld te stellen een rol kan hebben gespeeld.
Bovendien — en daarop schijnt de uitlating van Oranje te duiden —
lokte het heilige Roermond met zijn vele kloosters, bij de hervormden onweerstaanbaar een soort wraakgericht uit tegen de
ketters-dodende Spanjaarden. Volgens de militaire code van die tijd
kon de prins ongetwijfeld stellen, dat zijn mannen nog zeer gematigd
te werk waren gegaan, al waren de gevolgen erg genoeg.
Een nadere beschouwing dient hier ook gewijd te worden aan
Lindanus' houding. Schreef de prins dat de bisschop zich reeds
enkele weken tevoren had teruggetrokken, Havensius bedeelde
Lindanus met een veel heldhaftiger rol. 'De goede herder was zo
lang bij zijn schapen gebleven, dat de vijand de stad reeds naderde
en nauwelijks een uur gaans meer verwijderd was, namelijk in het
gehucht Cruchten en Elmpt. Toen werd de bisschop echter door de
magistraat bij monde van de secretaris Jacob van Straelen, daartoe
apart gezonden, dringend aangespoord voor zich zelf te zorgen en
zich aan het dreigende gevaar te onttrekken. Maar de goede herder,
die geen huurling was, wilde niet zo lichtvaardig vluchten en de
schapen in de steek laten, waarvoor hij bereid was zijn leven te
geven. Hij stelde dus zijn vertrouwen op God en nam in deze nood
zijn toevlucht tot het gebed en droeg eerst het ontzagwekkende en
allerheiligste misoffer aan God op voor zijn schapen. Toen dit beëindigd was, werd hij nogmaals aangemaand te vluchten en men zei
hem, dat de burgemeester verstoord was, omdat hij zo lang uitstelde. Daarom gaf hij eindelijk toe, beducht dat zijn aanwezigheid
zijn schapen meer schade dan voordeel zou brengen, omdat de
vijandige wolf zijnentwege nog wreder tegen de kudde zou woeden. Derhalve trok hij zich terug op het aanhouden van zo voorname mannen en gaf zich naar Christus' voorbeeld over aan Gods
wil en niet aan eigen overmoed. Midden op de dag, vergezeld van
slechts twee jongemannen, liep hij rustig in zijn gewone kleding de
stad uit naar de oversteekplaats van de Maas in het gehucht Goorl.
Vandaar reisde hij naar Panheel en kwam ondanks vele gevaren, die
hij door Gods bijzondere hulp overwon, ongedeerd in Meerssen
aan. De vijanden hadden namelijk de wegen aan deze kant van de
Maas afgezet in de hoop hem te onderscheppen' 1 .
1

Havensius, 129 v.
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Dit boeiende verhaal, weer overgenomen door J. Habets 1 , J.
Meerbergen 2 en H. Welters 3 , klopt echter geenszins met de feiten.
Oranje had gelijk met zijn bewering, dat de bisschop ruim op tijd
gevlucht was. Zelf sprak Lindanus daar niet over in zijn correspondentie en aan Alva meldde hij eind november slechts, dat hij
'noodgedwongen enige tijd afwezig was geweest om de boze
plannen en barbaarse wreedheden van de vijanden van God en zijn
dienaren te ontwijken' 4 . In zijn boekje : Overwegingen over psalm
118' 5 vindt men echter de datering: 'Roermond io juli i£7£, dat
is : op de jaarlijkse herdenking van de dag waarop God mij in zijn
goedertierenheid ontrukte aan het woedende zwaard en de boeien
van de Godsmoordenaars en beeldenstormers en mij in een droeve
ballingschap leidde' 6 . Dit kan op geen andere gebeurtenis slaan dan
op de vlucht van 1572, daar Lindanus voor de beeldenstorm van
1 f66 op 24 augustus de wijk nam en de tocht van Lodewijk van
Nassau in 1574 in maart en april plaats vond. Hieruit blijkt, dat
Lindanus inderdaad reeds op 10 juli 1^72 zichzelf in veiligheid
bracht, terwijl de prins juist op 8 juli bij Duisburg de Rijn was
overgestoken en pas op 21 juli voor Roermond zou verschijnen.
Er is mijns inziens weinig reden, Lindanus dit tijdig uitwijken
kwalijk te nemen, maar het belet ons toch afdoende, hem met
Havensius als held en martelaar te vereren. Die rol was voorbehouden aan zijn jonge en veelbelovende secretaris Paul van
Waalwijk, door de bisschop tot bescherming van zijn paleis achtergelaten en door de soldaten op gruwelijke wijze afgeslacht7. Aan1 J. Habets, 11, 66 v.
J. Meerbergen, Qui nos praecesserunt, 296 v.

г

з H. Welters, Wilhelmus Lindanus, PSHAL, XXVII (1890), 2^1 v.

• Lindanus aan Alva, 24-11-1^72: 'Apres m'avoir nécessairement quelques
espace de temps d'ici absenté, affin d'éviter le dessein, furie et plusque barbares
cruautez de tels ennemis de Dieu et de ses serviteurs je me suis le mois passe
retourne a Ruremunde auprès mes pouvres brebis, pour lesquelles avons de puys
continuellement travaille.'
s Meditationes in aureum illum Psalmum сх ш, Beati immaculati in v i a . . .
Coloniae 1 J7 j .
6
'Ruraemundae io Julii, Anno i ì 7 i . qui dies anniversarius est, quo nos Deus
Opt. sua dementia saevissimis impiorum Theomachorum & Iconodastarum
gladiis laquaeisque ereptos in tristissimum ex hac Babylonia eduxit exsilium.'
Meditationes, 35.
1 Havensius stond persoonlijk enigszins gereserveerd tegenover het martelverhaal,
dat door Welters en Meerbergen zonder die reserve werd overgenomen : ' Hunc
viri illi primum spoliant emmena sua, mox pallium et pileum auferunt. Inde ex
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vankelijk begraven in de boomgaard waar hij was gedood, werd de
martelaar later door Lindanus 'met een zeer bedroefd gemoed' in
1
de domkerk bijgezet .
Nochtans speelde Lindanus deze rol van martelaar in het veilige
zuiden, waar hij verbleef. Volgens Havensius trok hij naar Luik,
Leuven, Gent en Douai 2 ; Morillon meldde aan Granvelle op 9
augustus, dat Lindanus in Leuven verblijf hield 3 en op 2 ς augustus
schreef hij uit Mechelen : 'het is wonderlijk wat de bisschop van
Roermond, die thans hier is, weet te vertellen over de wreedheden
van Oranje' 4 . Het klinkt haast ongeloofwaardig, dat Lindanus zich
in deze weken aan de studie zette. Niettemin sloot hij op 23 augus
tus te Brussel een commentaar op de psalmen af5, dat hij 'door de
oorlog tot werkeloosheid gedwongen, in zijn ballingschap had ver
vaardigd om zich te troosten door de overweging en beschrijving
van de psalmen 6 . In de opdracht van het boekje aan Antonius Havet,
de bisschop van Namen, beklaagde Lindanus zich erover, dat hij, de
balling om Christus' wil, door verschillende bisschoppen en preecclesia protractum per coenobium circumducunt, jactant in eum probra et
convitia, multisque injuriis et contumeliis onerant. Denique contundunt et
caedunt immaniter. Ad extremum in Cartusiae pomarium raptum, tres aut
quatuor milites insiliunt in Sacerdotem Dei, in capite vulnere imposito gravissime
sauciant, deinde prostratum humi non solum ignita glande per medium trajiciunt,
sed etiam ense confodiunt. Nec desunt, qui dicant (pro dolor et horror) ab impuris illis nebulonibus ¡Ili viro pudico, vestibus omnibus spoliato, nodoque
impudenter praecisa verenda, apertoque ventre cor evulsum atque intestina in os
ejus congesta.' Relatio, 37.
1
'Venerabili Domino Paulo Gerardi à Waelwyck, Sacerdoti Christ, & R.D.
Wilhelm! Damasi Lindani Sacellano, eximioque concionatori, aczeloso Apostolicae doctrinae propugnatori, capta a Geusis Civitate, telis impiorum pro Catholica
Religione fortiter cadenti & palma martyrii coronato, moestissimus ponebat
w.D.L. (indano) An. 1^72, die Julii 2 3 . ' Havensius, Relatio 38.
2
Havensius, Commentarius, 130.
' Morillon aan Granvelle, 9-8-1 суг: 'Mons. de Ruremunde s'est saulvé luy
deuxième seullement à Louvain; l'ung de ses chapellains at esté piteusement
martirizó et tous les meubles et livres dudict sieur, qu'il n'avoit saulvé venduz
publicquement.' E. Poullet, iv, 344.
* Morillon aan Granvelle, 25-8-1^72: 'C'est merveilles ce qu en compte Mons.
de Ruremunde lequel est icy, et Mons de Harlem diet que ses moynes d'Eghmonde se sont mis soubz la protection des Gueuz et ne chantent ny font offices.'
E. Poullet, iv, 397.
s Paraphrases in Psalmos ad laudes; Bruxellae, pridie D. Augustini, anno ι $72.
6
'Nulla enim in re hoc tempestatis omnium turbulentissimae plus nobis fuit
aut solatìi solidioris aut gaudii suavioris, quam in istis divinis canticis meditandis
simul et diffusiori stilo explanandis.' Paraphrases, praefatio, j .
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laten koel en gereserveerd ontvangen was. Havet echter had hem
met de hartelijkste gastvrijheid opgenomen en hem zelfs een eigen
woning aangeboden, riant gelegen aan een bocht van de Maas, waar
hij zich rustig op de studie kon toeleggen. Zelfs had Havet hem bij
het afscheid toegevoegd : ' Kom gerust bij mij terug ; zolang ik twee
penningen bezit, is er een voor U'. 'Of er onder de christenen van
deze tijd', schreef Lindanus, 'ergens een grotere liefde wordt gevonden, weet God alleen. Ik echter kan getuigen, dat ik zo iets nog
nooit heb meegemaakt' 1 . Ook François Richardot, de bisschop van
Atrecht, had Lindanus gastvrij uitgenodigd 2 , maar over het algemeen schijnt hij niet bijzonder welkom geweest te zijn. Morillon
schreef, dat hij in augustus te Brussel reeds pogingen deed om
schadevergoeding te krijgen voor het verlies van zijn huisraad, 'en
toch' voegde Morillon er enigszins kregelig aan toe 'heeft hij in elk
geval nog zijn proosdij van Meerssen, terwijl de bisschop van
Haarlem alles heeft verloren en die van Deventer zijn proosdij van
Oldenzaal' 3 .
De veldtocht van Oranje werd een grote mislukking. Tussen 2 en
6 oktober ontruimden zijn troepen het Overkwartier en op 12
oktober trok het Spaanse leger Roermond binnen. Tegen het einde
van de maand was ook Lindanus terug. 'Men viert feest' schreef
Morillon, 'omdat Roermond heroverd is. Het kan echter geen stad
meer genoemd worden, omdat het geheel verwoest is en open ligt
voor allerlei ongerechtigheden' 4 . Ook het paleis van de bisschop
was zwaar beschadigd. 'Hij had nauwelijks een kamer om te werken, zo hadden de vijanden alles verwoest, stuk geslagen en geroofd.
Niets was er nog heel, deuren noch vensters. De tafels en de kleinere inventaris waren gestolen en verkocht en konden slechts
beschadigd en tegen veel geld gedeeltelijk weer worden terug1
'An hac charitate fraterna vere evangelica major inter Christianos nunc temporis reperiatur, Deus novit: equidem testari possum me nulla parte potuisse
hactenus aliquid reperire simile.' praefatio, 13.
z
'Proxime ad earn accessit Rev. Richardotus Atrebatensis Episcopus, qui primo
congressu sese omnia Christiana hospitalitatis jura nobis debere, publica voce
assistantibus plurimis bpiscopis est professus, hortans ut iis nostro pro jure
uteremur: nos enim ipsi rem omnium gratissimam facturos.' praefatio, ι з.
3
Morillon aan Granvelle, 26-8-1 572 : 'Lindanus demande pension sur St. Vaast,
pour avoir perdu ses meubles a Remunde ; touttefois il tient encores son priore de
Merssen, pres de Maestricht. Mons. de Harlem a tout perdu et Mons. de Deven
ter sa prévoté de Eldenzeele.' E. Poullet, Correspondence, iv, 399.
* Morillon aan Granvelle, 31-10-1^72 : E. Poullet, Correspondence, in, 483.
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1

gekocht' . Het meeste treurde hij over het verlies van zijn kostbare
2
bibliotheek, die in het openbaar verkocht was . In zijn volgende
boeken zou hij er meermalen over klagen, dat door deze ramp zijn
wetenschappelijke arbeid haast onmogelijk was geworden 3 . Gropper
gebruikte dit als argument om voor hem uit de Vatikaanse biblio
theek een afschrift te verkrijgen van een kostbaar manuscript* en de
abt van Alne bood hem aan vrijelijk van zijn kloosterbibliotheek
gebruik te maken*. In november 1574 berichtte Lindanus, dat hij
ternauwernood een derde deel van zijn boekenbezit had kunnen
terugkopen 6 . Voor Lindanus, die de studie als 'het beste stuck ons
ellendighen leevens' beschouwde, de veilige schuilhoek, waarheen
hij in donkere uren steeds weer kon vluchten, was dit inderdaad een
bijzonder zwaar verlies, waarover hij met recht teneergeslagen was.
Naast droefheid beving hem 'een heilige woede over het werk
van de duivel', dat hij in dergelijke rampen zag. 'Toen ik in 1572 in
mijn gehavende bisdom terugkeerde en de kathedraal van Roer
mond in ogenschouw nam, zag ik op het hoogaltaar, waarvan alle
beelden waren afgeworpen en verbrand, alleen nog een klein
beeldje van de duivel met de geldzak, dat aan het beeld van de H.
1

Havensius, 131.
Zie hierboven, blz. 398, nota 3.
3 Lindanus aan Filips 11, 6-9-1 $73, Simancas, Est. leg. ςςς, no. 38; aan Mercurianus, Î8-3-IJ73, arch. s.j. Rome, Germania 1^3, fol. 22; Pro varus...
Stromatum, praefatio; Meditationes in Psalmum CXIH, 202; De apostolico
virginatis voto, praefatio; De fugiendis nostri seculi idolis, caput 16; Concordia
discors, praefatio. Zie ook M. Willemsen, De werken van Wilhelmus Lindanus,
Limburgs Jaarboek, II, 2¡o, 288, 311, 327, 364, 4 Í J , 766 en 767.
• Caspar Gropper aan Como, 20-1-IJ74: 'Vir ¡He durissima quoque perpessus
maxime dum superiore anno sui Episcopatus с i vi tas principalis Ruremunda a
Geusitis misere diriperetur, qua calamitate ipse carissimae sibi bibliothecae
iacturam fecit, unde etiam maxime nunc cuperet, ex Vaticanae bibliothecae
inestimabili thesauro libellum D. Damasi de virginitate inscriptum sibi communicari... Crederem haud incommode suis desideriis satisfíeri posse, si
mandaretur Vaticanae bibliothecae custodi, ut conducto aliquo scriptore, copia
illius libelli describeretur et ad ipsum in Germaniam mitteretur.' W. E. Schwarz,
101.
s Psalterium Davidicum Vetus, Opdracht van de tweede uitgave ( i í 7 7 ) aan
Sebastianus Antoni!, abt van Alne.
* 'Bibliothecula nostra (eheu) ex copiossima (uti meministi) nunc rara: ex
ditissima, nunc Goessarum direptionibus, barbarisque dilacerationibus paupercula, & ad trientem vixdum recuperata (licet heri una hora duplo plures mihi
una ex huius oppidi casula post menses duodetriginta reddiderit, quam ludas
accepit argénteos...' Pro varus... Stromatum, praefatio, 4, gedateerd: 10-11"Î74·
1
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Genoveva had vastgezeten, ongedeerd overeind staan. Ik heb het
gegrepen, op de grond geworpen en vertrapt met de woorden:
' Ga weg van hier, satan ! Waar gij de beelden van Christus de Heer
en van zijn heiligen hebt gebroken, kunt gij niet blijven staan' 1 .
Havensius verhaalt, dat Lindanus reeds op Allerheiligendag begon
met het volk en de clerus aan te sporen tot boete en bekering van
hun zonden, waardoor zij deze vreselijke straf van God over zich
hadden afgeroepen 2 . Of deze openlijke verkondiging van de retributiegedachte op dat moment voor deze geslagen en beroofde
mensen wel bijzonder tactvol was, valt te betwijfelen. Lindanus'
brief, uit Weert aan Alva geschreven, maakt het meer waarschijn
lijk, dat hij 'volgens de woorden van de profeet het zwakke zocht te
steunen, het zieke te troosten, het gebrokene te helen en het
afgedwaalde terug te voeren, zonder zich te sparen, niet streng
bevelend, maar geworden: een deel van zijn kudde' 3 .
In het voorjaar van ι $74 was er opnieuw een plotselinge oorlogs
dreiging door de inval van een Duits expeditieleger onder de beide
broers van de Zwijger, Lodewijk en Hendrik van Nassau, en Christoffel van de Palts. Op 20 februari verschenen zij voor Valkenburg,
plunderend en brandschattend in de wijde omgeving. Hun opzet
was dezelfde als in 1^68 en 1572, om door een veldtocht naar
Brabant en Vlaanderen de opstand een grotere omvang te geven.
1
'Cum ad meam anno 72 rediissem dioecesim, Goessarum incursionibus perturbatam, templi Ruraemundae chorum perlustrans, vidi in Altari summo
sublatis universis atque tres per rogos exustis Sanctorum imaginibus solam
imagunculam, quae diaboli follem gestantis specie solet D. Genovefae Virgini
appingi: quam ego rapide manu arripiens, & humi illidens, tu hinc, inquam,
migra diabole, qui stare non potes, unde venerandas Domini tui Christi &
sanctorum eius imagines tuos per sacrilegos satellites exturbasti.' in margine:
'quam Lindanus sua manu humi illisa contrivi t.' De fugiendis nostri seculi
idolis, 110.
2
'In die omnium Sanctorum populum & clerum ad seriam poenitentiam peccatorum veterum, propter quae tam atrocem calamitatem Deus iustissime iratus
oppido Ruraemundensi immiserat, exhortar! coepit.' Havensius, 132.
3 Havensius, 132, geeft hier een variant op de tekst van Ezechiël xxxiv, 16
waarin de profeet de zorg van Jahweh voor zijn verbannen volk beschrijft met het
beeld van de goede herder. Zelf schreef Lindanus op 24 november 1 çyi aan Alva:
'Je me suys le mois passe retourne a Ruremunde auprès mes pouvres brebis, pour
lesquelles avons depuys (corne aussy auparavant) continuellement travaille
reconcilie et consacre les lieux divins, avecq les saincts autels par les Ceux
prophanez; et prie le toutpuissant de reduir les esgarez, avec tout mon troppeau
conserver en l'union de nostre mere la saínete église, et intégrité de la foy
Catholique.' R.A.B. Audience, 243, 136.
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Tevens hoopte men daardoor de zeegewesten te ontlasten en de
belegeraars van Leiden tot opbreken te dwingen. Men slaagde er
echter niet in Maastricht door verrassing te nemen en zag zich
daardoor gedwongen een meer noordelijke oversteekplaats over de
Maas te vinden. Een complot om Roermond in hun handen te
spelen werd bijtijds ontdekt en zo trok het leger om het ongenaak
bare Venlo heen verder noordwaarts, aan de overzijde van de rivier
gevolgd door Sanchez d'Avila, die zijn troepen in ijlmarsen voort
dreef om ten koste van alles Lodewijks vereniging met Oranje te
beletten 1 .
Zoals bekend is, werd de wedloop langs de Maas door d'Avila
gewonnen. Na de overtocht over een schipbrug bij Grave sneed het
Spaanse leger zijn ongedisciplineerde tegenstanders de pas af bij Mook,
waar zich voor de zaak van Oranje een drama afspeelde. De eigen
lijke slag werd geleverd in en om het dorp : de met sagen omweven
Mokerhei was voornamelijk het toneel van een genadeloze achter
volging welke eindigde bij de moerassen van 'Die swaere Noodt' 2 .
De stadhouder van Gelre, Gillis van Berlaymont, die erbij was
geweest, noemde in zijn verslag aan Roermond het getal van ςοοο
gesneuvelden. Onder hen bevonden zich de drie aanvoerders, wier
lijken nimmer werden teruggevonden.
Deze derde en laatste poging om de Nederlanden vanuit het
Duitse Rijk via het Maasdal te bevrijden, was op een volkomen
mislukking uitgelopen. De triomfantelijke berichten over deze
zege, waarvoor in het gehele rijk dankoffers en feesten werden
gehouden 3 correspondeerden echter nauwelijks met de reële situatie. De Spaanse tercios eisten betaling van hun achterstallige soldij
en sloegen aan het muiten, welk voorbeeld door de Walen en
Duitsers gevolgd werd"*. Bij gebrek aan financiën stond Requesens
machteloos. Het weerloze platteland werd echter opnieuw slachtoffer van ongebreidelde plunderingen.
1

J. L. Meulleners, De slag van Mook, PSHAL, XXX (1893) 171 ; dezelfde: Legertochten tusschen Maastricht en Mook, PSHAL, xxv (1888) 161; J. Ritman, De
tocht van Lodewijk van Nassau langs de Maas en de slag op de Mookerheide,
T.v.G. xxv (1910) 1 v; P. ] . Blok, De slag op de Mookerheide, Groningen 1891 ;
A. F. van Beurden, Sagen over de Mookerheide, in: 'Buiten' 1908.
1
Zeer oude benaming van een boerderij, thans boswachterswoning, ten zuiden
van het dorp, waar Meulleners het begin van de moerassen situeerde.
3 Missive van Requesens aan de bisschoppen, R.A.A. Brieven van en aan het hof,
3068.
* E. Gossart, Espagnols et Flamands, и, 8; A.G.Ν. ν , 64.
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Of Lindanus in ι 574 opnieuw gevlucht is, valt niet met zekerheid
te zeggen. In zijn brief aan de magistraat van Venlo van 3 maart gaf
hij het voornemen daartoe te kennen en meldde tevens, dat hij zijn
bagage en boeken reeds vooruitgezonden had 1 . Later vermeldde
Lindanus, dat hij toen, bij het pakken en verzenden van zijn boeken,
een groot aantal notities was kwijtgeraakt2. In elk geval is hij ook
toen erg bang geweest en in de herfst van dat jaar waagde hij het nog
niet op reis te gaan 3 . In de stad Roermond zelf werd de positie van
de bisschop echter ook steeds riskanter.
Sedert de ramp van 1 £72 werden meermalen koninklijke troepen
in de stad of de omgeving gelegerd 4 , die bij de dreiging van maart
1 £74 werden verstrekt 5 en na de veldtocht vervangen door een vast
garnizoen uit het regiment van Nicolaas van Polweiler 6 , dat ook
Deventer en Kampen bezet hield. De kroniek van Roermond 7
verhaalt uitvoerig over de moedwil die de burgerij van de heb
zuchtige en brutale soldaten te verduren had. Ook het stadsarchief
bewaart tientallen klachten over de last die het regiment Polweiler
onder bevel van de kolonel of zijn plaatsvervanger, overste Blasius
van Vegersheim, de stad bezorgde. Vooraf had de magistraat de
verzekering van de landsregering ontvangen, dat de stad van de
soldijbetaling 'onbeswert en ungemolesteert verbliven sol' 8 . In
feite moest de stad de soldij 'voorschieten, totdat de regering geld
ter beschikking zou hebben' 9 . Intussen mocht de magistraat de
benodigde geldsommen inhouden van de schattingen uit de stad en uit
het ambt Montfort 1 0 . Deze waren echter op den duur volkomen
ontoereikend 'weil oick die principaelste coopluyden ende borgers
1

Lindanus aan de magistraat van Venlo, io-}-i $74, uitgegeven door P. Doppler

in PSHAL, XLiv ( 1 9 0 8 ) 4 0 6 .
2

'Istud vero consilium nova superiori vere in hanc provinciam petulantis
militis irruptio interbavit, immo quae tunc collegeram ad Panopliae auctuarium
inter componendas miseras & semilaceras sarcinas diris et infcstis mihi hostium
fauci bus semel dudum meo malis expletis cripiendas interciderunt. ' Pro v a r u s . . .
Stromatum, 4.
3 Zie hierboven blz. 293, nota 7.
* J. B. Sivré, Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Roermond, stukken
van i 2 - i o - i { 7 3 , і о - і о - і £ 7 4 е п 17-10-1173.
s Sivré, 22, 24 en 2 Í - 2 - I Í 7 4 , 4 - 3 - I Î 7 Î ·
* Sivré, I - 9 - I Í 7 4 , en 11-9-1 ¡γς.
' Uitgegeven door F. Nettesheim, Roermond 1876, blz. 109 v.
8
Roermond aan de raad van state, 26-3-1^76, Sivré, 133.
» Berlaymont aan Roermond, 10-10-1^73, Sivré, 108, 116.
10
Berlaymont aan Roermond, 3-4-1 £74, Sivré, 122.
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sich vuyt Ruremunde vertrocken ende merendeels nyet meer en
syn wedercomen' 1 . Door de desolate toestand van de staatskas2
werd er nagenoeg geen geld voor soldij gezonden. Het archief van
Roermond bevat slechts één bericht van de stadhouder, dat hij een
som van 1464 gulden voor het garnizoen beschikbaar had 3 , maar
vele ontwijkende of negatieve antwoorden op de wanhopige smeekbeden van de magistraat4. Waar de regering in gebreke bleef, moest
de stad zich steeds dieper in de schulden steken en toen zij niet
langer in staat was het geld op te brengen, namen de soldaten het
heft in handen en vielen de burgers lastig5.
De wanorde die na de dood van Requesens in maart 1576 zich
over het gehele land verbreidde, met stropende legerbenden en
muitende garnizoenen 6 , leidde in Roermond tot een waar schrikbewind. De kroniek meldt, dat de soldaten 'syn inder magistraet
huyser geloopen, etliche mit gewalt opgeslaegen, allerley moetwil
daerinne bedreven, boven der maeten geteert, syn oick in eens
raedtzverwandter keiler gefallen, mit etlichen rotten teffens, den
wijn der gedroncken ende mit kreucken vuytgedraeghen 7 . Op
Hemelvaartsdag 31 mei 1^76 sloten de soldaten de magistraat in de
parochiekerk op, 'zonder toe te laeten, dat men hun te eten oft te
drincken solde brengen' 8 . Geen wonder, dat de stedelijke regering
zich wendde tot de raad van state, die tijdelijk de landsreger ing
voerde, met de eis deze troepen te verwijderen, omdat de gehele
magistraat anders genoodzaakt zou zijn, 'sich op den loop te stellen
und van hin wycken dan wyers langer mit innen neit staende halden
khunnen' 9 .
In dit licht worden de mededelingen van Havensius over de last
die de bisschop ondervond, ook zonder originele gegevens, alles1

Kroniek der stad Roermond, 177.
A.G.N. V, 63.
' Berlaymont aan Roermond, 28-7-1 $76, Sivré, 134.
• Stukken van 10-10-1573; 16-4 en J o - j - i j 7 4 ; j - i , 23-1, 16-4 en
ίο-ς-ιςτς;
en 14-9-1576: Sivré, 116-136.
s Stukken van 9-7-1Î74, 18-10-1 ςτς e.a. Sivré, 124 en 129.
« A.G.N, v, 7Í-79.
7 Kroniek, 111.
• De kroniek verhaalt deze gebeurtenis onder het jaar 1 ¡js (blz. 117), Havensius
geeft 1 Í76 en wel met de nauwkeurige datering: 'ultima maii, in die Ascensionis
Domini' (168). In 1576 viel het feest van Hemelvaart inderdaad op 31 mei.
Havensius schijnt hier op een nauwkeurige bron terug te gaan.
* Magistraat van Roermond aan de Raad van State, 2-9-1 J76, Sivré, 135.
2
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zins aannemelijk. Reeds in het begin van 1576 bemiddelde Lindanus
meermalen bij Polweiler om de lasten voor de stad te verlichten
door ook de omliggende plaatsen te laten meebetalen. Op verzoek
van de magistraat overreedde hij de geestelijkheid, een aantal
soldaten te onderhouden en nam er zelf twaalf voor zijn rekening 1 .
Toen de magistraat in de kerk was opgesloten, onderhandelde de
bisschop persoonlijk met de kapitein en bood daarbij zelf 250
gulden aan. Tijdens een oproer in de augustusmaand gaf hij opnieuw
een som van 200 daalders, waarvan de halve waarde noodgedwongen uit zilveren serviesgoed bestond. Enkele dagen later was er
opnieuw een groot tumult van soldaten, die de markt bezetten, een
aantal schoten losten en reeds geschut in stelling brachten. 'Daar de
bisschop het uitbreken van een groot bloedbad vreesde, gaf hij alles
af wat hij voorhanden had, zelfs een hoeveelheid ongemunt goud en
zilver, daar hij als goede vader dit minder achtte dan het bloed van
een enkele zijner kinderen. Aldus voorkwam hij een tragedie, tot
zijn eigen grote schade. 'Doch', voegde Havensius eraan toe 'dit
zou zo niet kunnen duren.. .' 2
Op 20 oktober 1 $76 is de bisschop heimelijk uit de stad gevlucht.
Of dit op aandringen van de magistraat gebeurde, zoals Havensius
ons ter verontschuldiging van Lindanus wil laten geloven3 is een
andere zaak. Uit het stadsarchief blijkt, dat de magistraat enkele
dagen tevoren van Berlaymont een plakkaat tegen muitende soldaten ontving, met de bemerking, dat het waarschijnlijk niet raadzaam zou zijn de verordening af te kondigen, omdat daaruit nog
grotere onlusten konden volgen1*. Ook wanneer het stadsbestuur
geaarzeld heeft tot publikatie over te gaan, heeft de bisschop waarschijnlijk toch kennis kunnen nemen van het stuk en heeft hij de
mogelijke gevolgen ervan kunnen overwegen. In elk geval deed
Lindanus, datgene, waarmee de magistraat meermalen gedreigd had
en nam de wijk. Verborgen op een boerenkar tussen het opgetaste

1

Havensius, 166.
Havensius, 169: ' Caeterum non erat res illa diuturna f u t u r a . . . ' .
3
Havensius, 169: 'Praesidiarii quotidie agebant insolentius, atque commilitones
eiusdem cohortis Daventriae eadem aestate Decanum & Canónicos duodecim
in carcere fame ac siti discruciaverant, doñee tria milia dalcrorum extorquèrent.
Quod ubi Magistratus Ruraemundensis cognovisset, D. Lindanum praemonet sibi
ut caveat, ne quid simile patiatur. '
* Berlaymont aan Roermond, ι ς, ig en 20-10-1^76, Sivré, 138 ν.
2
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hooi vluchtte hij naar Valkenburg en vandaar naar Luik, waar hij de
winter doorbracht 1 .
Zeer zeker heeft hij daarbij niet vermoed, dat deze vlucht het
voorlopige einde zou betekenen van zijn bisschoppelijke arbeid.
Zijns ondanks raakte Lindanus verstrikt in de politieke verwikkelingen rond het optreden van de nieuwe gouverneur, Don Juan van
Oostenrijk. In de burgeroorlog, die volgde op de bezetting van de
citadel van Namen, koos nagenoeg geheel het Overkwartier, met
de drie Nederkwartieren van Gelre, de partij van de StatenGeneraal. Bisschop Lindanus, die volgens de instructies van het
Vatikaan en tevens volgens zijn eigen overtuiging aan Don Juan
trouw bleef, werd in zijn diocees als een verrader beschouwd en
kon weinig goed meer doen 2 . Door financiële nood gedwongen,
sloeg hij de weg naar Rome en Madrid in. Toen hij in december
1579 in het vaderland terugkeerde, was zijn zetelstad Roermond,
bewaakt door een sterk garnizoen, als een geïsoleerde vesting in het
opstandige gebied. Met lede ogen moest de bisschop aanzien, hoe
de nieuwe stadhouder, Jan van Nassau, het protestantiseringsproces
in Gelre poogde in te leiden. Eerst na de succesvolle opmars van
Alexander Farnese, hertog van Parma, die in ιςΒς en i j 8 6 het
gehele Maasdal terugbracht onder het wettige gezag, kon Lindanus
zijn arbeid hervatten.

1

Havensius, 169: 'Itaque Rev. in cárnica duobus aut tribus foeni saccis onusta
delitescens, uno comitatus comité, qui os carrucae opplebat, ne qua foret
suspicio sese in Falckenburgum subduxit.'
2
Lindanus aan Gregorius xiii, 8-4-1 $78: 'Lovanii vin Aprilis MDLXXVIII, ubi
exulamus, quod domuni redire per infesta undique itinera nondum licet. Nam
tota oppidi Ruraemundensis vicinia Statibus cum tota mea Dioecesi adhaerens,
2
jamdudum nostris parare mandatis récusât.' Uitgegeven door A. Theiner, и, 4 4 ·
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Tussenbalans

De voorafgaande hoofdstukken vormen een enigszins afgerond ge
heel. In het hoofdstuk over de afkomst en de opvoeding van
Lindanus werd aandacht geschonken aan de verschillende factoren,
die zijn verdere levensloop min of meer bepaald hebben. De zelf
bewuste en actieve koopmansgeest van de Dordse regentenklasse
stond daarbij naast de degelijke en behoudsgezinde vroomheid van
het ouderlijk gezin. Lindanus' opleiding in Leuven gaf het contrast
te zien tussen de scholastieke visies en methoden van de theolo
gische faculteit en de humanistische training in talen- en bronnen
studie op het Collegium Trilingue. De ongestoorde wetenschappe
lijke arbeid in het vredige huis van Ruard Tapper en in het verre
Dillingse seminarie was wellicht nogal wereldvreemd, doch bleef
voor hem een fundamentele levenservaring welke hij steeds met
zich droeg. Daarop zou hij zich telkens terugtrekken, wanneer de
zorgen voor kerk en land hem dreigden te overstelpen.
In de drie volgende hoofdstukken werd nagegaan, hoe Lindanus
zich gedroeg in de uitoefening van de ambten, die hij achtereen
volgens te bekleden kreeg: dat van geestelijk commissaris in
Friesland, dat van inquisiteur in Holland en dat van bisschop van
Roermond. Hoewel het beschikbare materiaal zeer onvolledig was,
kon de algemene lijn van zijn beleid worden nagegaan en telkens
moest worden geconstateerd, dat Lindanus in de moeilijkheden van
zijn opdracht geheel vastraakte en tenslotte de vlucht nam. Alleen
in ι Ç76 wogen de uiterlijke omstandigheden wellicht zwaarder dan
de innerlijke tegenstellingen, doch ook daar kan niet worden voorbij gezien aan de jurisdictiestrijd met het hof van Gelre en de
gespannen verhouding met de Roermondse magistraat.
Ongetwijfeld was Lindanus een grote persoonlijkheid en het hier
geboden verhaal geeft van hem nog geenszins het afgeronde beeld,
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dat de eervolle titel van biografie zou mogen dragen. Daaraan ontbreken niet slechts, chronologisch gezien, de laatste twaalf levensjaren, dat is: juist de belangrijkste levensperiode, waarin de
volwassene tot volle rijpheid pleegt te komen; niet alleen bleef het
verslag van zijn bisschoppelijke activiteit halverwege steken, maar
verschillende belangrijke facetten zijn tot dusver nagenoeg niet aan
bod gekomen of werden met opzet geweerd om aan de eenheid van
het verhaal geen afbreuk te doen.
L I N D A N U S ALS P O L I T I C U S

In de maanden die volgden op zijn heimelijke vlucht, kreeg het
leven van Lindanus een nieuwe dimensie door de politieke rol,
welke hij in de Nederlandse verhoudingen ging spelen. Als inquisiteur had hij reeds zijdelings, door zijn relatie met fra Lorenzo de
Villavicentio, de houding van koning Filips beïnvloed en als bisschop had hij te Rome een eigen gezicht gekregen door de berichten
en documenten, welke de nuntius Kaspar Gropper aan de curie
zond. Een eigen politieke rol speelde Lindanus echter niet. Enkele
malen heeft hij zich aan de koning opgedrongen met uitvoerige
brieven vol klachten en hervormingsvoorstellen, maar hij behoorde
niet, zoals Maarten van Riethoven, Franciscus Sonnius of Remi
Drieux, tot de prelaten, die regelmatig door de regering werden
geraadpleegd. Het onpraktische van zijn voorstellen en de scherpe
toon van zijn brieven moet dit wel hebben belet. In 1577 werd dat
echter anders.
Na de dood van Requesens had de Raad van State wettig het gezag
overgenomen, doch zich al spoedig door geldgebrek en onmacht in
discrediet gebracht 1 . Hoewel door de koning gewantrouwd, bleef
de raad hem trouw en durfde niets doen, wat de vorst zou kunnen
mishagen. De staten van Brabant namen toen de leiding en dwongen
de Raad van State tot de bijeenroeping van de Staten Generaal 2 .
Tot elke prijs wilde men een einde maken aan de eindeloze oorlog
en aan de overlast der Spaanse garnizoenen. Onder de indruk van de
Spaanse Furie in Antwerpen kwam overhaast de Pacificatie van Gent
tot stand, waarbij vooral de clerus een zeer grote rol speelde,
ofschoon de positie van de katholieke godsdienst er onvoldoende
1
2

A.G.N. dl. v, 79 v; E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, v. IJ3 v.
A.G.N. dl. v, 80 v; B. de Meester, Le Saint Siège, 102 ν.
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door gewaarborgd werd. Ook bij de poging de nieuwe gouverneur,
Don Juan van Oostenrijk, over te halen de Pacificatie te ondertekenen waren verschillende bisschoppen, bewogen door de onhoudbare toestand, nauw betrokken. Met name Maarten van Riethoven en Remi Drieux wendden al hun overredingskracht aan om
Don Juan ervan te overtuigen, dat het belang van de godsdienst de
onverwijlde aanvaarding van het vredesverdrag eiste.
Lindanus echter, dogmaticus als altijd, zag in het stuk 'veel wat
verdacht en dubbelzinnig geformuleerd was, hetgeen gevaarlijk en
zelfs noodlottig kon worden voor het katholieke geloof' 1 . Daar zijn
mening echter niet gevraagd werd, hield hij zich afzijdig en sprak
noch schreef erover 2 . Deze veilige afstand kon hij echter niet
langer bewaren, toen hij naar het hof ontboden werd door Filips
Segha die als bijzonder pauselijk afgezant bij Don Juan verbleef.
Het streven van het Romeinse staatssecretariaat was er in 1^76
aanvankelijk op gericht, de vrede in de Nederlanden te bevorderen
met de bedoeling, dat het daardoor vrijkomende Spaanse leger
onder aanvoering van Don Juan, de overwinnaar van Lepanto, het
Kanaal zou oversteken om in Engeland de katholieke godsdienst te
herstellen. Segha was door de paus naar Don Juan gezonden met
een cheque van 50.000 ducaten als bijdrage in de kosten en de
opdracht de veldheer op zijn kruistocht in alles bij te staan. Voordat
hij echter in de Nederlanden arriveerde, had Don Juan reeds
moeten toestaan, dat de Spaanse troepen over land naar Italië
zouden vertrekken. De expeditie naar Engeland was daarmee onmogelijk geworden. Segha constateerde aanstonds, dat de Pacificatie
zeer nadelig voor de kerk was. Tevens meldde hij aan kardinaal
Como de verdeeldheid onder de hoge clerus en sprak hij er zijn
bezorgdheid over uit, dat veel prelaten en bisschoppen naar godsdienstvrijheid neigden en de zaak des konings niet meer onvoor1
Lindanus aan Gregorius xni, 8-4-1 ¡j8: 'Cum enim nota mihi esset harum
Provinciarum... facies, et perspicue animadverterem, quorsum inconsulta
spectarent Statuum studia, non potui ¡Ham Gandensem pacem nostri fundi calamitatem, ac veram Religionis Catholicae labefactationem approbare. Multa in ea
videbam suspecta, plura ambigua et insidiosa, fideique Christianae perniciosa,
siculi nunc liquet, cum passim boni omnes, qui non aufugerunt, in vincula
abripiuntur, et tribunalia, submotis piis, implen tur aut suspect is aut haereticis
Magistratibus.' Theiner, Annales 11, 423.
2
'linde siculi nee super ea unquam fui rogatus sententiam, ita пес verbo, пес
manu earn comprobavi. Нас de caussa ubi me Status Belgarum sibi refragari
sentirent, odio me gratis h a b u e r e . . . '
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waardelijk toegedaan waren 1 . In dit verband moet de oproep aan
Lindanus, naar het hof te komen, worden gezien. Diens overtuiging
moet de nuntius bekend zijn geweest; mogelijk ook herinnerde
Segha zich Lindanus' reputatie uit de berichten van Kaspar Gropper.
Toen Lindanus in Mechelen arriveerde, had Don Juan echter
reeds met de Staten Generaal gebroken door de bezetting van het
kasteel van Namen. Op het bericht, dat de nuntius nog bij de landvoogd verbleef, reisde Lindanus door naar Namen, waar hem echter
bleek, dat Segha plotseling naar Spanje was vertrokken. Volgens
het uitdrukkelijk getuigenis van Lindanus en Johan Strijen, die
reeds aan het hof vertoefde, hield de Roermondse bisschop zich ook
toen nog buiten de politieke verhoudingen. Hij sprak met de landvoogd alleen over enkele problemen van zijn eigen diocees en
vertrok reeds na enige dagen. Het kwaad was echter geschied. Don
Juan was tot volksvijand uitgeroepen en Lindanus werd als 'Jannist'
beschouwd, omdat hij van het hof kwam. Dat kostte hem de toegang tot zijn diocees en het bezit van zijn tafelgoed, namelijk de
proosdij van Meerssen, die gelegen was in het Brabantse Land van
Overmaas en nu door het hof van Brabant in beslag werd genomen.
Van alle inkomsten beroofd en met arrestatie bedreigd vluchtte
Lindanus met Johan Strijen naar Keulen, waar hij in het karmelietenklooster in behoeftige omstandigheden de winter doorbracht.
In januari 1578 verliet Lindanus, door financiële nood gedwongen,
deze schuilplaats weer en keerde naar het hof van Don Juan terug,
vanwaar hij op 8 april spijtig aan paus Gregorius schreef, dat hij
door de schuld van diens nuntius, Filips Segha, in deze nood geraakt
was, dat hij als vijand van het vaderland werd beschouwd, door allen
gemeden en van zijn inkomsten beroofd 2 .
De pauselijke diplomatie keerde in datzelfde jaar 1^78 naar de
harde koers terug. Nu de onderhandelingen op niets waren uitgelopen en de Pacificatie tot een dode letter was geworden,
1

B. de Meester, 116, 123.
* 'Hactenus me solabatur innocentiae conscientia, quod virtutis nomine haec
patior, Christo meo gratia et gloria! quasi patriae hostis Domino Regi meo
Catholico et Gubematori Belgico Illmo Domino Johanni Austriaco me adversus
Status Bélgicos adjunxerim socium.' 'Poterit contestar! Reverendissimus Dominus Segha, Sanctitatis Vestrae nuntius Apostolicus ad Regem ex Belgio destinatus
cujus salutandi occasione cum binis essem litteris evoca tus, in hanc incidi
aerumnam, nunc hostis Patriae judìcatus et omnibus exclusus, incorporatione
Merssen Praepositurae per Senatum Brabantiae abolita xix Januarii anni 78.'
Theiner, Annales il, 432 en 424.
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moesten de opstandige gewesten met geweld bedwongen worden.
Gregorius ХШ dwong de Nederlandse bisschoppen en abten zonder
reserve de zijde van de koning te kiezen en beijverde zich de vredes
onderhandelingen van Keulen te doen mislukken. In dit verband is
het redelijk aan te nemen, dat Lindanus niet op eigen initiatief,
maar op uitnodiging van de curie heeft gehandeld, toen hij in het
najaar naar Rome vertrok. Hij werd met alle égards door de paus
ontvangen en in de beraadslagingen der kardinalen betrokken.
Daarop werd Lindanus door Gregorius naar Spanje gezonden, fungerend als verbindingsman tussen paus en koning, waarbij zijn
armoede en de noodzaak van een jaargeld uit de Spaanse bisdommen
een uitstekende dekmantel vormden.
In Madrid is fra Lorenzo de Villavicentio weer als zijn tussenpersoon opgetreden, terwijl ook kardinaal Granvelle ijlings door de
koning werd ontboden. Wat er precies verhandeld werd, is uit
het archiefonderzoek tot dusver niet afdoende gebleken. De enkele
gegevens die ons thans ter beschikking staan, wettigen evenwel de
in de literatuur uitgesproken veronderstelling, dat de visie van paus
en koning op de toestand in de Nederlanden mede door de verslagen van deze ooggetuige is gevormd en dat hun politiek van
repressie door zijn overtuigende woorden werd versterkt. 1
Teruggekeerd in het vaderland, genoot Lindanus een groter
prestige dan ooit tevoren, niet slechts bij de hertog van Parma, die
hem meermalen raadpleegde en hem bijzondere opdrachten gaf,
maar ook bij de curie en aan het koninklijk hof, waar hij tijdens zijn
bezoek vele persoonlijke relaties had aangeknoopt. Lindanus bleef
een trouw supporter van de coalitie tussen de kerk en de Spaanse
koning. Tesamen met militaire en civiele ambtenaren werd hij in
de heroverde steden ingezet om met forse hand de orde te helpen
herstellen op basis van gehoorzaamheid aan de koning en rechtzinnigheid in het geloof. Terwijl meerdere bisschoppen en theologen zich uitspraken voor zekere mate van godsdienstvrijheid of
althans voor een burgerlijke tolerantie 2 en vele goede katholieken
door de houding van het Vatikaan in het gewetensconflict van hun
leven geraakten, verkondigde Lindanus in woord en geschrift: 'dat
geen quader peste der Christen, oft grooter zielmoerderie onder de
Sonne en is te vinden, dan de Vrijheytdes Gheloofs oft Vrij-Religie
1

L. J. Rogier, De katholieke kerk van ι ξ¡9 tot 1795, 179.
E. de Moreau, Histoire, 142; Le clergé des Pays-Bas méridionaux à l'époque
des troubles, 199 v.
2

4Ч

den gemeenen man toe te laten; soe nu ter tijt sommighe zielmoerders onsinnelijck zyn crijsschende' 1 . Hij noemde de godsdienstvrijheid 'een zekere peste des volcks Godts' en bezong
uitbundig 'den sonderlinghen loff ende prijse des Catholischen
Conincks Philippi, die syn Christen ondersaten niet ongoddelyck en
wil duer de Vrije Religie leveren inden heischen moertpriem des
erfvyants der Christen schapen, des duvels'. 'Daeromme ghy meer
ghehouden zijt, uwen natuerlijcken heere ende Coninck meer te
beminnen, dan u eyghen vaders ende moeders, die u tot deser
werelt voortgebracht hebben, omdat hij u met Christelycke voersichticheyt ende vaderlycke sorchvuldicheyt verlost vande schadelijcke vrijheyt der godtloesen dolinghen in het ellendich Nederlandt
(dat Godt haestelijck toch beteren moet) nu grausamelijck swermende'.
Hier valt een opmerkelijke parallel te trekken. Ofschoon Lindanus reeds in zijn jeugd een bewuste afkeer had van juridische studies
en problemen, kwam hij door zijn ambten in meer juridische
moeilijkheden dan de meeste van zijn collega's. Daarbij stond hij
onwrikbaar pal tegen elke inbreuk op zijn jurisdictie vanuit een
diep besef van de hoge waarde van zijn bisschopsambt en de absolute
rechten van de ware kerk. Terwijl hij zich zorgvuldig van de
politiek wilde distantiëren, raakte hij er zijns ondanks geheel in
verstrikt. Ook hier werden zijn opvattingen en adviezen gedragen
door een dogmatisch ingestelde visie op het wettige gezag en de
absolute rechten van het ware geloof. Het adagium, dat de politiek
de kunst van het haalbare is, behoorde stellig niet tot zijn verworven inzichten. In beide gevallen leidden de moeilijkheden tot
een verstarring, die ook aan zijn karakter geen goed deed. De
eerste jaren van zijn episcopaat met hun verantwoordelijkheid voor
de vele noden van de eigen kudde luidden een rijpingsproces in,
maar de politieke betrokkenheid en het isolement na 1^76 braken
deze ontwikkeling af. Dit proces dient in een vervolg op deze
studie nader te worden beschreven.

1
'Van d'Eenicheyt des Christen gheloofs... Sendtbrieff tot den burghers der
Stede van Weerdt, vrundtlijck ghescheven deur Wilhelmus van der Lindt, der
selver plaetse Bisschop hen van Godt ghestelt Tot Loven, 1S7 1 ·' Het citaat is
genomen uit de volledige titel.
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L I N D A N U S ALS T H E O L O O G

Een tweede aspect van dit leven, dat in het voorgaande bewust
terzijde is gelaten, betreft Lindanus' wetenschappelijke betekenis,
zijn plaats als geleerde in de geschiedenis van de theologie. Enkele
van zijn boeken werden kort besproken, de meeste echter slechts
terloops genoemd of aangehaald, als zij informatie verschaften over
de actuele gebeurtenissen. Een grondige analyse van zijn gehele
werk, voorzover dit bewaard bleef, en een situering van de schrij
ver in de theologische ontwikkelingen van de zestiende eeuw zijn
van groot belang voor de beoordeling van Lindanus, die in zijn
wetenschappelijke overtuigingen en theologische inzichten door
gaans de drijfveer voor zijn leven en handelen vond.
In dat licht dient ook de ruim ι ς jaar durende discussie tussen
Lindanus en de kring van theologen rond de drukker Plantijn over
de waarde van diens koninklijke bijbel opnieuw beschreven te
worden. De uiteenzettingen over dit onderwerp door M. Rooses in
zijn uitgave van Plantijns correspondentie en de weergave van de
strijd door B. Rekers in diens boek over Arias iMontano doen aan de
positie van Lindanus geen voldoende recht wedervaren 1 . Hoezeer
Lindanus bij deze exegetische kwestie persoonlijk en emotioneel
betrokken was, kan men enigszins bevroeden, wanneer men leest,
dat de bisschop enkele dagen voor zijn dood Plantijn in Antwerpen
bezocht met de bedoeling de oude vriendschap te herstellen, maar
dat hij zich bij dit laatste gesprek dermate opwond, dat de vete nog
verdiept werd 2 .
Tot de laatste dag van zijn leven is Lindanus een krampachtig
levend man gebleven. Aan de rust van de oude dag is hij niet toe1
M. Rooses, Plantijns koninklijke Bijbel: De Gids, 1880, 238-273; B. Rekers,
Benito Arias Montano, 117, 133, i¡ς; M. A. H. Willcmsen, 29$ ν.
2
Chr. Plantijn aan В. A. Montano, 7-12-1J88: 'Ex hoc corporali et tenebroso
carcere ante aliquot septimanas emersit D. Lindanus, qui paucis antea diebus,
Antverpiae cum esset, me serio invitaveret et pene invitus ad domum suam, quam
hie habet propriam Gandensis episcopus perduxerat, finitoque prandio, sepositis
omnibus testibus mecum verba fecerat de Patrone meo (seil. Montano), de
Bibliis Regiis, de Leone (seil, de Castro) et aliis nonnullis adque constanter et
intrepide cum respondissem, quae ex tempore Deus supetebat, visus est obmutescere et nonnihil obstupescere aut irasci, quod nihil aut parum confiderem eorum
quae jactitaret ille nihilominus me videre voluit me cum bona sua gratia dimitiere
et quaedam sua commisit imprimenda promittens se sumptus facturum, quod
morte praeventus non fecit.' M.Rooses - J. Dénucc, Correspondance, ш , 4 î 7 .
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gekomen. Op papier ontwierp hij een grootse synthese van de
verhouding tussen kerk en staat als 'de Respublica Christiana, de
Stad Gods, die aan de koning en de bisschoppen gelijkelijk is
toevertrouwd'. Dat was echter een vroeg-middeleeuws ideaal,
door de kerkvader van Hippo ontworpen en in de nieuwe tijden
niet meer vatbaar voor een realisering in de vorm, die Lindanus
daarvoor ontwierp. Op dezelfde wijze heeft Lindanus ook in zijn
persoonlijke ontwikkeling niet de volledige synthese bereikt, die
hij vanuit zijn theologie geprojecteerd had. Zijn gegrepen-zijn door
een hoog ideaal maakt hem niettemin tot een zeer imponerende
figuur. Zeer velen van zijn tijdgenoten beschouwden hem als een
ware heilige', menigeen daarentegen vond hem een onuitstaanbaar
man 2 . Ook de huidige onderzoeker geraakt onder de indruk van
deze gecompliceerde persoonlijkheid, wiens problemen zoveel verwantschap vertonen met die van onze tijd. Ook thans staat de
verhouding tussen kerk en wereld in het centrum van de belangstelling. Vele knellende problemen van thans vroegen reeds toen
om een oplossing. Niet slechts met de uiterlijke plichten van
brevier en liturgie, niet alleen met de aanpassing van devotie- en
boetepraktijken uit de middeleeuwen, maar vooral met de levensvragen van persoonlijke godsdienstvrijheid, het gezag van de hiërarchie, het priesterlijk celibaat, de eenheid der kerken en de waar1
Caesar Baronius: ' Reverendissimum D. Lindanum Episcopum Ruraemundensem, quem ob egregiam eruditionem toti orbi spectatam et vitae sanctitatem
plurimum facio.' Annales Eccles. i, anno u u , no. 32 (cf. Havensius, 242);
Frangipani aan Johan van Strijen, 18-7-IJ89: 'D. Lindanus, vir vitae sanctus et
pius, lux et vivum ecclesiasticae dignitatis exemplar, cujus memoria apud Deum
altissimum in benedictione est. '(Brom-Hensen, 348); kardinaal Carafa aan
SufFridus Petri, 26-^-1189: 'Lindani mortem, ut viri summa doctrina et pietate
praediti, graviter fero.' (H. de Vocht, Pighii epistolae, 462); Parma aan Filips 11,
november I J 8 8 : 'Le bon Lindanus, à qui V. Majesté avoit donné l'évesché de
Gand, est trespassé puis peu de jours, qui est un tres grand dommaige, pour
avoir esté personage de saínete vie et estimé l'ung des scavans théologiens qui
vivent.' R.A.B. Audience, 189, 202; Laevinus Torrentius aan Johan Strijen,
17-11-1^88: 'D. Lindani nunc defuncti sancta apud me memoria est.' (M.
Delcourt en ] . Hoyoux, Correspondance, H, 388) en vele anderen, zoals G.
Coeverinx, G. Gheerinx, G. Arendts enz. Zie ook F. Willocx, i í 2 : 'Lindanus
jouissait d'une vraie réputation de sainteté.'
2
Behalve Arias Montano, ChristofFel Plantijn, de vriendenkring rond Cassander
zoals Metellus en A. Masius dient hierbij ook Maximilian de Morillon de vicaris
van kardinaal Granvelle genoemd te worden. In zijn brieven aan Granvelle klaagt
hij dikwijls over Lindanus (E. Poullet, Correspondance, ν, 382; vi, 17 en 76;
ix, 364).
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dering van de aardse waarden hebben onze voorvaderen in de
zestiende eeuw geworsteld. Voor vele Nederlandse katholieken van
thans is de discussie over deze problemen en het terugkomen op de
oplossingen, welke de contra-reformatie bracht, opnieuw een pijnlijk en moeizaam proces.
Het zou voorbarig zijn, hier de belofte te herhalen, waarmede
W. Schmetz in 1926 zijn dissertatie over Lindanus besloot: 'dat het
tweede deel van deze biografie in ongeveer een jaar gereed zal zijn
en gedrukt zal kunnen worden' 1 , doch de voltooiing van dit levensverhaal met een schets van Wilhelmus Lindanus als politicus en
theoloog ligt wel in het voornemen van de schrijver.

1

Schmetz, Vorwort, vi: 'Von dem Wunsche und dem Vertrauen beseelt, dass
die tatkräftige Unterstützung, die bisher meine Arbeiten begleitete, mir auch in
Zukunft nicht fehlen werde, darf ich mich der Hoffnung hingeben, dass der
zweite Teil der Biografie in etwa einem Jahre fertiggestellt sein wird und dem
Drucke übergeben werden kann.'

4'i

Bijlage

D A T E R I N G S M O E I L I J K H E D E N I N DE C O R R E S P O N D E N T I E
VAN J O A C H I M H O P P E R S

In het tweede hoofdstuk maakten wij een veelvuldig gebruik van de
vertrouwelijke brieven welke de Fries Joachim Hoppers, lid van de
hoge raad van Mechelen richtte aan Viglius, de voorzitter van de
geheime raad te Brussel. Niet slechts volgden de beide Friezen alle
ontwikkelingen in hun geboortestreek met veel belangstelling,
maar alle maatregelen die door de regering ten aanzien van Fries
land werden genomen, waren grotendeels door hen voorbereid.
Over de jaren і££7-і£бо biedt vooral het brievenboek van Hop
pers, in copie bewaard op de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage' de meeste gegevens. Ruim vijf en twintig maal schrijft
Hoppers daarin over de arbeid van Lindanus in Friesland. De
hantering van deze brievenbundel brengt echter een vreemde moei
lijkheid mede, gelegen in de datering der stukken. De samensteller
heeft de brieven chronologisch geordend volgens de data der oor
spronkelijke stukken, er van uitgaande, dat Hoppers steeds de
nieuwjaarsstijl hanteerde. Bij enkele brieven blijkt echter duidelijk,
dat dit niet het geval geweest is. Zo voegde Hoppers aan een brief
onder datering 28 maart ι ξ¡9 de precisering'ante pascha' toe 2 , en
eveneens 11 april 1^59 'ante pascha'. Het paasfeest viel in i££9
echter op 26 maart en in 1 £60 op 14 april. Deze twee stukken zijn
derhalve in de paasstijl geschreven, die in officiële regeringsstukken
gebruikelijk was. Diverse gebruikers van het manuscript zijn hierdoor klaarblijkelijk in onzekerheid geraakt: op folio 312, bij de
genoemde brief van 11 april ι ς j9 staat met potlood in de marge de
aantekening: 'dus 1^60'. Een andere hand heeft, eveneens met
1
2

Afdeling handschriften, verzameling Gérard, 71 С 39.
Fol. 2 34; en fol. зі 2.
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potlood, daaraan de bemerking toegevoegd : ' N . B . ik geloof niet, dat
de hofstijl in particuliere brieven gevolgd werd'. W. Schmetz vermeed in zijn biografie van Lindanus de moeilijkheid, door citaten
zonder vermelding van jaartal over te nemen 1 ; M. P. van Buijtenen
haalde deze brieven aan in de stilzwijgende veronderstelling, dat de
paasstijl gebruikt was 2 ; J. J. Woltjer tenslotte kwam weer terug op
de nieuwjaarsstijl voor dezelfde citaten, eveneens zonder nadere
verantwoording 3 . Een nauwkeurige bestudering van de brieven
naar hun inhoud bracht mij echter tot de conclusie, dat Hoppers
beide stijlen dooreengebruikt heeft, meestal zonder enige nadere
vermelding.
GEBRUIK

VAN DE

PAASSTIJL

De twee bovengenoemde brieven met de expliciete vermelding
'ante pascha' staan, naar hun inhoud gezien, niet alleen. Onder
datering 27 januari \¡¡9 schreef Hoppers: 'Het is goed, dat gij
Lindanus hierheen ontboden hebt, want wanneer de zaak van twee
kanten en in zijn tegenwoordigheid besproken wordt, zal de ware
toedracht gemakkelijker duidelijk worden'*. Op 9 februari 1 £59
volgde het bericht: 'Ik heb Lindanus, die naar U toekomt, niet
zonder brief kunnen doorzenden' 5 . і£ februari ι ς ς?: 'Naar ik uit
enkele gegevens opmaak, bezorgt de regeling van het conflict in
Friesland U ongetwijfeld veel moeite, maar ik ben er vast van
overtuigd, dat het Uw prudentie gemakkelijk zal gelukken om een
oplossing te vinden, waarbij de waardigheid van de godsdienst en
het gezag van het hof en de vrijheid van ons vaderland gelijkelijk
worden gehandhaafd' 6 . Op 14 maart ι ς *;<) schreef Hoppers : 'De
1

W . Schmetz, j j n o t a 4 8 .
M. P. van Buijtenen, 11 2 nota 1 en 2 ; 118 nota 1 ; 119 nota 1 ; 1 20 nota 1 en 2.
3
J. Woltjer, 130 nota 3 en 131 nota 4 j .
* Bene habet, quod hue evocandum eum (sc. Lindanum) curaveritis, nam re
utrimque et coram cognita facilius eluecscat Veritas, et quod religioni catholicac
patriaeque nostrae maxime conveniat.' fol. 218.
s
'Htsi nihil seriae rei habeam quod scribam, Ampliss. Domine Praeses, eunti
tarnen ad vos Lindanum nostrum non potui vacuum dimitiere.' fol. 220.
6
'De negotio Phrisico non dubito quin id vobis molestiae nonnihil exhibeat,
quantum ego ex paucis potui suspicari, sed nihil vcrcor quin ampi, prudentia
vestra facile sit inventura rationem qua et Religioni sua dignitas, et Senatui sua
autoritas et Patriae sua libertas quatenus cum ratione consentanea est conservet u r . ' fol. 22f.
2
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raadsheren Vastaerds en de la Faille vertelden mij, dat ook de presi
dent van Friesland ontboden is, hetgeen mij zeer goed lijkt om alle
geschilpunten in tegenwoordigheid van alle belanghebbenden uit te
spreken' 1 . Op 28 maart 'ante pascha' volgde dan het bericht: 'De
president van Friesland, die hier voorbij reisde vroeg mij vol zorg,
waarom hij aan het hof ontboden was. Ik heb hem geantwoord, dat
ik het niet wist maar wel vermoedde, dat het zou gaan over het
conflict van Lindanus met de staten van Friesland' 2 . De twee
volgende brieven, van 3 en 8 april 1559 dragen eveneens de ver
melding 'ante pascha', maar geven geen verdere berichten over
Lindanus, noch feiten die samenhangen met de vorige brieven. Op
11 april ι ς£9 'ante pascha' volgde dan tenslotte de mededeling, dat
Lindanus - op terugweg naar Friesland - bij Hoppers logeerde en
sloot met de beste wensen voor het nu zeer nabije paasfeest : 'In hoc
pascha amplissime Domine Praeses vale' 3 . Van deze gehele serie
brieven zijn de vier laatste, van 28 maart tot 11 april wegens de
toegevoegde vermelding 'ante pascha' zeker in de paasstijl ge
schreven. De brief van ι ς februari is eveneens uit 1 j6o wegens de
terloopse vermelding: 'Ik zal zo spoedig mogelijk naar U toe komen
om mij te onttrekken aan de nabije carnavalsfeesten met hun
uitgebreide gastmalen, waardoor wij bijna worden omgebracht' 4 .
Carnaval werd in 1559 van 5 tot 7 februari gevierd en was dus
reeds voorbij, wanneer men deze brief in de nieuwjaarsstijl leest;
in 1 $60 begon het feest op 24 februari en was op 1 £ februari dus
inderdaad 'prope continens'. De samenhang in deze berichten — het
conflict van Lindanus met het Friese hof dat in februari 1560 te
Brussel werd opgelost — brengt ons echter tot de conclusie, dat ook
de overige drie brieven, van 27 januari, 9 februari en 14 maart in de
paasstijl geschreven zijn.
1

'Narrarunt mihi Vastardus et Valleus presidem Frisiae hue vocatum, quod mihi
bene factum videtur, ad res omnes coram et uno contextu explicandas' fol. 232.
2
'Praeses frisiae hac transiens valde sollicite me rogabat, cur in curia vocatus
esset. Respondí me nescire nisi quod suspicarer de Lindan! negotio cum ordinibus
Frisiae tractatum iri.' fol. 234.
3 'Iter hac faciens Lindanus noster Amplissime D. Praeses, pro jure hospitii
jam dudum inter nos constituto ad me divertit. . . . Quantum ego Domini Lindani
animum quivi cognoscere, omnino statuii in Frisia manere quod ita sibi ab
Ducissa mandatum esse ait, quod foelix ac faustum ut sit, etiam atque etiam opto.
In hoc pascha Ampi. Domine Praeses vale. Mechliniae 11 Aprilis ics? ante
pascha.' fol. 311.
* 'Ego quam primum poterò ad vos accurram ut me his conviviis Bacchanalibus
quibus prope continentibus conficimur subtraham.' fol. 22$.
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G E B R U I K VAN DE N I E U W J A A R S S T I J L

Kort vóór de eerste brief uit de bovengenoemde serie werd het
bericht geschreven, dat onder dagtekening van 21 januari 1 ^60 in
het brievenboek is opgenomen: 'Ik verheug mij, dat het conflict
van Lindanus met het hof aan U (Viglius) is toevertrouwd''.
Hoppers spreekt in dit schrijven als zijn verwachting uit, dat
Viglius een geschikte oplossing zal vinden en geeft terloops als zijn
opinie, dat men indertijd Lindanus aan het hof van Friesland ondergeschikt had moeten houden. Deze brief is zeker in de nieuwjaarsstijl geschreven ; plaatst men het stuk, volgens de paasstijl op 1 ç61,
dan heeft de mededeling geen zin meer. Lindanus was toen reeds
lang uit Friesland vertrokken en resideerde op het Binnenhof te
's-Gravenhage. Het conflict was opgelost; Lindanus had op 7
augustus 1 £60 ontslag gekregen en was reeds voor 1 november 1 ^бо
uit Leeuwarden vertrokken. Eveneens in de nieuwjaarsstijl ge
schreven blijkt de brief van ς maart 1 ^59, waarin Hoppers meldde :
'De dood van Heer Ruardus (Tapper) wordt door alle goede men
sen zeer betreurd. Ik verheug mij echter, dat hij - zoals mij in
opdracht van U gemeld is — zulk een verheven einde heeft gehad,
dat zo waardig aansluit op zijn voorafgaand leven' 2 . Nu stierf Ruard
Tapper op 2 maart 1 £59 te Brussel in het huis van Viglius3. Hij was
bij de koning ontboden om over bepaalde kwesties advies te geven,
voordat Filips naar Spanje zou vertrekken, hetgeen in augustus 1 ^^9
zou geschieden. Rond het afsterven van Tapper verscheen nog in de
zomer van isS9 het lasterlijke pamflet van H. Geldorpius: ' D .
Ruardi . . . Apotheosis' 4 . Het jaartal van Tappers dood staat vast en
de mededeling van Hoppers sluit daarop aan als een snelle ofschoon
wel wat tamme reactie. Viglius, in wiens huis Tapper was over
leden, had het bericht volgens toenmalig gebruik blijkbaar door
1

'Rem Lindani cum Senatu ad vos perlatum esse gaudeo, non dubito quin
Amplitudo Vestra, re cognita facile intellectura sit, quid Religioni et tranquillitati
patriae nostrae maxime conveniat. Ego homini semper author fui ut in potestate
senatus esset, tanquam quod non modo ad rem bene gerendam, sed etiam ad in
vidiam declinandam esset accommodatius.' fol. 31 j ,
1
'Domini Ruardi mortem omnes boni valde dolent. Gaudeo autem, quantum
tuo jussu cognovi, tam praeclarum tanque anteacta vita sua dignum habuisse
exitum.' fol. 130.
' N.N.B.W. dl. ν, 877 ; Dictionn. de Theolog. Cath. xv, ¡г ; Post, Verhoudingen,
487,492.
• Goossens, Franciscus Sonnius in de pamfletten : 3 3.
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een bode laten rondzeggen: 'tuo jussu cognovi'. Deze zinsnede
sluit een datering van Hoppers' reactie volgens de paasstijl, dus
ruim een jaar na datum, wel duidelijk uit.
Twee brieven, gedateerd op 7 maart en 11 april ι ¡sj, moeten
eveneens in de nieuwjaarsstijl geschreven zijn. Op 7 maart meldde
Hoppers dat zijn collega Cornells de Muinck gestorven was. Hij
hoopte, dat een zekere M. Franco tot opvolger zou worden benoemd 1 . Op 11 april schreef hij, dat 'Franco noster' de benoeming
inderdaad had gekregen 2 . Cornells de Muinck overleed inderdaad
in 1 ££73 ; zijn opvolger was Vranc van de Berch, raadsheer van het
hof van Holland, die met de aanduiding M. Franco bedoeld zal zijn4.
De brief van 11 april geeft nog een bevestiging van het gebruik van
de nieuwjaarsstijl met de mededeling van Hoppers, dat hij Viglius
op het komende paasfeest zal komen bezoeken 5 . Pasen viel in 1 557
op 18 april en in 1558 op 10 april. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat in deze brief, die ook tussen de twee paasdata in viel,
de precisering 'ante pascha' niet werd gebruikt.
Tenslotte bevat de brievenbundel een serie van zeven samenhangende brieven, die volgens de nieuwjaarsstijl gedateerd zijn.
Op 10 januari 15^8 meldde Hoppers, dat de Friese raadsheer
1
'Quoniam Muenick Collega noster in fata concessit amplissime Domine
Praeses, quod certe omnium nostrum dolore summo accidit: non volui praetermittere, quin id Domination! tuae significarem, quia enim nominatio propediem
fortassis erit faciunda, percuperem, si qua fieri possit ut et tuorum alicujus ratio
h a b e r e t u r . . . De M. Francone cum quibusdam agere coepi, placet quod et
hollandus est et usum fori per aliquot annos vidit.' fol. 9$.
2
'M. Franco noster hesterna die nominatus est. Connominatos habet Sasboutium
et Andelium, quorum ut ille quantum suspicor non modo non obfuturus est
franconi..." fol. ι о j .
3 RAB. Handschriftenverzameling nr. 4 3 2 : 'Notices biographiques sur les
presidents et conseillers du Grand Conseil de Malines, de la fin du xve siècle
jusqu'au milieu du xvilte siècle' s.d.s.l. (einde 18e eeuw). In het gedeelte:
'F.loges des conseillers et maîtres aux requêtes du Grand Conseil de prier son
institution du 22 janvier 1^03 pour résider en cette ville de Malines jusqu'en
1616', wordt vermeld, dat Muinck werd aangesteld op j september 1^48, de
eed aflegde op 19 september 1 J48 en overleed in 1 j j y .
* RAB. Handschriftenverzameling nr. 433/A: 'Annotations sur le personnel et des
matières juridiques du Grand conseil de Malincs de xve au milieu du xvine
siècle' wordt vermeld: p . 2 3 : Vranc van den Berch, tevoren raadsheer in den
Raad van Holland in de plaats van Cornells de Muinck, 9 juni 1 ççj.
s 'Spero me isthic futurum die lunae post pascha ante prandium, prius venire
celebritas festi non patitur, et quod ante festum me invitas, certe puderet
Religionem tuam interpellare.' fol. 104.
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Sicke van Dekama was overleden. Als kandidaat had zich een zekere
Petrus Fritzma bij Hoppers gemeld, doch deze meende dat Idsert
Sickinghe meer rechten had 1 . Op 20 januari schreef Hoppers, dat
ook Jan Rommarts en Anthonie de la Faille ernstig ziek waren,
zodat Idsert eventueel een tweede kans zou krijgen2. Op 24 januari
beval Hoppers een tweede kandidaat voor de vacature van Dekama
aan : Regnerus van Gratinga 3 . Op 4 februari kwam Hoppers op deze
aanbevelingen nogmaals terug, waarbij uit de tekst duidelijk blijkt,
dat ook Rommarts inmiddels was overleden*. Op 11 februari
schreef Hoppers, dat de drie kandidaten hem nog steeds lastig
vielen 5 , en op 20 februari 6 en 27 februari ιςςΒ7 werd het geval
nogmaals besproken. Nu blijkt uit andere bron, dat Sicke van Dekema inderdaad in ιςς8 overleden is 8 en Jan Rommarts eveneens,
namelijk op ι ς januari iJíS«. Tot opvolger van de eerste werd
Regnerus van Gratinga benoemd, hoewel pas op 9 februari içyg 1 0
maar als opvolger van Rommarts kwam Idsert Sickinghe reeds op
12 juli I J J S 1 1 . Wegens deze laatste datum, die van geen jaarstijl
afhankelijk kan zijn, dient de gehele serie brieven op i j j S te
worden gesteld. Een bevestiging van dit jaartal wordt nog gegeven
in de brief van 20 februari. Daarin dankte Hoppers zijn vriend voor
de uitnodiging om de carnavalsdagen bij hem door te brengen. Hij
was tot zijn spijt verhinderd, maar nam de uitnodiging gaarne voor
de paasdagen aan12. Gerekend volgens de paasstijl, dus ιςς9, zou
1

'Redditae bunt mihi literae Petri a Fritzma doctoris, quibus A.T. commendari
postulat, ut in locum Domini Sixti a Decama Senatorie quem bisce diebus paucis
obiisse scribit suffici posset.' fol. 160.
2
'De Dominorum Rommerts et de la Valle consiliariorum salute audio penitus
desperari, itaque tametsi de secunda ista ambitione iterum excidat Idzardus noster,
habebit rursum quod tertio sperei.' fol. 163.
J fol. 1 6 3 .

* 'Idzardus valde solliciter quaesivit, anne sciam utrum in locum Decamani an
Rommerts an utriusque sit nominatus. Respondí nihil me scire nee suadere, ut
multum inquire! ne cupidius agere videri possit quam decet.' fol. 166.
6
7
s fol. 167-168.
fol. 168-169.
fol. 172.
8
Stamboek van de Friesche Adel, ι, 89.
9
Naamrol der E. M. Heeren Raden 's Hofls van Friesland, 1742, no. 1 3.
II
•"Naamrol, no. 1 8.
Naamrol, no. 17.
12
'Quod me, ut bisce Bacchanalibus ad vos excurram invitas, amplissime Domine
Praeses, пае tu quidem pro tuo solito erga me amore facis, et uti debeo, habeo
gratiam: sed quoniam intelligo, non ita brevi vos isthinc moturos, пес si moveatis
longe abituros, Censui commodius fore, si in próxima paschalia profectionem meam differam, etenim quia et nonnulli sunt quibus operam meam his feriis addixi
et studia quaedam in manibus quibus finem imponere exopto.' fol. 168.
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carnaval (ς-j februari) reeds lang voorbij zijn geweest; in ιςς8
begon dat feest op de 2ie februari. Toegegeven moet worden, dat
Hoppers rijkelijk laat was met zijn bericht van verhindering, maar
1
hij verontschuldigde zich daarvoor dan ook .
In de laatste reeks brieven van ι ςς& treffen wij verschillende
berichten over Lindanus aan, onder andere de mededeling van 20
januari i££8, waarin Hoppers zich over de mildheid van Lindanus
bezorgd maakte en hoopte dat hij daaraan de nodige gestrengheid
zou toevoegen 2 . M. P. van Buijtenen, die deze brief volgens de
paasstijl op 15^9 dateerde, kwam daardoor tot de inconsequente
opmerking: 'Een jaar lang schijnt, uiterlijk althans, alles naar wens
te zijn verlopen' 3 , ofschoon uit de stukken blijkt, dat reeds in april
ι ςς& alom klachten tegen Lindanus rezen.
Het is een merkwaardig verschijnsel, dat één en dezelfde schrijver aan dezelfde correspondent in dezelfde maanden twee jaarstijlen
dooreen gebruikt. Hoe men dit moet verklaren, weet ik niet. Een
incidentele vergissing lijkt uitgesloten door het grote aantal der
gevallen, die aanwijsbaar bleken. Wellicht was het niet zo vreemd
voor iemand in de positie van Hoppers, die in officiële brieven steeds
de hofstijl moest hanteren, maar die in zijn particuliere leven het
nieuwe jaar normaal op 1 januari begon 4 . Voor zijn vriend Viglius
in Brussel, die de brieven binnen enkele dagen ontving en die in
dezelfde tweeslachtige positie verkeerde, was er geen enkele moeilijkheid, maar de historicus, die deze correspondentie wil benutten
dient zich bij elke brief tussen nieuwjaar en de uiterste paasdatum
af te vragen, welke stijl Hoppers in dat stuk hanteerde. Voor de
brieven die op Lindanus betrekking hadden, kon de datering
worden vastgesteld : van de elf brieven tussen nieuwjaar en pasen
bleken er vier in de nieuwjaarsstijl en zeven in de paasstijl te zijn
geschreven.

1

'Confido amplitudinem tuam excusationem istam non repudiaturam.'
Zie hoofdstuk 11, pag. {8, nota 2.
3
M. P. van Buijtenen, 111 tekst en 112 : nota : 1.
• Hoppers aan Viglius, 7 januari ιςς6: 'Non potui omittere, quin Tuam Dominationem novi hu jus anni auspicia Felicia ас fausta precarer.' fol. 40.
1
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Zusammenfassung

Wilhelm van der Lindt, mit seinem humanistischen Verfassersnamen meistens Lindanus genannt, gilt mit Rechtals der fähigste der
nordniederländischen Bischöfe aus dem sechzehnten Jahrhundert.
Er wurde ι ξ2 ξ in Dordrecht, der ersten Stadt des damaligen
Hollands, geboren. Seine Familie gehörte der selbstbewussten
Regentenklasse an, die auch seinem Wesen das Gepräge ihrer
stolzen Selbständigkeit verlieh. Er studierte in Löwen Theologie
beim berühmten Ruard Tapper, der ihn zu einem überzeugten
Verteidiger der katholischen Kirche heranbildete. Das Kollegium
Trilingue brachte ihm die nötigen Sprachkenntnisse bei und unterrichtete ihn in methodischer Quellenforschung.
Nach einer kurzfristigen Professur in Deutschland wurde er von
Philipp и nach Friesland gesandt um dort die Gegenreformation
einzuleiten und die Gründung des neuen Bistums Leeuwarden vorzubereiten. Sein Amt wurde aber als eine Verletzung der friesischen
Freiheit betrachtet und Lindanus stand einem geschlossenen Widerstand gegenüber. Sein Pflichtbewusstsein und seine Tatkraft führten
zu vielen Protesten und seine wirksame aber untaktische Verteidigung vergrösserte nur noch den entstandenen Konflikt. Auf dem
Landtag des Jahres ι j6o wollte man eine Bitte nur gewähren unter
der Bedingung seiner Entlassung. Geldmangel veranlasste die Landvögtin Margaretha van Parma ihn zu entlassen.
Im Jahre ι ς6ί wurde Lindanus zum Inquisitor von Holland
ernannt. Sein Auftreten in dieser Funktion kann sicher nicht streng
oder blutdürstig genannt werden. Die Inquisition war schon in ihre
letzte Phase getreten und immer lauter wurde der Ruf nach Abschaffung der Plakate. Der Widerstand der städtischen und bezirklichen Behörden machte den Einfluss der Inquisition nahezu unmöglich. Durch einen geheimen Berichterstatter des Könings, den
spanischen Augustinerpater fra Lorenzo de Villavicentio, beschwerte sich Lindanus bei Philipp и über die Regierung in Brüssel ; seine
Amtsniederlegung im Jahre ι j6f war ein öffentlicher Protest. Als
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Kapitteldekan der Hofkirche im Haag veröffentlichte Lindanus
mehrere Streitschriften und führte eine heftige Polemik mit den
Verfassern der Antwerpener Konfession, die einer Zusammenarbeit
und Einheit der Lutheraner und Kalvinisten nachstrebten. Auch
kehrte er sich gegen die friedlichen Schriften des Theologen
Georgius Cassander, der seiner Meinung nach den Reformierten zu
viel Zugeständnisse machte. Durch Vermittlung des Joachim
Hoppers, der mit beiden Männern befreundet war, wurde der
Streit bald beigelegt.
Inzwischen war Lindanus im Jahre ι 563 zum Bischof von Roer
mond geweiht worden. Wegen der Opposition seiner Residenz und
des 'Overkwartier van Gelre' wurde seine Einführung immer wieder aufgeschoben und erst am 11 Mai 1 5^69 konnte er auf Alvas
Befehl seine Diözese betreten. In diesem wichtigen Amt entfaltete
Lindanus eine grosse Aktivität und zeigte einen vorbildlichen Eifer
in der Erfüllung seiner bischöflichen Pflichten, die im Tridentinum
deutlich umschrieben worden waren. Die persönliche Sorge für die
vielen Nöte seiner Herde gab seinem Wesen eine grössere Milde
und bildete Lindanus zu einem wahren Seelenhirten. Allein die
Verhältnisse, in denen er arbeiten musste, waren ausserordentlich
schwierig. Seine Diözese war stark zersplittert und grenzte an
Gebiete, wo grosse Religionsfreiheit herrschte, so dass sie dauernd
der Infiltration des Protestantismus ausgesetzt war. Die bestehenden Rechtskollegien leisteten der Ausübung seiner bischöflichen
Gewalt heftigen Widerstand. Ausserdem wurde das Maastal
mehrere Male vom Krieg heimgesucht und fortwährend von herumziehenden Truppen geplündert.
Im Jahre 1 $76 sah Lindanus sich veranlasst den Erpressungen der
meuternden Garnison von Roermond auszuweichen. Im Bürgerkrieg, der der Pazifikation von Gent folgte, war der Bischof lange
Jahre hindurch von seiner Diözese getrennt. Dadurch trat in seinen
Lebenslauf eine ganz neue Wende. Aus diesem Grund schliesst
dieser erste Teil seiner Biographie mit der Flucht im Jahre 1576.
Für diese Studie wurde alle vorhandene Literatur über Lindanus
zu Rate gezogen, aber als Grundlage dienten hauptsächlich zeitgenössische Dokumente. Weil das bischöfliche Archiv von Roermond im Jahre 1665 durch eine Feuerbrunst ganz zerstört wurde,
musste in einigen Fällen die lateinische Monographie herangezogen
werden, welche Arnoldus Havensius im Jahre 1609 dem ersten und
grössten Bischof von Roermond widmete.
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Résumé

C'est à juste titre que Wilhelm van der Lindt, appelé le plus
souvent, de son nom humaniste d'écrivain, Wilhelmus Lindanus,
passe pour le plus compétent des évêques des Pays-Bas du Nord au
xvime siècle. Né en ιςίς à Dordrecht, la première ville de la
Hollande d'alors, d'une famille appartenant à la digne classe des
régents, qui ne laissa pas de marquer le caractère de Wilhelm de sa
fière independence, il fit ses études de théologie à Louvain, aux
pieds du célèbre Ruard Tapper: celui-ci fit de lui un défenseur
convaincu de l'Eglise catholique; d'autre part Wilhelm se familiarisa, au Collège Trilingue, avec plusieurs langues et s'y appliqua
à l'étude méthodique des sources.
Après qu'il eut professé, pendant un temps assez bref, à Dillingen, Philippe и l'envoya chez les Frisons, afin d'y introduire la
Contre-Réformation et préparer le nouveau diocèse de Leeuwarden. Mais on vit dans sa fonction une atteinte à la Liberté des
Frisons, et Lindanus trouva devant lui un front serré de résistance.
Son sentiment du devoir et ses activités provoquèrent de nombreux
conflits, que sa défense efficace mais dépourvue de tact ne firent
qu'agrandir. A la diète de і£бо, on exigea sa démission, la posant
comme une condition préalable à l'acquiescement d'une prière.
C'est par manque d'argent que la gouvernante Marguerite de
Parme se vit obligée de le destituer de son poste.
En ι f62 Lindanus fut nommé Inquisiteur de la Hollande. On ne
saurait qualifier les activités qu'il déploya dans cette fonction, de
sévères ou de cruelles. L'Inquisition se trouva à ce moment-là dans
sa dernière phase, et de plus en plus hautes se firent les voix qui
demandaient l'abolition des placards. Contrecarrée par les instances
communales et régionales, elle ne put guère fonctionner. Par le
truchement d'un rapporteur secret du roi, fra Lorenzo de Villavicentio, Lindanus se plaignit auprès de Philippe и de l'attitude du
gouvernement bruxellois: en guise de protestation publique, il se
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démit, en ιςβς, de sa charge d'Inquisiteur. Devenu chanoine
capitulaire de l'Eglise de Cour, à la Haye, Lindanus publia plusieurs
écrits de controverse et mena une polémique violente contre les
auteurs de la Confession d'Anvers, qui voulurent faire marcher de
pair luthériens et calvinistes. En même temps, il s'opposa aux
publications conciliantes du théologien Georgius Cassander qui,
d'après lui, fit trop de concessions aux Réformés. Grâce à Joachim
Hoppers, l'ami commun des deux hommes, on put bientôt régler
le différend à l'amiable.
Sur ces entrefaites, Lindanus avait été consacré, en ι $6$, évêque
de Ruremonde. L'opposition de sa ville de résidence et les difficultés, qui menaçaient avec les Gueldrois reculèrent à plusieurs
reprises la date de son installation, et ce n'est que le 11 mai 1569
qu'il fut admis, sur les ordres du Duc d'Albe, dans son diocèse.
Dans cette fonction, Lindanus se distingua d'une grande activité et
fit preuve d'un zèle exemplaire en accomplissant ses devoirs épiscopaux tels que les avait clairement définis le Concile de Trente.
S'intéressant personnellement aux nombreux besoins de ses ouailles, Lindanus prit peu à peu une plus grande douceur de caractère
et se montra un vrai pasteur d'âmes. Néanmoins, les circonstances
dans lesquelles il devait travailler, étaient extrêmement difficiles.
Son diocèse se trouvant émietté et étant limitrophe de territoires
où régnait une grande liberté religieuse, l'infiltration de la part du
protestantisme était un danger auquel il lui fallut constamment faire
face. Les magistratures existantes s'opposèrent violemment à ce
qu'il exerçât sa jurisdiction episcopale. De plus, dans cette vallée
de la Meuse la guerre sévit plusieurs fois et des troupes ambulantes
la saccagèrent sans cesse. En 1576, Lindanus se vit obligé de
chercher refuge devant les exactions de la garnison de Ruremonde,
qui se mutinait. Pendant la guerre civile suivant la pacification de
Gand, l'évêque se trouva, pour de longues années, séparé de son
diocèse. Sa vie en prit une tout autre tournure: c'est pourqoi nous
terminons cette première partie de sa biographie par la fuite de 1 ^76.
Si nous avons consulté pour la présente étude toute la littérature
existante sur Lindanus, la base en a été fournie surtout par des
documents contemporains. Les archives episcopales de Ruremonde
s'étant perdues dans l'incendie de 1665, dans certains cas nous
avons été obligés de nous rapporter à la monographie latine que
consacra, en 1609, Amoldus Havensius au premier évêque de
Ruremonde, qui fut en même temps le plus grand.
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Bij land, Adriaan van: 253.
Calvijn, Johannes : 212.
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Camphuizen, Johanvan: 349, 352, $ςς.
Canisius, Petrus: 4 1 , 213.
Canto, Alonso del: 169, 171, 18$.
Cassander, Georgius: 181, 216-227.
Castillo, Pedro del: 120.
Castro, Alfonsus d e : 29.
Castro, Nicolaas de : 132, 199.
Catharina de Medici : 181.
Clemens vu, paus: 288.
Coeverinx, Gijsbertus: xxxiu
Commendone, Francesco Giovanni :
117, 1 2 0 .

Cools, Reginaldus: 288.
Courteville, Josse d e : ι&ς.
Crabeels, Clemens: 292.
Creusen, Andreas: 288.
Curtius, Petrus: 31, 197.
Cuykius, Henricus: xxxn, 2j8, 259,
279, 282, 288, 342.
Daemen van Mierlo, Johannes: 270,
3'9·
Dalen, Bruno van: 328, 340.
Darth, Arnold van: 290.
Dekama, Sickevan: 421.
Dierickx, M . : xxxvn.
Donk, Maarten (Duncanus): 140.
Drenckwaard, Jan van: i j .
Driedo, Johannes (Jean Neys): 39.
Drieux, Remi (Driutius): 108, 118,
408, 409.
Drolshaegen, Hendrik: 77-79.
Drijvener, Anthonius: 327.
Eduard van Gelre: 321, 324, 32^, 328,
343. 34î, 3 î l .
Egbertz, Floris: 114, 161, 162, 164,
197·
Egmond, Anna van: 2J4, 367.
Egmond, George van: ¡6, Й£.
Egmond, Lamoraal van : 171-177, 187.
Eng, Jacob Uten: 86.
Entens, Bartold: ι ς.
Erasmus, Desiderius: 2o, 23, 33, 34.
Ernst, Barthold: 191.
Essen, L. van der: 39$.
Eykenduynen, Cornells van: 132.
Eyll, Alexander van : 381.
Evil, Johan van: 327.
Fabri, N. : 342.
Fabritius: 233.

Faille, Anthonie de la: 49, 93, 418,
421.
Ferdinand 1: 41, 42, 181, 214, 216,
262.
Filips 11: 4, 8, 9, 39-41, 42, 4 Î , 46,
69. 77, 118, 122, 123, 128, 134,
I4>. >47, I Í 4 . l í í , 1Í7, 1*9, 168,
170-174, 176, 178-181, 184, 186,
187, 189, 214, 234, 240, 243, 24Í,
246, 2ÍO, 28Í, 29Î, 321, 338, 3 Í I ,
384, 38i, 408, 4 ' 2 , 419·
hlaccius Illyricus, Matthias: 204, 206,
209, 210.
Floris ν (graaf van Holland): 3, 110.
Franken, Gillis: 80, β ι .
Fritsma, Petrus: 4 2 1 .
Gabrielsz. Pieter: 133.
Gallio, Ptolemeo (kardinaal van Como): 338, 390, 409.
Geldorpius, Henricus: 196-200, 419.
Ghendt, Willem van: 238.
Gherinx, Gregorius: хххш, xxxiv,
291, 382.
Giberti, Gian Matteo (bisschop van
Verona): 263.
Glymes, Jean d e : 272.
Goes, Adriaan van der : 130.
Gomez, Gaspar: 310-313.
Goossens, T h . : 198, 200.
Gouda, Cornells van: 238.
Granvelle, kardinaal van: J Í , ¡6, 76,
10J, 106, 108, 1 1 7 - 1 2 ; , 130, 168,
191, г 3 ' , 2 3 4 , 2 3 7 , 2Í4, 2 7 i , î ? 2 ,
27Ï, 2 76, 293, Згі, 398, 4 1 1 .
Gratinga, Regnerus van : 4 2 1 .
Graveraidt, Herbert van: 310, 311.
Gregorius ix, paus: 8$.
Gregorius xiil, paus: 18, 113, 2j2,
28f, 294, 297, 310, 341, 410, 411.
Groenen, Jacobus: 368.
Groesbeek, Gerard van: 2j2, 270.
Cropper, Caspar: 231, 232, 336-339,
390, 39", 400, 4°8, 4 · ° ·
Guelluy, R.: 33, 34.
Habets, J . : xxxv, xxxvn, 247, 397.
Haen, Dirk: 290.
Hamesz, Foppe: 83.
Harderwijk, Isbrand van: 84.
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Hasselius, Johannes (van der Eycken):
2
Ji. З ·
Hasselt, Arnold van: 23.
Have, Johan van d e : 308.
Havensius, Arnoldus: passim.
Havel, Antonius: 398, 399.
Hencxthoven, Jacques van: 137.
Hensen, A. H. L. : 71.
Herlenus, Cornelius: 37.
Hermans, Fytgen: 161.
Hessels, Johannes: 36, 197, 220.
Heussen, H. F. van: xxxv, 9.
Heyden van Asch, Johannes: 352.
Heyden, Stephan: 270.
Heynen, familie: 374-377.
Heynricksz, Cornells : 132.
Holtmoelen, Frans van: 2^3, 254.
Holzwarth, F. G. : xxxv.
Hongarije, Maria van: 68, 69.
Hoppers, Joachim: xxxvi, $з-£8, 6267. 7 1 . 74. 8 i , 92, 93. 101-108,
114, ι ¡ς, 138, 148, іб9, 170, 171,
' 7 Í . 2 ° î , 213. 217-227, 312, 416422.
Horstius: 2 2£, 226.
Hosius, Stanislas: 21, 116, 38^-389.
Houff, Aelbrecht van der: 132, 133,
194.
Houve, Salomon van der: 134.
Houwaert, Balthasar: 204, 206, 209,
210.

Ibcas, B. : 174.
Jacobi, Boudewijn: 184.
Jan n, graaf van Holland: 3.
Jansenius, Cornells : 31, 3 j .
Janssen, E. : xxxvii.
Jacobsz, Joris: 163.
Jansz, Meinardt: I J 6 , 1^7.
Jansz, Willem: 140.
Karel v: 4, 44, 46, $2, 127, 128, 130,
246, 2 Î 4 , 261, 381.
Karel van Gelre: 44.
Knippenbergh, J. : xxxv.
Knijff, Jan: 130, 133, 202.
Koenraedts, Adriaan: 132.
Koich, Dederich: ίςς.
Lati ni us, Latinus : 2 1.
Latomus, Jacobus : (Jacques Masson) :
3 ' . 32, 36, 39·

Lethmatius, Herman: ¡ι, ¡S, 69.
Lindt, Adriaan van der : 7, i 2 , 16.
Lindt, Damas Willemsz. van der: 6,
8-13, i j , 238.
Lindt, Engelken van der: 7, 8.
Lindt, Jan van der: i o , 11.
Lindt, Nicola van der: 11.
Lindt, Otger van der: j .
Lindt, Pieter van der : 16.
Lindt, Sofia van der : 11, 229.
Loos, Cornells: 306.
Luther, Maarten: 49, 74, 201, 202,
210,

212.

Luvten, Maria: 307, 367, 369, 373.
Madrutius, kardinaal: 391.
Maes, Jacobus: 187.
Mahusius, Joannes: 64, 68.
Maria Tudor, Koningin van Engeland:
263.
Marnix van St. Aldegonde, Filips van:
200-203, 209.
Maximilaan 11 van Duitsland: 181, 214.
Meer, Gerard van: 291, 347, 3 7 i .
Meer, Hendrik van: ιςς.
Meerbergen, J . : xxxvn, 396.
Meerwijk, Willem van: 381.
Megen, Charles de Brimeu graaf van
' 2 3 . 2 ΐ ί , 326.
Mercier, Jean: 24.
Mercurianus, Everardus: xxxi, г ς,
386-390.
Metellus, Johannes : 221, 227.
Mets, Laurentius: 134, 272.
Meulenaer, A. : 187.
Moded, Herman: 204.
Moessienbroeck, Goevert: 10.
Mom, Johan: 284.
Montano, Benito Arias: 413.
Monte, Acgidius d e : 331, 390.
Montesdoça: 393, 394.
Montmorency, Filips van, (graaf van
Hörne): 176, 2ц, ïÇA-, 367, 368.
Montmorency, Floris van; (heer van
Montigny) : I 7 î , I j l .
Morillon, Maximiliaan d e : ς ς, t¡j,
272, 27Í, 276, 293, 312, 398, 399.
Morone, Giovanni: 263-266.
Mosanus, Petrus: 368.
Muinck, Cornells de: 420.
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Muys van Holy, Jacob: i j .
Mijl, Areni Cornelisz.: 7, 14, ife, 194.
Mijl, Cornel is Damasz., 7.
Mijl, Pieter: 14.
Meylendonk, Goddart van: 3Í9, 375,
376.
Nannius, Petrus: 23.
Nansius, Franciscus: 20.
Nassau, Hendrik van: 292, 401, 402.
Nassau, Jan van: 406.
Nassau, Lodewijk van: 132, 17J, 292,
392, 397, 4 0 1 . 4 ° 2 ·
Nath, Henricus van der: 112.
Navarre, Antoine de: 181.
Nicolai, Adriaan: 2^9.
Nielles, Charles de: 204.
Nieuwenaar, Adolf van de: ij¡.
Nieuwenaar, Walburgis van de: 2$4,
376.
Nieuwland, Nicolaas van: 134, 13;,
189, 232, 237.
Nirsanus, Matthias: 119.
Nitzen, Karel van der: 57, 68, 80, 98,
102.

Oem, Cornel ¡s: 10.
Oem, Floris: 14.
Oem, Jan: 7.
Ogiersz, Jan: 6, 7.
Oeteren, Leonardus van: 367.
Oosterbaan, D. P.: 141.
Oranje, Willem van: 175, 182, 187,
204, 207, î 3 i , î 9 i . 3 ° i . 3 0 7i 3*6,
37", 381. 383. 391-399. 40Î·
Oostenrijk, Anna van: 29¡.
Oostenrijk, Don Juan van: 28$, 406,
409, 410.

Orsini, Fulvio: 21.
Osch, Hendrik Jacopsz van: 133.
Ottesz. Joris: 131, 132.
Pallant, Floris van: i j i , г¡4, 2ςς.
Palts, Christoffel van de: 401.
Parma, Alexander Farnese, hertog
van: 108, 260, 286, 366, 373,
406, 411.
Parma, Margareta van: 8, 2 6, 73, 96,
101-106, 113, I I J , I 2 2 - I 2 Î ,

129,

134. 4 8 , 143. «47, 148, I P . ' i ? ,
I J S , 162-167, '7>. · 7 9 . · 8 3 . '84.
•87. J>4, Î 3 ° . 23«. 234. 361.

Paschasius, Jan: 162, 164, 183.
Paulus iv, paus: 24c, 247.
Perez, Gonzalo: 168.
Perrenot, Karel: ¡6.
Perrenot, Antoon: zie Granvelle.
Persijn, Hippolytus: $1, 68, 98, 107.
Persijn, Nicolaas Jansz. : xxxvi, 126.
Pictavia, Guilielmus, Α.: 233.
Pieters, Claes: 1 j6.
Pietersz, Meindert: 163.
Pighius, Stephanus: 233.
Pius iv: paus: 263.
Pius v, paus: 233, 276, 282, 384, 38$.
Plantijn, Chr.: 34, 35, 413.
Pole, Reginald: 263, 264.
Polman, P. : 32, 33.
Polweiler, Nicolaas van: 403-405.
Praat, Petronella van : 2 $2.
Proost, Härmen: 138.
Pullen, Pereginus: 287, 288, 292.
Puytlinck, Dirck: 393.
Pijper, F. : 198.
Quicken, Geerlingh: 3 j j .
Ram, P. F. X. de: 272.
Ramaer, J. C. : 241.
Ramirez de Fuenleal, Diego de: 2 26.
Ravesteyn, Joost van (Tiletanus): 31,
32, 3 6 , 4 1 , i 2 i , 178, 197,
209, 213, 220, 238.

20Í,

Reinoud in van Gelre: 324.
Rekers, B. : 413.
Rennenberch, Herman van: i j i .
Requesens, Don Luis de: 2 8 j , 293,
296, 308, 331-33Í. 339, 34°, З46,
3 Í 0 , 3Î3-360, 366, 37i, 376, 378,
39Î, 402, 404, 408.
Rescius, Rutger: 24.
Richardot, François: 399.
Riemer, Jacob de : 111.
Riethoven, Maarten van: 37, 38, 40,
4 1 , 42. 233. 2 7 2 , î 7 î , Î76, 293,
408, 409.
Ro, Baudouin van : 3 31.
Rodomano, Theodoro : 311.
Rommarts, Jan: 421.
Ronsse, Boude wijn: 148.
Rooses, M. : 413.
Rouge, Jacob : 154.
Rudolf 11 van Duitsland: 30.
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Rijswijk, W i l l e m van: 3 1 8 .
Sasbout, A r n o l d : 184, 3 0 3 , 3 0 4 , 3 3 1 ,
3 3 2 . 349, 3S°.
Savoie, Emmanuel, Philibert van : 5 4 .
Schenk van Toutenburg, Frederik:
ΐ 3 ί . 23°·
Schmetz, W . : x x x i , x x x v , 6, 19, 24,
2 i , 118, 4 Ι Ϊ , 4 I 7 ·
Segha, Filips: 4 0 9 , 4 1 0 .
Sevenaer, Peter van: 3 0 8 .
Silvius, Stephanus: 7 4 , 7у.
Simons, M e n n o : j o .
Simons, W o u t e r : 1 3 3 , 134, 194.
Slichtenhorst, Arend van: 2 4 1 , 2 4 4 .
Sonnius, Franciscus: 3 1 , 4 1 , $ 1 , 5 7 ,
i « , 69, 7 1 , 196-200, 213, 272,
276, 39°. 408.
Spangenberg, Cyriacus: 2 0 4 .
Spee, Friedrich, 306.
Sprankhuizen, Thomas van: 3 6 7 .
Staphylus, Fredericus: 116.
Stapleton, T h o m a s : 2 2 0 .
Stege, Korft van der : 3 2 2.
Sterkbroeck, Leonard : 3 2 2 .
Stoop, Adriana W i l l e m s d . : 6, 2 2 8 .
Stoop, W i l l e m Adriaansz. : 6.
Straelen, Jacob van: 3 9 6 .
Strijen, Johan van: x x x i v , 2 0 2 , 2 8 j ,

Torrentius, Laevinus: x x x i , 120.
Truchsess,
Gebhard
(aartsbisschop
van Keulen) : 2 j 1.
Truchsess, O t t o (kardinaal van Augsburg) : 3 6 - 4 2 , Í J , 120, 3 8 Í , 3 8 6 .
Vargas, Juan de : 3 1 2 - 3 1 9 , 3 2 6 .
Vastaerts, Adriaan: 9 3 , 4 1 8 .
V e e n , J. S. van: x x x v n .
Vegersheim, Blasius van: 4 0 3 .
Verhoeven, Adriaan : 1 8 4 ,
V i g l i u s a b A y t U : 37, £ 2 - £ 7 , 6 3 - 6 9 , jt,
7 4 . 8 ' . 9 2 - 9 4 . ' ° > . ' 0 3 . 'OS, ' ° 6 ,
112, 114, н у , 120, 169, 170, I 7 Î ,
2 ° i . î ' 3 . 31Î. 4'6-42*·
Villavicentio, Lorenzo d e : 1 3 4 , 141'43.

'íí.

'Jé,

IÎ8-I6O,

167,

168-

184,

186, 187, 2 0 2 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 î 4 ,
338, 408, 4 1 1 .
Vissers, Petrus: 3 0 $ , 3 0 6 .
Vlatten, Reinerus van: 3 2 6 .
Vlodrop, W i l l e m van: î j i .
Vloten, J. van: 3 7 4 .
Vos, Arent Dirksz. d e : 134.
Vos, Jaspar: 7 7 - 7 9 ·
Vrientius, Maximilanus: 1, 3 6 , 2 4 1 .
Waalwijk, Paul van: 2 9 7 , 3 6 9 , 3 9 7 .
Welters, H . : x x x v , 3 9 7 .
W i c e l , G e o r g e : 116, i S i , 2 1 7 .
W i e d , Herman v a n : 2 j i .
W i e r , johan: 3 0 6 .

'9Í·
Sijkens, Johan: 3 7 f .
Sylvius, Gregorius: 3 6 8 .
Talavera, Hernando de (bisschop van
Granada) : 2 6 3 .
Tapper, Ruard, 2 9 - 3 1 , 3 6 , 39, 4 1 ,
Í 2 - Í 7 , 68, 196-198, 212, 407, 419.
Tesser, J. : x x x v i i .
Tielens, Antonius: 374.
Tisnach, Charles: i 8 j .
Titelmans, Petrus: 178, 196, 1 9 7 .

W i l l e m II, graaf van Holland: 3, n o .
W i l l e m ν , h e r t o g van Kleef/Gulik:
216, 2 j i , 3 0 6 .
W i l l e m s e n , M. A. H. : x x x .
W i l l o c x , F.: 2 6 9 , 2 7 3 .
Woltjer, J. J . : x x x v i , 7 7 , 8 1 , 4 1 7 .
W o m m e l s , Hajo: 106.
W o u t e r s , Jacob : 1 3 4 .
Wylich, Christoffel van: 327, 3 3 4 .
Wyts, Aegidius: 1 8 4 .
Zwingli, U l r i c h : 2 1 9 .

3Í7, 4 i ° ·
Suys, C o m e l i s :

138, i j 2 ,

183,
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Register van plaatsen

Namen, die in de noten vermeld worden, zijn met in het register opgenomen. Ook de
plaatsnaam Trente, die ter aanduiding van het concilie en de aldaar genomen besluiten
talloze malen voorkomt, is niet opgenomen.
AfFerden: 295.
Alkmaar: 23, \ς2, ιςί,
l U . iS&,
i í 7 . IÍ9, ι«?·
Alne: 400.
Amsterdam: 4, 18, 113, 114, 161,
•97, 3°6·
Antwerpen: 3, 4, 19, 59, 146, 148,
203-212, 217, 2 ï i , 271, 272, 413.
Arcen: 29^.
Arnhem: xxxi, n 8 , 2 Π , 1 Í 4 , 2 í 6 ,
302, 320, 327, 329, 330, 332, 340,
346, 3 í 2 . 3ÍÍ» З60.
Atrecht (Arras): j é , 399.
Augsburg: 210, 2 j i .
Austerweel: г ς ς.
Baarlo : 327.
Batenburg: 2j2, 2$з.
Beegden: 2 4 j .
Beifeld: 2 Í 3 .
Bergen (L): 2£3.
Bergen (Henegouwen) : zie Mons.
Bergum: 71-73.
Bolsward: 71-73.
Bom: 2$4.
Brand wijk: i j l .
Brielle: 4, 14.
Brugge: 2, 164, 168, 180, 184, 216.
Bruggen: 2^4.
Brussel: xxxi, xxxn, xxxvi, xxxvn,
4 2 . 4 3 . 46, ί ο , f i , í 2 , ¡ς, ji, 76,
8 î , 93, 94, 98, υ ? , > 2 3 , H 9 , ' 3 7 .

¡S7, ιςΒ, i 6 i , 164, 180, i S j ,
>9i. î J 2 , 2i6, 332, 3 Î 3 , ÎSS,
398, 399, 4 i 8 ·
Den Burch: 113, 114.
Capelle: I J 8 .
Champmol : 111.
Cruchten: 396.
Cuyk: 244, 2 4 Î , 2 9 Î , 296, 310.
Dalem: 24J.
Dalenbroek : 2 j ι.
Danzig: 3.
Delfshaven: 130, i j 8 .
Delft: 130, 132, 133, 136-14Í,
>92·
Deventer: 134, 242, 331, 343,
403.
Dillingen: 36-42, 53, $4, 64, 66,
Dokkum: 4 3 , 69.
Dordrecht: 1-20, 36, 131, 193,
229, 241, 2 4 2 , 4 0 7 .
Douai: 398.
Dortmund: 242.
Duisburg: 392. 397.
Düren: 243.
Düsseldorf: 2J3.
Echt: 24Î, 2 i 4 , 2$6, 286, 303,
Зоб, 32ο, з 8 і .
Edam: 1^2, ι у4, і і б , і£7·
Egmond: 133, ΐ ί 4 - ΐ ΐ 8 , 176.
Elmpt: 396.
Emmerik: 2j6.
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191,
i6S,

149,
399,
407.
194,

304,

Enkhuizen: 1 3 1 .
b r k e l e n z : 2 4 2 , 2 4 ^ , ιςς,

Kessel: 16, 24J, 2 4 8 , 2 5 3 .
320, зб^,

392.
Fumay: 2 4 1 .
G e l d e r n : 2 4 8 , 2 5 0 , ιςς,
36ί, 392.
G e n n e p : 16, 2^3Gent: xxx,

XXXIII, ι,

3ί>

29ί,

b

S>

76ι

Keulen: x x x n , 119, 2 0 0 , 2 1 6 , 2 2 1 ,
2 H . 2 3 ï . 242, 244, 246, 2 Í 1 , 284,
287, 290, 321, 323, 336, 388, 389,
410.
Kleef (Kleve) : 2 4 6 , 2 j i .
Leiden: 133, 1 3 4 , 147, 4 0 2 .
Lekkerkerk: i j i .
Leeuwarden: x x x i , 4 2 , 4 4 , 4 9 ,
çy,

309.

77>

146, 2 ΐ 6 , 2 6 ο , 287, 2 9 8 , 4 ο 8 ·
Goor: 3Í9, 360, 37ί·
Goorl: 396.
I

1

Í9. 66, 70, 71,

o6

G o u d a : 14, I 4 Î " Î > 3 ·
Grave: 3 0 9 - 3 1 3 , 3 1 ^ , 4 0 2 .
's-GravenWage: χ χ χ ι , χ χ χ ν ι , 7, 12, 16,
6 6 , 108, 1 1 0 - 1 1 3 , 117, 1 2 ^ , 1 3 1 ,
1 3 3 . ' í 2 . 1 6 2 - 1 6 Í , 1 8 4 , 187, 192194, 198, 2 0 2 , г о с . 227, 2 3 0 , 235:,
416, 419.
's-Gravezande: 130.
Grevenbicht: i j ï .
G r o n i n g e n : 4 3 , 6 7 , 7 4 , 166.
Gronsteijn: 3 2 7 .
Gronsveld : 2 £4.
Grouw: 43.
Grubbenvorst: 327.
Gulik: 246, 2 { i .
Haarlem: 1 3 4 , і £ 2 , ι j g , 1 6 0 , 1 9 3 ,
•94. 2 3 2 . J 3 7 , 399.
Haastrecht : ι ¡1.
Hamb: 309.
Harlingen: 4 4 , $ 9 , 6 9 .
Haske: 7 1 - 7 3 .
Heerlen: 29f.
Heidelberg: 74.
H e r t e n : 30J.
' s - H e r t o g e n b o s c h : x x x m , 18, 1 3 4 ,
242, 272, 28Í.
's-Hertogenrade: 2 4 5 .
Ter H e y d e : 1 30.
Hoogwoud: 110.
Hoorn: 131, IJ3.
Horssen: 2 J 3 .
Huins: 8 3 .
Hulsberg: 2 9 ¡ .
Innsbruck: 2 6 2 .
Kamerijk (Cambrai): 2 3 1 , 2 7 1 , 2 7 3 ,
276, 3 3 ' . 337·
Kampen: 1 8 0 , 2 4 2 , 4 0 3 .
Katwijk: 1 30, 1 { 2 .

74,

7ί,

79, 8 0 ,

84, 104, 118, 119, 180.
Lepanto: 409.
Leur: 2^3.
Leuven: χχχι, xxxn, ι, io, 20, 23-36,
Í4> 0 , I2Î, 128, 129, 164, 178,
184, 2ος, 216, 224, 241. 28Î, 297,
337, 39». 4 ° 7 ·
Lidlum: ji, 8 3 , 84.
Lindt: 8, 9.
Linné: 286.
Loo: 2 j 3 .
Lottum: 327, 328, 333, 334.
Luik: x x x n , j é , 119, 120, 2 3 3 ,
ϊ^ς,
2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 Í - 2 4 8 , 2ÍO, 2 Í 2 , 2 6 9 ,
2 9 ' , 3 ° ' , 3 2 1 , 3 2 3 - 3 2 Í , 327,
3 3 ' , 3 ί 8 , 363, 367, З 6 8 , 39«,
Lüneburg: 2 4 2 .
Maastricht: 16, 2 3 5 , 2 9 1 , 2 9 2 ,
392.
Madrid: 1 j 8 , 186, I 9 £ , 2 1 3 , 2 £ 2 ,
4o6, 411.
Maarland : 1 3 3 .
M e c h e l e n : $ 4 , j j , 1 0 8 , 1 2 7 , 1 ¡g,
231, 268, 271-276, 283, 292,
29Í, 297, 308-310, 3 1 Í , 326,

328,
4о6·
з67,
26o,

161,
293,
337,

39Î, 398, 4 ' ° ·
M e d e m b l i k : i j 2 , 1^3.
M e e r : 19.
Meerssen: 2 3 6 , 2 3 7 , 24^, 2 9 Î , 3 9 6 ,
399, 4 ' ° ·
M e r u m : 30^, 306.
Meijel: 3^7, 3^9, 3 6 7 , 3 7 4 - 3 7 7 ·
Middelaar: 3 2 0 .
Middelburg: 132, 146, 148, 168, 199,
2o2.
Middelie: i j ó .
Millingen: 2 4 j .
Monnikendam: 1 3 3 , i ; 2 .
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Mons (Bergen) in Henegouwen: 392,
39Î·
Monschau: 243.
Monster: 130, 147.
Montfort (L): 303, 381, 403.
Mook: 242, 292, 330, 402.
Münster: i8o ( 323.
Naarden: 391.
Namen: (Namur) 240, 241, 398, 410.
Nederweert: г ¡o, 367, 368, 372.
Nes: 72.
Nieuwstadt: 2 4 j .
Nijmegen: 231, 241, 242, 244, 245,
i j o , 2 i 3 , 2 j ï , 1¡6, 2 í 9 , 270, 29Í,
196, 297, 308, 314, 3 i í ( 316, 329,
33°. З З 2 . 333. i^SObbicht: 24j, 2JI.
Oldeklooster: ¡ι.
Oldenzaal: 399.
Onderschie: 133.
Osnabrück: 242.
Oud-Beierland : 133.
Ouddorp: IJ9.
Oudekerk: 113.
Oudewater: 147, 149, 160, 39^.
Pamplona: 226.
Panheel: 396.
Papenhoven: 2{2.
Parijs: 10, 24, г ς, 34, 224, 262, 387.
Passau: 42.
Poeldijk : ι 34·
Poissy: 217.
Poortugael: 133.
Poortvliet : 113.
Purmerend: i j 2 .
Reims: 119.
Reval: 242.
Roermond : xxx, xxxn, xxxv, 1,9, 11,
16, 113, 119-122, 124, ιΐς, 134,
ι8ο, 20I, 206, 231, 233-239, 240406, 407.
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Stellingen

ι. Bij de beschrijving van de studietijd van Wilhelmus Lindanus
heeft W . Schmelz niet voldoende gelet op de evolutie van de
onderwijsmethoden, die aan de Leuvense universiteit in de
zestiende eeuw gevolgd werden.
W . Schmelz, Wilhelm van der Lindt, Munster 1926,
17-24.

11. Het verslag van Lindanus over de toestanden in de Friese
kloosters is door A. Hensen zo onvolledig en onnauwkeurig
uitgegeven, dat de tekst tot onverantwoorde conclusies geleid
heeft.
A. Hensen, De toestand van sommige Friesche kloosters
in de tweede helft der zestiende eeuw. A.A.U. U I . (1926)
2 14 v.

ui. Bij het gebruik van de correspondentie van Joachim Hoppers,
bewaard in de copieënbundel van de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage, dient de onderzoeker erop attent te zijn,
dat Hoppers in de datering van zijn brieven de nieuwjaarsstijl
en de paasstijl willekeurig door elkander gebruikte, hetgeen
in de rangschikking van deze afschriften niet tot uiting komt.
K.B.SG. handschrift 71 C. 39.

iv. Aangezien de spionage-verslagen van fra Lorenzo de Villavicentio tot de koninklijke brieven uit het Bos van Segovia van
1 7 en 20 oktober і^б^ hebben geleid en zijn persoonlijke
invloed op Filips 11 diens houding tegenover de opstand mede
heeft bepaald, valt het te betreuren, dat deze verslagen nog
steeds niet zijn uitgegeven.

ν. In zijn inleiding tot de uitgave van Lindanus' verslag over de
godsdienstige toestand in Holland in ι 565 heeft D. van Heel
de betrokken documenten onjuist geïnterpreteerd.
D. van Heel, Merkwaardige verslagen van Lindanus en
het Hof van Holland, н.в. u i , (193$) 307 v.

vi. Ten onrechte stelt F. Willocx, dat Lindanus na de bisschops
vergadering van 1567 te Kamerijk de opdracht ontving, de
wensen van de vaders aan de paus bekend te maken.
F. Willocx, l'Introduction des décrets du concile de
Trente dans les Pays-Bas et dans la Principauté de Liège.
Leuven, 1929, 172.

vu. In het schrijven aan Don Juan van 1^78, waarin Lindanus de
zeden van de kanunniken hekelde, doelde hij niet op zijn eigen
diocees.
R. R. Post, Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor
dereformatie. Utrecht, 1954, 127.

vin. De clerus van het bisdom Roermond stond in het algemeen
positiever tegenover bisschop Lindanus en diens hervormingsstreven, dan tot dusver in de geschiedschrijving werd aangenomen.
ix. De omschrijvingsbul 'Regimini Universalis Ecclesiae' van 7
augustus 1 561 was voor het bisdom Roermond slechts als een
blauwdruk bedoeld.
x. Reeds in augustus 1 $21 werd te Rome met paus Leo χ overleg
gepleegd over de oprichting van nieuwe bisdommen in de
Nederlanden. Het is daarom niet juist, het begin van de onder
handelingen te stellen in het najaar van 1 j2 2 en de keuze van
paus Adriaan vi als de gunstige gelegenheid daartoe te zien.
M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in
de Nederlanden onder Philips 11. Utrecht, i g j o , 32.

xi. De indeling van Mook-Middelaar bij de provincie Limburg en
bij het bisdom Roermond is op historische gronden wellicht
verklaarbaar, doch zij blijkt voor de huidige ontwikkeling van
deze gemeenschap minder gunstig te zijn.

xii. In de universitaire vorming tot historicus wordt te weinig
aandacht besteed aan de praktische inleiding van kandidaten
tot het archiefonderzoek.
xiii. Daar het onderwijs in de nieuwe geschiedenis en de staatsinrichting de vereiste achtergronden geeft voor een verantwoord staatsburgerschap, zoals dit in Nederland door het
algemeen kiesrecht tot ieders persoonlijke plichten behoort,
zouden deze vakken in alle voortgezette opleidingen een belangrijker plaats dienen in te nemen, niet slechts bij het
v.h.m.o. maar vooral in het eindonderwijs en met name op
technische scholen, huishoudscholen en kweekscholen.
xiv. Het godsdienstonderricht op de scholen voor voortgezet onderwijs dient, meer dan tot dusver gebruikelijk is, een mentaliteitsvorming van de leerlingen te zijn in de zin van een
religieuze duiding van hun persoonlijk leven met een grote
openheid naar de toekomst.
xv. Bij de huidige liturgische vernieuwingen zou meer rekening
moeten worden gehouden met de uiteenlopende behoeften
van de verschillende groeperingen, zodat - eventueel binnen
het grotere kader van stad of dekenaat — een pluriformiteit van
liturgieën kan ontstaan, waarin een persoonlijke keuze en een
actieve deelname gebruikelijk worden.
xvi. De gedachtenwisseling over een eigentijdse vormgeving van
het kerkelijke leven wordt ernstig belemmerd door een
krampachtige bezorgdheid voor het behoud van gevestigde
posities en traditionele zekerheden.

Stellingen behorende bij P. Th. van Beuningen,
Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop
Nijmegen 1966.

