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De godsdienstige groepen 

leefden, tot tevredenheid van 

de stadsregering, over het 

algemeen in rust met elkaar. 

De predikanten wilden echter 

dat de overheid de katholieke 

geestelijkheid streng 

aanpakte. Tot hun ongenoegen 

gebeurde dit lang niet altijd. 

Actieve paters en priesters 

zorgden in de stad voor  

krakeel in eigen kring.1 

 1 25dick van wees
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1 Dit artikel is een vervolg op mijn artikel ‘Katholieken en 
gereformeerden in een ‘ketterse’ stad 1579-1635. Een schets’. 
In: Flehite, Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken, 
jrg. 2013, pp. 130-149.   2 Van Bemmel, l, p. 156.   3 Transsub-
stantiatie (brood en wijn werden lichaam en bloed van 

Christus), bevestigd door concilie van Trente (1545 -1563), 
Duke, p.264 en Roodenburg pp. 57-58. Bouwsma, p. 83: 
bronnen (‘ad fontes’).   4 Deel 2 in 1641, Amsterdam.   5 AE, 
toeg. nr. 167, DTB Doopboek NH kerk inv. nr. 29e, 15 mei 
1634. Meer over Zaunschlifer, zie Van Wees 2013, pp. 139-140.   

Zaunschlifer, een predikant die om 
actie vroeg

Voor Otto Zaunschlifer, predikant van de Sint 
Joriskerk van 1630 tot 16452, leefde de strijd tussen 
de nieuwe en oude religie volop. Hij vond de mis 
verwerpelijk, omdat zij niet strookte met de  
bijbel. In de loop van de middeleeuwen waren er 
allerlei riten en ceremonies in de viering geslopen 
die niets met het christendom uit de eerste  
eeuwen te maken hadden: zij stond bol van bijge-
loof. In navolging van Calvijn wilde hij terug naar 
de oude bronnen.3 

Zaunschlifer publiceerde in 1639 zijn vertaling 
van het eerste deel van het boek van Pierre du 
Moulin: Anatomie ofte Ontledinghe der Misse.4 Hij 
droeg zijn werk op de eerste plaats op aan Johan 
Albrecht, graaf van Solms, de zwager van stad-
houder Frederik Hendrik en in zijn jeugd de 
landsvorst van het graafschap waar hij opgroeide. 
Met hem had hij een goede band: bij de doop van 
z’n zoon Joan Aelbert kwam de graaf vanuit 
Utrecht over om getuige te zijn.5 Vervolgens aan 
de stadsregering en aan zijn collega-predikanten 
in de stad, want hij hoopte dat de stadsregering 
zijn boek ‘met een goet ghelaet’ zou ontvangen. 
Dat deed zij: honderd gulden ontving hij voor het 

Titelpagina van Anatomie ofte Ontledinghe der Misse van  
Pierre du Moulin, in de vertaling van O. Zaunschlifer.
VU Amsterdam, Oude drukken, XI.06412.

Afb 1 Handtekening van predikant Otto 
Zaunschlifer, 1634.
AE, toeg.nr. 167, Gereform. Gem. Amersfoort, 
inv. nr. 1, notulenboek kerkenraad.
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10 Ibidem, pal vóór 13 oktober 1639 en daarna.   11 AAU 18, 
1890, pp. 2 en 6, uit de (Relatio.….) verslag toestand Hol-
landse missie in de Republiek 1635, van apost. vic. Ph. Rove-
nius.   12 AAU 10, 1882, Verslag 1656 door apost. vic. Jacob de 
la Torre, pp. 115-119.   13 AAU 13, 1885, Rootselaar, p. 427.    
14 AE, toeg. nr. 001.01, arch. stadsbestuur 1300-1813, inv. nr. 
2013, kopie verzoekschriften, 1641.   

6 AE, Amersfoort, toeg. nr. 001.01 res. stadsbest. inv. nr. 24, 
politie van 2 september 1639 en AAU 25, 1899, p. 439, 4 sep-
tember 1639.   7 Du Moulin, vert. Zaunschlifer, uit Voorrede 
deel 1.   8 Ibidem, deel 1, H. II, XIV, XXVI en XVII: consecratie 
en transsubstantiatie noch in de Schrift noch bij de eerste 
kerkvaders te vinden.   9 AE, toeg. nr. 167.01, arch. herv. gem. 
Amersfoort, inv. nr. 1, resolutieboek kerkenraad, 5 febr. 1639.   

eerste deel van zijn vertaling. Dit bedrag werd in 
mindering gebracht van het ‘slot’ van de laatste 
rekening van het huisgeld.6 Zo betaalden de ka-
tholieken in de stad ongewild mee aan deze belo-
ning!

Voor Du Moulin en Zaunschlifer was de mis 
‘een doodt dinck, ende sonder ziele. Want ’se 
sonder het Woordt des Heeren is…’.7 De mis 
bevatte naar beider mening vierendertig verschil-
len met het heilig avondmaal, waardoor zij sterk 
afweek van wat Christus ooit had ingesteld.8 Door 
de ontleding van dit dode lichaam zou duidelijk 
worden welk een vuiligheid en gruwel zij bevatte, 
bestaande uit velerlei afgoderij en menselijke 
instellingen die God doen walgen. 

Hij had zijn vertaalwerk met grote ijver ver-
richt, omdat er een duidelijke noodzaak toe be-
stond; in zijn eigen woorden: ‘hebbende een ruy-
men tijdt mijner bedieninghe alhier, met droef-
heydt ende medelijden ghesien dese stadt na 
dien dooden romp der misse loopen’. Zijn waar-
neming stemde overeen met de mening van de 
katholieken dat een groot deel van de stadsbevol-
king vasthield aan de oude religie, daarin bijge-
staan door priesters werkend vanuit schuilkerken. 

De ‘papisten’ en hun ‘afgodische vergaderin-
gen’ waren een bron van ergernis voor de gerefor-
meerde kerkenraad van de Sint Joriskerk. In  
februari 1639 vroeg hij de stadsregering op te 
treden zodat de stad een gereformeerde stad zou 
worden.9 Kennelijk zonder effect, want in oktober 
stelden predikant Zaunschlifer en de scriba, de 
andere predikant in de gereformeerde gemeente 
die als secretaris optrad, op verzoek van de  
kerkenraad een rekest aan de stadsregering op 

om de in hun ogen gewenste aanpak te verkrij-
gen. De overhandiging van het rekest zou plaats-
vinden, nadat de andere predikanten in de stad 
hierover hun mening gevraagd was.10 

Daartoe was alle reden. Het aantal gelovigen 
in de ‘Hollandse Missie’ steeg in de jaren 1635-
1638 met dertig procent, het aantal priesters nam 
toe en er vonden duizenden bekeringen plaats.11 
De Staten-Generaal legden zich niet neer bij deze 
ontwikkeling. In 1638 vaardigden zij de oude ver-
ordeningen tegen de pausgezinden opnieuw uit, 
nu dreigend met zwaardere straffen en vanaf 1641 
met boetes aangevuld. Het katholieke geloof 
uitoefenen was verboden, ook in particuliere 
huizen en voor kleine groepjes gelovigen. Pries-
ters, seculiere zowel als reguliere (= monniken), 
mochten zonder verlof daartoe niet preken en de 
mis opdragen.12 

Dubbelheid in beleid: toelating  
van priesters en handhaving van 
verboden 

In september 1639 hadden de priesters Willem 
Vlug, jonker Adriaen van Renesse de Baer, mr. 
Servaes Teelen, als burgerzoon bekend onder de 
naam Servatius van Aldenburgh13, en Johan Bap-
tista van Langevelt om verlenging van hun akte 
van mansie (= verblijf) verzocht.14 Zij wisten dat 
in april van dat jaar de Staten van Utrecht een 
plakkaat hadden uitgevaardigd tegen hen die zich 
uitgaven voor roomse geestelijken. Daarover had 
de stadsregering zich gebogen en zij besloot om 
burgemeester Willem van Hardevelt naar Utrecht 
te sturen om na te gaan hoe men daar optrad 
tegen de katholieken. Op grond van zijn bevin-
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Intendit, met sententie van de apostolisch vicaris 
Ph. Rovenius, maart 1640.
VU Amsterdam, Oude Drukken, XI.XW.00290.-
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dingen nam de stadsregering in februari 1640 het 
besluit dat alleen die seculieren mochten blijven 
die al bij voorgaande plakkaten toe te laten waren. 
Regulieren kregen de waarschuwing dat zij op 
eigen risico in de stad verbleven.15 

Het plakkaat van de Staten en de houding van 
de stadsregering vielen qua tijdstip samen met 
het proces tegen apostolisch vicaris Philippus 
Rovenius en zijn vicaris Johan Wachtelaar.16 Het 
gerecht van de stad oordeelde dat beide heren 
uiterst misdadig waren geweest: onder andere 
samenwerken met de koning van Spanje en het 
niet erkennen van de eigen overheid. Alhoewel zij 
zich tegen de beschuldigingen verdedigden bij 
het hof van stadhouder Frederik-Hendrik in Den 
Haag,17 werden zij in maart 1640 voor altijd ver-
bannen uit de stad Utrecht en uit de Republiek.18

Als de hoogste leiders van de Hollandse 
Missie al zo zwaar gestraft werden, dan konden 
de lokale overheden moeilijk achterblijven. Eind 
april 1641 klaagden de afgevaardigden van de 
gereformeerde synode in de vergadering van de 
stadsregering over de misbruiken van de 
katholieken in de stad, met name in godshuizen, 
scholen en tijdens bijzondere bijeenkomsten. Zij 
vroegen om actie daartegen. Met succes, de 
schout kreeg opdracht de plakkaten te 
handhaven. Meesters en maitresses die de jonge 
jeugd onderwezen zonder voorafgaande 
goedkeuring van het stadsbestuur, kregen een 
boete van 25 gulden. Bovendien moesten 
voortaan alle regenten van alle gast- en 
godshuizen gereformeerd zijn.19 

In december informeerden gedeputeerde 
staten van Utrecht de stadsregering over de aan-
vulling vanwege de Staten-Generaal op het plak-
kaat tegen de personen die zich rooms geeste-
lijke noemden. De schout moest dit plakkaat 
uitvoeren. Priesters die zich in september al aan-
gemeld hadden, werd admissie (=toelating) ver-
leend, mits zij zich hielden aan het plakkaat van 
de Staten van Utrecht en dat van de Staten-Gene-
raal20 Het was een waslijst aan verboden: nieuwe 
monniken en priesters mochten niet meer komen 
noch verblijven in het land, bijeenkomsten van 
katholieken mochten zij niet bezoeken en even-
min ‘pauselijke superstitiën’ uitoefenen. Kinderen 
mochten niet naar colleges gestuurd worden en 
het was verboden om goud, geld en goederen aan 
de kerk te schenken. De ‘officieren’ of schouten 
moesten niet meer de ogen sluiten voor de prak-
tijken van de katholieken.21 

Bij hen echter won geldbejag het van de prin-
cipes: zij lieten zich graag betalen om niets te 
zien of te horen. De noodzaak om de rust te  
bewaren in een samenleving die voor een aan-
zienlijk deel uit katholieken bestond, bracht  
menig stadsregering en schout ertoe oogluikend 
op te treden, mits de pausgezinden zich ‘modest’  
(= onopvallend) gedroegen.22 Pragmatisch hande-
len genoot de voorkeur.

In de jaren die volgden kregen priesters deze 
admissie, mits zij zich onopvallend en naar de 
voorschriften van het plakkaat zouden gedragen. 
Zo vrij waren zij dus niet in hun handel en wan-
del. In september 1641 ontvingen, frater Gabriël, 

15 AAU 25, 1899, p. 438-441, resp. 29 juli en 9 september 1639 
en 4 februari 1640; AAU 31, 1905, p. 365, Acta Propaganda 
1622-1698, nr. 111, 18 juli 1639.   16 Van Heussen, vol. 3, pp. 164 
e.v. (proces tegen Wachtelaar) en pp. 327-328.   17 NNBW, 4, 
pp. 1172-1174. De memorie ter verdediging: zie AAU 2, pp. 
1-25.   18 VU, coll. Oude Drukken, ‘Intendit van de Heer 
officier van Utrecht jegens Ph. Rovenius (etc.)’,‘Knuttel 
4703’; ‘Jaar 1640-2’, Intendit van de Heer Officier jegens 
Johan Wachtelaar (etc.)’. Intendit van 5 oktober 1639; de 

sententies dateren van 10 maart 1640.   19 AE, Amersfoort, 
toeg. nr. 01, Res. Stadsbest., inv. nr. 24 (13-4-1635 tot 27-9-
1641), politie van 28 april 1641. Zie ook AAU 25,1899, 
Rootselaar, p. 442, pol. 28 april 1641.   20 Resp. van 9 april en 
30 augustus 1641.   21 Vande Water, I, p. 397; zie ook AAU 25, 
1899, pp. 443-444.   22 Van Deursen, 1991, pp. 323-329: i.c. in 
Holland en West-Friesland. Hoge heren frauduleus en 
corrumperend handelend.   
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zoon van Ghijsbert van Langevelt de oude, en 
jonker Adriaan van Renesse van Baer, geboren in 
de provincie Utrecht, de akte.23 Van Renesse kan 
zijn gaan wonen in het huis op het Havik dat zijn 
broer Jacob Frederik gekocht had.24 

Francois van Muylwijk, seculier priester en 
burgerzoon, mocht in mei 1642 in de stad verblij-
ven omdat hij zich elders altijd onopvallend had 
gedragen.25 In 1643 vroegen mr. Gerard van 
Westrenen en Antonius Jansz. Guisius, allebei 
burgerzoon en seculier geestelijke, een akte van 
mansie. Zij moesten echter wachten op het ad-
vies dat de stadsregering aan de Staten gevraagd 
had. Dat heeft enige jaren geduurd en pas in 1645 
respectievelijk 1646 kregen Van Westrenen en 
Guisius hun akte. Anton Guisius had in de kerk 
van de kapucijner pater geassisteerd en aanvan-
kelijk ook onder de boeren in Leusden, Stouten-
burg en Hoevelaken de zielzorg uitgeoefend.26 Hij 
was echter zó doof geworden dat hij niet alleen 
kon leven en afhankelijk was van de steun van zijn 
moeder, reden om zich in zijn vaderstad te willen 
vestigen. Van Westrenen mocht in stilte z’n oude 
dag slijten.27 

Dit alles kon gebeuren terwijl toch van pro-
testantse zijde in diezelfde jaren gewezen was op 
het gevaar van de paapse activiteiten en hernieu-
wing van de plakkaten was geëist, ‘met toene-
mende frequentie en felheid’.28 In Rome en Brus-
sel werd de vervolging en verdachtmaking van de 
katholieken in de Republiek ook opgemerkt: men 
sprak over het ‘rigoreus edict’ tegen de katholie-
ken door de Staten van Holland in 1642 uitgevaar-
digd. Belangrijke oorzaak voor de fellere vervol-

ging was allereerst de weer opgelaaide oorlog 
tegen de Spaanse machthebbers in de Zuidelijke 
Nederlanden. De samenwerking van de Repu-
bliek met Frankrijk leverde successen op in de 
toen begonnen laatste fase van de Tachtigjarige 
oorlog (1568 – 1648).29 Een tweede oorzaak was de 
toenemende onvrede over het Oranjehuis als 
gevolg van het huwelijk in 1641 van prins Willem II 
met de katholieke prinses Maria Stuart van Enge-
land. Zij liet tot ergernis van veel gereformeerden 
openlijk blijken de katholieken in ’s-Gravenhage 
goed gezind te zijn.30 Ten slotte kwamen vanuit 
het door oorlogshandelingen bedreigde Vlaande-
ren veel paters naar de Hollandse Missie. Een 
probleem voor de apostolisch vicaris, want het 
toelaten van meer ‘buitenlandse’ regulieren in de 
missie zou, meende hij, juist de gereformeerden 
door hun afkeer van deze paters kunnen aanzet-
ten tot nog meer vervolging.31 

Frater Gabriëls verlangen naar 
Amersfoort32 

Veel jonge seculiere priesters die bestemd waren 
voor de Hollandse Missie werden opgeleid aan 
het college te Keulen. Zij troffen het niet als zij 
uitgezonden werden naar een voor hen vreemde 
stad of streek: zonder eigen vermogen was het 
moeilijk een goede standplaats te vinden. Daar-
om probeerden zij in hun geboorteplaats te gaan 
werken, waar hun familie hen met geld en onder-
dak kon bijstaan. Zo handelden de Amersfoortse 
priesters Bloem, Van Wenckum, Van Westrhenen, 
Van Zijl(l) of Sijl(l) en in de jaren zestig en zeven-
tig Van Dolre en Van Velsen. 

23 AAU 25, 1899, Rootselaar, p. 443, pol. stadsregering 13 
september 1641; ook Smit, Bruit, 1, p. 331.   24 AE, toeg. nr. 
0012, Stadsgerecht, inv. nr. 436-19: akte 13 juni 1643.   25 AAU 
25, 1899, p. 445, 22 mei 1642; AE, toeg. nr. 001, arch. 
Stadsbest. 1300-1813, inv. nr. 2014, kopie van verklaring 
stadsbestuur Dordrecht.   26 Van Bemmel, 1, p. 173.   27 AAU 
25, 1899, pp. 446-455.   28 Thiers, p. 84 . N.B. elders in 
provincie ook, zie AAU 38, pp.111-132 en pp. 115-119.    
29 Houtman – Desmedt, in AGN ,6, pp. 388-392.   30 RGP 77, 

pp. 694, nr. 705 en p. 701, nr. 711 en p. 702, nr. 712: nuntius op 
4,18 en 25 januari 1643 aan kardinaal Barberini van de 
Propaganda.   31 RGP 77, p. 760, nr. 760, apost. vicaris 
Rovenius en zijn opvolger Jacob de la Torre aan Propaganda 
van 25 april 1645.   32 C.A. van Kalveen schreef De statie van 
de Kromme Elleboog (1964). Deze tekst (in AE) is nooit 
gepubliceerd en noemt geen bronnen of literatuur. Ik heb de 
personen opnieuw belicht op basis van oude en nieuwe 
bronnen en literatuur. Zijn werk kan dienen ter vergelijking.   
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Johan Baptista van Langevelt werd rond 1594 
geboren als zoon van Gijsbert van Langevelt de 
oude en Aleidis van Dompselaar. Zijn ouders 
waren mensen van aanzien, de familie, van va-
ders- én van moederskant, was in het bezit van 
kapitaal, huizen en diverse landerijen rond de 
stad, onder andere bij Soest, in Hoogland en 
Bunschoten en onder Barneveld – het Langeveldt 
– waarnaar de familie zich noemde.33 Toch trad 
hun zoon in 1613 in het kapucijnerklooster te Gent 
in en onderwierp zich vanaf dat moment aan een 
leven van meditatie, boetedoening, strenge so-
berheid en harde armoede. Als ‘frater Gabriël’ 
ging hij voortaan door het leven. Was hij buiten 
het klooster dan moest hij leven zonder geld en 
bezit; dat betekende steun ontvangen van familie 
of van ‘geestelijke vrienden’.34 N.B. meer zonen uit 
aanzienlijke Amersfoortse geslachten als Van 
Westrhenen en Van Ryn kozen toen de kapucij-
ner armoede.35

Na jaren van studie, onder andere in het pre-
diken van boete doen, wilde hij in de Hollandse 
Missie werken. Net als de jezuïeten waren de 
kapucijners dé voorvechters van ‘Rome’ in de 
strijd tegen de ‘ketters’ in de Republiek.36 Zij kre-
gen een grondige opleiding in exegese en filoso-
fie, zodat zij de predikanten goed konden ‘bestrij-
den’. Frater Gabriël zou juist daarin uitblinken, 
getuigde men meer dan eens.

In 1628 richtte hij zich vanuit Antwerpen tot 
de leiding van Congregatio de Propaganda Fide 
(kortweg: de Propaganda) te Rome; deze was in 
1622 opgericht om aan de missie in ‘heidense’ 
gebieden leiding te geven.37 Hij vond zichzelf, 
inmiddels de dertig ruim gepasseerd, zeer ge-

schikt voor de missie in Amersfoort, want daar 
bezat hij (ge-)goede relaties. Die schonken hem 
zelfs een flinke ruimte als kerk.38 Hij kreeg echter 
geen toestemming daarvoor.

In het kapucijnerklooster te Antwerpen was 
men ontevreden over hem. Hij hoorde in habijt 
gekleed te gaan, maar dat liet hij na om niet op te 
vallen. Bovendien kon hij over geld beschikken 
dankzij zijn familie, met name zijn zus Wendel-
moet die naar Antwerpen was verhuisd. Ten slot-
te kon frater Gabriël zich tamelijk vrij in de ‘we-
reld’ bewegen vergeleken met zijn ordegenoten 
die binnen de muren van het klooster volgens de 
orderegel hun dagen in gebed en boetedoening 
doorbrachten. Dit alles leidde tot wrevel en  
ruzie tussen hem en zijn oversten, tussen deze  
over s ten en de apostolisch vicaris en/of ‘Rome’  
anderzijds. Dergelijke ruzies kwamen wel vaker 
voor in de missie. Ook hij werd teruggeroepen, 
maar weigerde dat te doen.39 

In 1630 probeerde hij het vanuit Gent waar hij 
als prediker werkte, opnieuw. Nu gebruikte hij als 
reden dat hij zijn familie wilde helpen. Dat kan 
zijn bejaarde heeroom mr. Johan van Langevelt 
zijn geweest en zeker zijn tante Agneta en haar 
echtgenoot Cornelis van Zijl van Leiden. Van Zijl 
(Zyll) was tijdens de kortstondige bezetting van 
de stad door de Keizerlijke troepen onder leiding 
van graaf de Montecuculi in augustus 1629 tot 
raad benoemd, maar na diens vertrek weer afge-
zet net als de andere katholieke leden van de door 
de graaf aangestelde magistraat. De katholieken 
hadden het nadien niet gemakkelijk; in 1632  
werden Van Zijl, Van Wenckum en pastoor  
Willem Bloem gevangen gezet.40 

33 AE, toeg. nr. 0012, Stadsgerecht, inv. nr. 436-17, akte 10 
april 1635 en AE, notarieel archief, notaris J. van Ingen, 
AT002a003, fol. 400v-402, d.d. 26 mei 1636.   34 Hildebrand, 
VII, p. 306, par. 2121.   35 Hildebrand, VIII, pp. 321 en 446; 
Optatus, p. 30; Ackermans, pp. 82-84. Hildebrand, I, p. 245 
en VII, p. 175 en 285. Zie Van Bemmel, 2, pp. 578-592.    
36 Optatus, p. 39 resp. pp. 27-28: jezuïet als o.a. polemist en 

catecheet, de kapucijner als o.a. ‘bidziel’ en volksprediker.   
37 Tüchle, GvK ,VI, pp. 128-135.   38 RGP 77, p. 363, nr. 434, 
brief 4 augustus 1628; ook Van Kalveen, 1964, p. 11.    
39 Rogier, 2, p. 138; Hildebrand, VI, pp. 88-109.   40 Kem-
perink, in AAU 74, 1956-1957, p. 1-155, m.n. het slot (jaren 
1630-1632); ook Van Bemmel, 2, p. 633-634 en ibidem, 1, p. 
296; zie Smit, in Bruit, 1, pp. 299-300.   
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Er kwam overigens geen reactie vanuit 
Rome.41 Dus probeerde Gabriël het in 1633 voor 
de derde maal. Ook de provinciaal, zijn ordeover-
ste, beval hem bij de Propaganda aan: hij bezat 
zoveel gaven en kwaliteiten, van God gekregen of 
door een speling van de natuur, dat hij zou moe-
ten gaan werken in de wijngaard van de Heer. 
Bovendien was hij zeer levendig van karakter en 
oordeel, zeer welsprekend én zeer geleerd als 
prediker van Gods woord. Ten slotte was hij een 
man van zeer voorbeeldig gedrag en leven. Hij 
was de meest capabele van allen in de missie.42 
Op basis van dit getuigenis kon hij zich voegen 
bij de andere missionarissen om meer ketters te 
bekeren.43 

Hij mocht op de Veluwe en in Overijssel gaan 
werken met als standplaats Nijmegen.44 Daar 
ontstonden, naast lof, klachten over zijn 
optreden. Gabriël wilde beslist niet terug naar 
zijn klooster en zocht daarom hulp in Rome. Het 
liefst ging hij daarnaartoe om zich te 
rechtvaardigen: dus vroeg hij in juni 1634 belet 
aan bij kardinaal-secretaris Barberini van de 
Propaganda: ‘niets is mij aangenamer in deze 
wereld dan uw aanwezigheid met eigen ogen te 
aanschouwen’.45 Succes had zijn brief niet: eind 
1635 moest hij, voorlopig althans, terug naar het 
klooster. Hij is gegaan, mogelijk om zo aan de 
pest die in Nijmegen heerste te ontkomen.46 

Gabriël moest wachten op wat ‘Rome’ zou 
beslissen. In januari 1637 hadden vier vooraan-
staande katholieken in de stad naar de Propa-
ganda geschreven en hem geprezen om zijn 
werk; vooral veel ketters had hij bekeerd. Daarop 
vroeg deze de apostolisch vicaris na te gaan waar-
om hij niet was toegelaten tot de missie in 
Amersfoort en zo nodig maatregelen te treffen. 
Het was met name Willem Vlug geweest, de pas-
toor van de Sint Willibrord- en Bonifatiusstatie in 
de Muurhuizen, die (geleid door zijn zucht naar 
geldelijk gewin naar men zei) verhinderd had dat 
de pater zou komen werken in de stad.47 Er leef-
den drieduizend katholieken in (en om) de stad 
terwijl slechts drie seculieren plus een jezuïet de 
zielzorg uitoefenden. De apostolisch vicaris had 
frater Gabriël dat geweigerd, terwijl volgens het 
viertal een tekort aan zielzorgers in de stad be-
stond. Des te erger was diens opstelling, omdat 
één priester niet in staat was aan de geestelijke 
behoeften van de zeer vele katholieken in de stad 
te voldoen. Sommigen zouden daardoor hun 
geloof loslaten, schreef het viertal. Gabriël kreeg 

41 Hildebrand, VI, p. 231.   42 RGP 77, p. 455, provinciaal aan 
Propaganda 26 december 1633.   43 RGP 77, p. 456, 4 april 
1634.   44 Van Kalveen, 1964, pp. 11 en 11a; zie RGP 77, p. 527, 
nr. 555, verslag kapucijner missie, juli 1636.   45 RGP 77, p. 

465, 5 juni 1634.   46 Hildebrand, VI, pp. 232-233.   47 Van 
Kalveen, 1964, pp. 11-12; Hildebrand, VI, pp. 234-235; RGP 77, 
p. 591, nr.614, 23 juli 1639.   

Twee franciscanen.
Engelse spotprent uit 1589; opvallend zijn de zakken 
in de mantel om giften op te bergen en de capuce  
(= puntvormige kap). Hildebrand, I, tgo. p. 85.
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in 1638 bericht dat hij mocht missioneren in 
Amersfoort. 

Spoedig was hij in Amersfoort. Is hij eerst 
gaan wonen en werken in het huis van zijn nog 
levende heeroom, mr. Johan van Langevelt ‘de 
oude’ die pastoor was geweest van de statie in de 
Muurhuizen?48 Later betrok hij het huis van zijn 
zuster Agneta en haar man Jan van Zijll. Er was 
daar een ruimte als ‘kerk’ ingericht. N.B. dat was 
mogelijk als hijzelf of zijn zuster een draagbaar 
altaar (altaarsteen) bezeten heeft om de mis te 
lezen. Veel gelovigen kwamen naar hem toe; bui-
ten de stad zocht hij hen op en preekte, reikte de 
communie uit en hoorde biecht.49 In 1641 vroeg hij 
– vergeefs – om de rechten van een pastoor te 
mogen bezitten. 

Tegenwerking 
De tegenwerking van frater Gabriël door een pas-
toor paste in het patroon van afgunst tussen regu-
lieren onderling én tussen regulieren en seculie-
ren. Met bijna altijd één belangrijke reden: inko-
men.50 Het ging soms om veel geld: de jezuïet 
Johan van Alkemade die van 1651 tot 1665 pastoor 
in het Begijnhof aan de Vijver was, moest jaarlijks 
de schout 575 gulden compositiegeld betalen om 
zijn priesterlijk ambt te kunnen uitoefenen. Daar-
toe was hij in staat, want aan giften kreeg hij 1500 
gulden binnen, inclusief de stipendia voor het 
dopen en sluiten van huwelijken. Zijn kapitale 
woning annex kapel was vierduizend gulden waard 
en werd verhuurd voor 248 gulden per jaar.51 

Veel wereldgeestelijken werkten paters tegen 
en probeerden het mis lezen in een particulier 
huis tegen te gaan. Biecht horen of preken mocht 

alleen als de plaatselijke pastoor dat had toege-
staan.52 Het is interessant wat Loeff, zelf een  
wereldheer, opmerkte over de staat die pastoors 
konden voeren. Als de seculiere priester eenmaal 
was aanvaard door zijn parochianen kreeg hij een 
leven als een prins: financiële steun ontvingen 
deze priesters vooral van vrouwen die de kleine 
gelofte van kuisheid hadden afgelegd, zij waren 
ongehuwd gebleven en leefden vroom als een 
non. Zij, klopjes genoemd, konden hem helpen bij 
onder andere de catechisatie.53 

Voor kloosterlingen speelde mee dat zij zelf 
geen geld of goederen mochten bezitten, als 
zielzorger geld voor hun klooster moesten inza-
melen en schenkingen en legaten van vrome 
parochianen afdragen aan hun klooster. Wie in 
financieel opzicht goed voor zijn klooster was kon 
blijven; als hem dat niet lukte dan werd hij terug-
geroepen, al was hij nog zo goed in de zielzorg. 
De nuntius in Keulen maakte zich zorgen over 
deze afroming van rijkdom onder de gelovigen.54 
Ook de Staten van Utrecht waren hiertegen: in 
1656 vaardigden zij een plakkaat uit tegen het bij 
testament vermaken van goederen aan kloosters 
en andere geestelijke instellingen in het buiten-
land.55 Overigens vergat frater Gabriël de zwakken 
in eigen stad niet: na zijn dood in 1651 liet hij hon-
derd gulden na aan het Sint Elisabethsgast- of 
Ziekenhuis.56

In het conflict tussen deze zielenherders 
zullen het verschil in afkomst én het verschil in 
spiritualiteit een rol gespeeld hebben. Vlug was 
afkomstig uit Utrecht, terwijl frater Gabriël als 
burgerzoon kon rekenen op de steun van zijn 
familie van vaderskant (Van Langevelt) en van 

48 Van Kalveen, 1964, p. 11; in mei 1638 leefde hij nog, zie AE, 
toeg. nr. 0012, Stadsgerecht, inv. nr. 436-18, fol. 88r.   49 RGP 
77, p. 599, nr. 618, verslag kapucijnermissie 1638. Van 
Kalveen, 1964, pp. 11a en 11b, stelde dat hij zelf een oratorium 
inrichtte. Hildebrand, VI, p. 235   50 Rogier, 1, p.147 en 2, p.154; 
Thiers, p. 102.   51 Aldus een afvallig priester uit 1630, zie 
AAU 14, 1886, p. 243 e.v.; in AAU 3, 1876, verslag 

jezuïetenstaties 1656, pp. 45-91, aldaar p. 80.   52 Hildebrand, 
VI, pp. 44-46 en VIII, pp. 327 en 479.   53 AAU 24, 1897, pp. 
322-326, (Relatio, 19 oktober 1652; zie Spaans over kloppen in 
Haarlem.   54 Nuntius aan Propaganda, 4 januari 1654, zie 
RGP 84, nr. 36, p. 29.   55 AE, toeg. nr. 0001.01, arch. Stads-
best. 1300-1813, inv. nr. 2015, kopie.   56 Van Beurden,  
p. 89; AAU 25, 1898, pp. 461-462: hiernaar verwezen.   
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Spies, p. 378; Thiers, p. 105.   59 AE, Amersfoort, toeg. nr 
00101, Res. Stadsbest., inv. nr. 25, 5 september 1642 inz. 
kapucijn Johan Baptista van Langevelt; ook AAU 25, 1899, pp. 
445-446.   60 Van Heussen, 1, p. 314.   61 Hildebrand, VI, pp. 
98-102.   62 Hildebrand, VI, p. 100-102. N.B. ook gunstig 
getuigd over hem.   63 Van Kalveen, 1964, pp. 13-14.   64 Voor 
de ‘recollectie’: De Kok, pp. 190-191.   

57 Van Bemmel, 1, p. 172; In 1634 had apostolisch vicaris 
Rovenius een Willem Vlug (ook Vlugh komt voor) tot 
medewerker (kapelaan) in de Buurkerk te Utrecht benoemd 
zie VU, Oude Drukken, ‘Knuttel 4703’ zie noot 18. Heeft 
deze Vlugh in september 1639 een ‘akte van mansie’ 
aangevraagd? N.B. Smit, in Bruit, 1, p. 330: Vlug een geboren 
Amersfoorter; Ackermans, p. 465: Vlug een Utrechter; dat is 
m.i. waarschijnlijker.   58 Rogier, 2, pp. 757- 771; Frijhoff/

naar het oordeel van de apostolisch vicaris echter 
niet nodig omdat er genoeg priesters in de stad 
waren. Zijn gedrag verbeterde intussen niet, 
in tegendeel: de twee klopjes waren dan wel het 
huis uit, maar in 1642 woonde hij samen met een 
jonge weduwe met haar dochter. Uit Gent kwam 
bovendien een jonge vrouw bij hem wonen die hij 
nog kende uit zijn eerste kloosterjaren. Zij trok de 
aandacht door haar weelderige kleding. Er kwam 
een nog ernstiger beschuldiging binnen: hij werd 
beticht van ongeoorloofde betrekkingen met een 
zekere Cecilia van Amerongen uit Utrecht.61 Toen 
werd hij kwaad: wie hem daarover te na kwam, 
zou hij een pak slaag verkopen of zo nodig van de 
brug af in de Eem gooien. Van Zijl, zijn zwager en 
buurman, had knuppels genoeg om een onge-
wenst controleur af te tuigen.62

Waren deze getuigenissen waarheidsgetrouw 
of overdreven door jaloerse tegenstanders? 
Gabriël ondervond in ieder geval tegenwerking 
van zijn ordegenoten in het klooster. Hij was een 
collega-kapucijner, maar leefde naar hun mening 
geheel los van het kloosterleven en dat stak hen. 
Hij hoefde op voorspraak van de Amersfoortse 
katholieken niet het habijt van zijn orde te dragen 
hoewel dat voor kloosterlingen verplicht was.63 
Velen wilden hem laten teruggeroepen, ook om 
hem te ‘dwingen’ gevolg te geven aan het onder 
franciscanen oplevend ideaal om in de terugge-
trokkenheid van het klooster elke dag naast het 
koorgebed enkele uren te mediteren.64 

Er heerste onenigheid onder de katholieken in 
de stad. De schuilkerken binnen de stadsmuren 
lagen bij wijze van spreken op een steenworp 
afstand van elkaar: aan de Singel (later ’t Zand 

moederskant (Van Dompselaar), én van vrienden 
in de stad.57 Gabriël noemde juist dit in zijn brie-
ven een groot voordeel. Vlug miste deze belang-
rijke connecties. Bovendien was hij een seculier 
priester, die vasthield aan het verleden, dat wil 
zeggen dat hij de kerkelijke structuur van vóór de 
Reformatie eerbiedigde. Gabriël daarentegen was 
een kapucijn die werkte aan een kerk in opbouw, 
Tussen hen bestonden duidelijke verschillen in 
gelovig denken en handelen.58

Zijn bekeringsijver – een zeer belangrijke taak 
voor elke kapucijn – was groot en dat was opge-
vallen in de stad: in september 1642 kreeg de 
schout van de stadsregering de opdracht om de 
pater te waarschuwen dat zijn bekerende invloed 
op een gereformeerd lidmaat tot consequenties 
zou kunnen leiden.59 Er waren eerder al veel 
klachten over hem geuit. Zo stak zijn stijl van 
leven schril af bij wat men van een kloosterling 
die de geloften van armoede, kuisheid en gehoor-
zaamheid had afgelegd, mocht verwachten. Hij 
was volgens de klagers in velerlei opzichten een 
losbandig man: zijn kleding, tabaksgebruik, 
drankmisbruik soms tot in de nachtelijke uren, 
paardrijden, meedoen met jachtpartijen, – jagen 
was voor priesters verboden!60, dansen bij bruilof-
ten en zingen van minder nette liederen. In 1640 
bezat hij een eigen woning, naast het huis van 
zijn zwager, en woonde daar samen met twee 
jonge klopjes die hem hielpen als huishoudsters, 
was de klacht. Die moest hij de deur uit doen, 
maar dat weigerde hij. Later liet hij ze vertrekken. 

Zijn oversten bleven Gabriël vijandig gezind 
maar hem terugroepen kon niet, want eerst 
moest een vervanger benoemd worden. Dat was 
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Franciscaner monnik met zijn drie 
inspiratiebronnen: het kruis, de bijbel en de 
schedel. (afgebeeld is Hippolytus van Bergamo, 
eerste provinciaal)
Hildebrand, I, tgo. p. 49, ACB,III, 3008.

De katholieke schuilkerken rond 1650-1660:
A: Sint Georgiuskerk (later oudkatholiek); B: kerkje van frater 
Gabriël; C: kerkje van de jezuïeten (tot 1665); D: Sint Franciscus 
Xaveriuskerk (van de jezuïeten); E: de kerk van minderbroeder 
Brixius (tot 1665), daarna van de karmeliet Everard van Boekel 
(later de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk); F: de Sint 
Willibrord en Bonifatiuskerk (later oudkatholiek). 

1 Kromme Elleboogsteeg, 
2 Sint Agathastraat.
N.B. De situering van de godshuizen in Ingrid Jacobs 
(red.) Bruit van d’Eem, deel I. p. 315 is niet geheel correct.
 
Deel van de stadsplattegrond van Blaeu, 1649.
Archief Eemland.
 

‘Rembrandts zoon Titus in monniksdracht’ door 
Rembrandt Hermansz. van Rijn, 1660, olieverf op 
doek 79,5 x 67,7 cm. Titus is afgebeeld in 
franciscaner pij.
Collectie Rijksmuseum inv. nr. 810. 
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remonstrants, toch lid van stadsbestuur.   69 AE, toeg. nr. 
0012,stadsgerecht, transportakte 19-12-1662: Agneta van 
Langevelt, wed. van Cornelis van Sijll van Leiden en moeder 
van Johan van Sijll v. Leiden.   70 Brief van Van Hoorn 23 
augustus 1644, zie Hildebrand, VI, p. 237.   

65 AAU 31, 1906, Acta Propaganda 1622-1698, nr. 136, 11 juli 
1642.   66 RGP 77, pp. 666-668: nrs. 682 en 684 (14 januari en 
14 februari 1642); pp. 682-683, nr. 695 (26 juli 1642); p. 694 nr. 
703 (18 oktober 1642).   67 RGP 77, p. 707, nr. 717, 11 april 1643.   
68 Van Bemmel, 2, p. 637-739: Jacob Pietersz. van Hoorn, 
schepen 1635 -1637; Smit in Bruit, deel 1, p. 298: alhoewel 

maanden kwam hij in Brussel aan. Voorlopig kon 
hij niet naar het Hollandse missiegebied gaan en 
daarom moest hij als zielzorger werken in het 
bisdom ’s-Hertogenbosch.66 

Wellicht wist hij af van de ruzie rond frater 
Gabriël. Niet alleen de provinciaal van de kapu-
cijner orde had naar Rome geschreven maar ook 
een viertal katholieken uit Amersfoort die hem 
hadden verdedigd. Terugblikkend in april 1643 
moest al het lijden dat hem, Loeff, had getroffen, 
worden geweten aan een niet met name genoem-
de twistzieke vrouw die zich wilde verdedigen 
tegen bepaalde (oneerlijke) beschuldigingen van 
eerder genoemd viertal mannen.67 Wie hij be-
doelde, is onbekend. 

Als het aan de apostolisch vicaris had gele-
gen, was frater Gabriël inderdaad in 1644 naar het 
klooster in Vlaanderen teruggegaan en niet alleen 
ingevolge het decreet uit 1643: hij moest zich 
onderwerpen aan zijn oversten in Antwerpen.

In september 1644 nam hij afscheid van  
familie, vrienden en gelovigen in de stad. Deze 
hadden intussen niet stilgezeten: zij schreven een 
petitie aan de provinciaal en aan de Propaganda 
te Rome om hem terug te laten keren. Gabriël 
was naar hun mening zeer bekwaam, deed veel 
bekeringen en het stadsbestuur had hem toegela-
ten. Oud-schepen Jacob Pietersz. van Hoorn, een 
remonstrant, pleitte ook voor hem.68 Deze zal 
hem in de kleine stedelijke samenleving gekend 
hebben, want Johan van Zijl (van Leyden), zoon 
van Agneta van Langevelt en neef van frater  
Gabriël, was getrouwd met Aleyda van Hoorn.69 
Iemand anders uit de stad getuigde dat hij door 
gebed zijn kleinkind had genezen terwijl de  
dokter de hoop op genezing al had opgegeven.70 

genoemd) op de hoek van de Sint Agathastraat (A), 
in de Muurhuizen bij de Bloemendaelse Binnen-
poort (ongeveer bij B), in de Vijver (ongeveer bij C), 
bestond tot 1665; daarna werkten de Jezuïeten in 
een kerk aan ’t Zand (D), het kerkje op de hoek van 
de Langegracht en de Kromme Elleboogsteeg (E) 
en die in de Muurhuizen nabij de Kerkstraat (F). Op 
weg naar hun eigen kerk liepen de gelovigen elkaar 
als het ware tegen het lijf (zie kaart p. 135). De ziel-
zorgers liepen evenmin gelijk op: elk van hen pro-
beerde de eigen gelovigen onder zijn hoede te 
houden. De eerder gesignaleerde broodnijd onder 
de heren geestelijken zal daarbij een rol gespeeld 
hebben. 

Apostolisch vicaris Rovenius had nog altijd 
bezwaren tegen Gabriël en ook zijn oversten wil-
den dat hij terugkeerde naar het klooster waar hij 
zich zou moeten onderwerpen aan de tucht van 
het kloosterleven. Zijn provinciaal had hem in een 
brief aan ‘Rome’ omschreven als een opstandig en 
weerspannig man; hij wilde zijn meerdere niet 
gehoorzamen omdat hij hem niet erkende als zijn 
superieur. Daarom moest hij ingevolge het decreet 
van de Propaganda worden verwijderd uit de mis-
sie. Deze kwestie diende echter naar de mening 
van ‘Rome’ eerst goed te worden uitgezocht en 
zolang dat niet gedaan was, kon hij in Amersfoort 
blijven werken.65 Dat was in juli 1642. 

Godfried Loeff wil ook naar  
Amersfoort, 1642

Loeff (of Luffius), de eerste ‘Hollandse’ priester-
student aan het Urbaans College te Rome, wilde in 
het voorjaar van 1642 naar zijn geboorteland terug-
keren om in de Hollandse Missie te werken. Hij 
vroeg en kreeg reisgeld en na een tocht van enkele 
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Franciscus Rodius, officiaal kapittel Sint Jan aan pastoor van 
Mijdrecht, 11 oktober 1584; Roodenburg, pp. 309-310: inz. 
verboden graden.   78 AAU 21, 1894, p. 322 : AE, toeg. nr. 
001.01, res. stadsbest., inv. nr. 19, 23 januari 1608.   79   AAU 
18, 1890, pp. 18, 34 en 56-57, verslag 1635.   80 RGP 77, p. 363, 
nr. 434, inleiding brief aan Propaganda 4 augustus 1628; 
Hildebrand, VII, p.306, par. 2121.   81 Hildebrand, VI, p. 242 en 
VII, p. 571.   

71 RGP 77, p. 707, 11 april 1643; p. 736, 24 februari 1644; p. 763, 
6 mei 1645; pp. 781-783, 21 november 1645 en p.783, 5 
december 1645.   72 Hildebrand, VI, p. 107.   73 Van Heussen, 
vol. 3, pp. 288-296: het decreet van 8 juli 1643 betrof met 
name de jezuïeten in de Hollandse Zending werkzaam.   74 
RGP 77, p. 748, nr. 751, 1645.   75 AAU 31, 1906, Acta 
Propaganda 1622-1698, nr. 111, p. 365.   76 Van Kalveen, 1964, 
p. 11b.   77 HUA, archief Oud Bisschoppelijke Clerezie nr. 131, 

giffenis. Zij verleenden bovendien dispensatie 
wat betreft het trouwen in verboden graden alsof 
zij daartoe een volmacht verkregen hadden. In de 
vierde graad huwen was namelijk voor katholie-
ken verboden. Voor protestanten gold dit niet en 
dat was al praktijk geworden in de eerste jaren na 
de invoering van de gereformeerde religie. Daar-
om vreesde de katholieke leiding dat deze regel 
voor trouwlustige katholieken reden tot afvallig-
heid zou kunnen zijn.77 In 1608 waren de Staten 
van Utrecht en de stadsregering akkoord gegaan 
met trouwen in de vierde graad.78 

Ten slotte, aldus Loeff, droegen deze priesters 
meer dan één keer op een dag de mis op, het 
zogenaamde bineren. Zij lapten het verbod hierop 
aan hun laars – het mocht namelijk alleen bij 
uiterste noodzaak – en hun gedrag ergerde veel 
gelovigen, omdat de priesters zo doende meer 
collectegeld konden innen.79 Hij gaf zich echter 
niet gewonnen.

Loeff probeert het nog eens,  
1652-1654

Frater Gabriël stierf op 28 oktober 1651; hij werd 
57 jaar.80 De opvolging was niet geregeld. Een 
zekere pater Seraphinus van Brussel, ook een 
kapucijn, schreef vanuit zijn klooster te Mechelen 
aan de Propaganda een verzoek om hem te mo-
gen opvolgen. Heeft Gabriël op zijn sterfbed de 
naam van Seraphinus genoemd als zijn mogelijke 
opvolger? Hij kende hem namelijk sinds 1613, het 
jaar van zijn intreden in de klooster te Gent.81 
Seraphinus, overste (gardiaan) van het klooster 
en zeer ervaren, was door de gelovigen van de 

Dat najaar vluchtte hij uit Antwerpen en zocht 
‘zijn’ gelovigen in Amersfoort weer op. Hij was 
ongehoorzaam van aard, een karaktertrek die hij 
vaker getoond heeft. Gesteund door zijn aanhang 
bleef hij in de stad werken vanuit het pand in de 
Muurhuizen. Pogingen van de generaal van de 
orde in Rome, van nuntius Chigi te Keulen én van 
de apostolisch vicaris Rovenius om hem weg te 
krijgen, hadden geen effect.71 De ongehoorzaam-
heid van hem en andere kapucijnen had ‘Rome’ 
aangezet tot het decreet van 1643 om alle paters 
uit de missie te verwijderen.72 Echter, wie al eerder 
een statie bediend had, mocht blijven zonder dat 
hij zijn pij hoefde te dragen. Rome gedoogde dat 
voor maximaal twee jaar, dus tot 1647.73 Gabriël 
bleef nadien ‘onverzoend’ in de stad als pastoor 
werken. 

Godfried Loeff besefte dat zijn kans om in 
Amersfoort te werken verkeken was en verzocht 
de paus om zijn ontslag, maar dat is hem kennelijk 
geweigerd.74 Hij keerde terug naar het zuiden. De 
Propaganda had inmiddels de apostolisch vicaris 
verzocht om nadere informatie te verstrekken en 
totdat die binnen was ervoor te zorgen, dat de 
frater zijn pastorale taak in Amersfoort kon 
uitoefenen.75 Is frater Gabriël toen, in afwachting 
van een besluit vanuit ‘Rome’, vertrokken uit de 
stad, zoals Van Kalveen vermoedde?76

Waarschijnlijk was Loeff verbitterd en daarom 
kritisch over de priesters in de Republiek. Zij 
schonken naar zijn mening te vlot vergiffenis aan 
de theologische studenten die ingeschrevenen 
waren aan ‘Academie van de ketters’ in Utrecht. 
Zelfs als zij geen berouw toonden kregen zij ver-
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82 RGP 84, p. 3, aan Propaganda, 6 maart 1652.   83 AAU 34, 
1909, p. 108: brief internuntius aan Propaganda, 5 februari 
1660.   

Zij was ook persoonlijk betrokken bij de opvol-
ging omdat zij het huis annex kapel in de Muur-
huizen bij de Bloemendaelse Binnenpoort bezat, 
van waaruit haar broer Johan Baptista tot zijn 
overlijden de zielzorg had uitgeoefend. De Propa-
ganda gaf de pater echter geen toestemming om 
in Amersfoort te werken, want als men geen 
habijt kon dragen, was er geen plaats voor paters 
in de missie (het decreet van 1643). 

Loeff vroeg in maart 1652 vanuit zijn stand-
plaats ’s-Hertogenbosch aan  
de Propaganda of hij in de  
Hollandse Missie mocht  
wer ken; liefst als opvolger van 
frater Gabriël als pastoor.82 Niet 
eerder had hij de mogelijkheid 
gevonden om te solliciteren, 
maar nu deed zich die kans 
voor, omdat Gabriël niet door 
een ordegenoot mocht worden 
opgevolgd. Opnieuw bood hij 
zijn diensten aan, want hij be-
heerste de taal van het gebied 
waar hij wilde gaan werken. Dit 
in tegenstelling tot veel paters 
die uit ‘den vreemde’ kwamen: 
uit Brabant, uit een van de  
andere zeventien gewesten en 
Vlaanderen.83 

Hij was echter in Rome aan 
het Urbaans College van de 
Propaganda opgeleid, en zulke 
seculiere priesters golden als 
minder geschikt, omdat zij 
aldus apostolisch vicaris  
Philippus Rovenius vaak onvol-
doende theologisch geschoold 
waren. Zij bezaten te weinig 

statie onder tranen bewogen naar Amersfoort te 
komen. Zij hadden inmiddels de magistraat bena-
derd en verzocht hem toe te laten tot de stad. 

Het is heel goed mogelijk dat de zuster van 
Gabriël, Wendelmoet van Langevelt die in Me-
chelen was gaan wonen, ook pater Seraphinus 
gekend en benaderd heeft (in 1637 werd in Me-
chelen een nieuw kapucijnerklooster gebouwd). 
Het lijkt aannemelijk dat zij optrad als tussenper-
soon voor de katholieken in haar geboorteplaats. 

Philippus Rovenius (1574-1651), apostolisch vicaris van 
de Hollandse Missie, 1614-1651.
Portret in 1631 geschilderd in opdracht van het kapittel 
van Haarlem. 
Sint-Plechelmusbasiliek, Oldenzaal.
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Propaganda.   90 AAU 24,1897, p. 316, Loeff aan apost. vic.
Rovenius (vert. G. Brom).   91 AE, toeg. nr. 001.01, resol. 
stadsbestuur, inv.nr. 27, 10, 13 en 16 januari 1651.   92 Van Bem-
mel, 2, p. 952; Van Wees, 2002, p. 104; Rommes, in Bruit, 1, p. 
242.   

84 Ackermans, p. 85.   85 Rogier, 2, p. 245.   86 RGP 84, p. 3; 
Rogier, 2, pp. 245-146.   87 RGP 84, p. 3, Loeff 6 maart 1652 en 
p. 6, nr. 27, internuntius aan Propaganda 27 juli 1652.   88 RGP 
84, p. 26, apost. vicaris aan Propaganda 14 februari 1653.   89 
AAU 24,1897, pp. 212 e.v. en p. 318, Loeff 19 oktober 1652 aan 

van de statie voorlopig onmogelijk. Na enige 
maanden vertrok hij.88 

Loeff wilde de gelovigen bijeenroepen, maar 
Hippolytus waarschuwde hem voor het gevaar 
dat hij zo zou lopen, want dat kon alleen als hij 
daartoe verlof van de overheid had verkregen. 
Verlof tot een ongestoorde intrede als pastoor 
kostte honderd gulden. Bovendien betaalden de 
kerkmeesters de missionaris en bepaalden zij wie 
er uitgekozen werd. Loeff mocht tenslotte de 
zieke pater niet wegjagen, want dat was aan de 
Propaganda voorbehouden, niet aan hem.89  
Terugblikkend op die dagen schreef hij in oktober 
1652: ‘Ik ben niet uit Rome gekomen, om iemand 
hier weg te jagen; ik moest wel een grote domkop 
zijn, zo naar Amersfoort te komen, om mij aan de 
vervolging der ketters bloot te stellen, om de 
bediening onder zieken waar te nemen in een tijd 
van zoveel sterfgevallen, om honger en gebrek te 
lijden, indien ik daarbij een andere bedoeling had 
dan God te dienen en aan mijn oversten te ge-
hoorzamen.’90 N.B. inderdaad was het leven zwaar 
in die jaren: de gevolgen van de grote watersnood 
in januari 1651 die het land rond de stad onder 
water zette en leidde tot evacuatie door leden van 
het schippersgilde van boeren naar de stad.91 Het 
Burgerweeshuis moest in 1651 – 1652 meer kinde-
ren opnemen. Door een dreigende oorlog stegen 
toen boter en graan sterk in prijs.92 

Voor het huis dat als kerk diende, moest jaar-
lijks vijftig schilden, van elk 2,85 gulden, worden 
betaald; voor de eerste intrede moest de schout 
ongeveer hetzelfde bedrag krijgen en elke drie 
maanden nog eens achttien schilden. De kapucij-
ner pater had twee dienstboden: de ene moest in 
de gaten houden wie de kerkdeur wilde gebrui-

kennis van de bijbel en het Grieks was hen niet 
onderwezen, zodat een theologische woorden-
strijd met een predikant nauwelijks te winnen 
was. Bovendien zouden zij als spion van ‘Rome’ 
kunnen optreden en eventuele misstanden in de 
Missie melden in hun verslag (de lettera di stato). 
N. B. het maken van een verslag was verplicht en 
ook Loeff heeft hieraan voldaan.84 Rovenius was 
dan ook huiverig geweest om hem te benoe-
men.85 

In juli 1652 – Rovenius was inmiddels over-
leden – kreeg Loeff toestemming van ‘Rome’ om 
naar Amersfoort te gaan.86 Toen hij arriveerde, 
stuitte hij op grote moeilijkheden.87 Zoals hij het 
beschreef ging het als volgt:

‘Tweemaal was hij naar Amersfoort gegaan 
om als opvolger van frater Gabriël te gaan wer-
ken. De eerste keer bleek er al een andere kapu-
cijner pater in opdracht van diens provinciaal 
gekomen te zijn die met ‘oogluiking’ van de apos-
tolisch vicaris de plaats van de overleden Gabriël 
had ingenomen. Deze, genaamd Hyppolitus van 
Rijssel, zei hem pas te zullen vertrekken als zijn 
provinciaal hem teruggeroepen had. Onverrich-
terzake vertrok Loeff toen naar Brussel, waar hij 
zielzorger werd in een buitenwijk van die stad. Hij 
liet het er niet bij zitten en vroeg – met succes – 
de internuntius om druk op de provinciaal uit te 
oefenen, maar de pater zat toch nog steeds in de 
stad. Hij had wel afscheid van de gelovigen geno-
men, gehoorzaam aan de Propaganda, maar was 
door ‘kou aan zijn voet’ bedlegerig en kon niet 
vertrekken. Feitelijk leed pater Hippolytus aan 
podagra, ook wel ‘het pootje’ genoemd: jicht in 
het gewricht van de voet of de grote teen. Deze 
kwaal maakte hem het lopen en het toen verlaten 
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Propaganda 8 oktober 1652; ook AAU 24, 1897, pp. 334 en 
336.   96 RGP 84, p. 12, De la Torre aan Propaganda 7 februari 
1653 en AAU 24, 1897, verslag over 1652, d.d. 19 oktober 1652, 
vooral pp. 325-326.   

93 In 1643 gekocht met echtgenoot Johan Broers; in 1656 het 
pand op eigen naam (AE, toeg. nr. 0012, Stadsgerecht, inv. 
nr. 436-23, akte 8 mei 1656).   94 RGP 84, p. 8, 12 september 
1652.   95 RGP 84, p. 9, nr. 16, apost. vic. De la Torre aan 

cijn niet toegelaten moest worden.96 In de stad 
bevonden zich in die tijd namelijk twee seculiere 
priesters en een jezuïet; een derde seculier was af 
en toe in de stad aanwezig. Zij waren heel goed in 
staat de zielzorg te verrichten onder de gelovigen 
in de stad. Naar de kerk van de overleden kapu-
cijn, frater Gabriël, kwamen met enige regelmaat 
hooguit zeven of acht gelovigen uit de stad zelf. 
Het overige kerkvolk bestond uit boeren uit de 
omgeving die hun eigen pastoor in de steek lie-
ten, omdat zij zich aangetrokken voelden door de 
wijze van preken van de frater: ‘met handen en 
voeten’ zoals kapucijnen altijd deden. Hun optre-
den sprak het gewone volk aan, zo ook hun ideaal 
om in armoede te leven. Als elke boer naar de 
eigen pastoor terug zou gaan en de weinige 
stadsmensen naar een van de andere kerken in de 
stad, dan was er helemaal geen nieuwe zielenher-
der nodig. 

ken, want het zou kunnen zijn dat een gerechts-
dienaar naar binnen wilde gaan; de andere was 
voor het huishoudelijk werk. Met alle andere 
kosten voor onderhoud en voeding, voor kleren 
en boeken erbij, zou een bedrag van gemiddeld 
ruim 300 schilden per jaar nodig zijn. Graag zou 
Loeff zijn bloed voor Christus storten, maar zo-
veel geld bezat hij niet. En helaas, volgens hem 
wilde het ‘canaille’ geen bloed maar dubbeltjes.

Hij wilde het huis huren, maar pastoor Vlug 
van de Sint Willibrordus- en Bonifatiusschuilkerk 
en de kerkmeesters maakten hem duidelijk dat 
het aan niemand anders dan aan een kapucijner 
pater verhuurd zou worden, behalve als de eige-
naresse, Wendelmoet van Langevelt in Mechelen, 
anders zou beslissen, – wat niet gebeurde.93  
Bovendien zou, aldus Vlug, het leven in de statie 
hem flink veel geld kosten. Van dit gesprek stuur-
de hij in september 1652 bericht aan de aposto-
lisch vicaris Jacobus de la Torre, de opvolger van 
Rovenius, met het verzoek ervoor te zorgen dat 
Loeff van zijn voornemen zou afzien.94 

Die heeft inderdaad de kardinalen van de 
Propaganda een brief gestuurd waarin hij het 
verhaal van Loeff bevestigde: een andere priester 
was niet nodig na het overlijden van frater 
Gabriël, want de paar gelovigen konden elders 
geestelijk onderdak vinden. Bovendien kon Loeff 
onmogelijk in Amersfoort een bestaan leiden 
zonder de mildheid en steun van een bepaalde 
parochie. Helaas, het kerkvolk van de kapucijn 
was verblind, – de kardinalen in Rome wisten niet 
hoe erg, schreef hij hen.95 

Kortom, een patstelling was ontstaan. Loeff 
werd niet geaccepteerd, omdat de katholieken in 
de statie bij hun weigering bleven, terwijl de 
apostolisch vicaris meende dat een nieuwe kapu-

Muurhuizen gezien vanaf Bloemendalse Binnenpoort in 2013.

l as tige pater s in amer sfoort,  1 63 5- 1 6 67    1 4 0

Flehite 2015 Jaarboek binnenw79.indd   140 19-10-15   16:27



Kalveen, 1964, pp. 16-18.   103 AE, toeg. nr.001.01, 
Stadsbestuur, resol. stadsbestuur, inv.nr. 33, 19 aug. 1667en 10 
juni 1668; AAU 4, 1877, p. 237 e.v.; ook AAU., 14, 1886, pp. 3-5; 
AAU 28, 1905, pp. 3, 28 en 40; N.B. Van Bemmel, 1, p. 173, 
noemt hem ten onrechte Ev. van Boekholt.   104 Rogier, 2,  
p. 172.   

97 Hildebrand, VIII, pp. 722 – 723.   98 J. de Jong, 1, pp. 454-
455: habijt bestond o.a. uit een scapulier of schouderkleed 
over de pij.   99 AAU 24, 1897, pp. 317-319 (vertaling G. Brom).   
100 RGP 84, p. 12, nr. 13 en p. 22 nr. 26: brieven van apost. vic. 
De la Torre aan Propaganda van resp. 7 en 14 februari 1653.   
101 RGP 84, p. 14, nr. 25: 12 februari 1653.   102 Zie Van 

je te lachen als ‘er in onze godsdienst een opzien-
barende gebeurtenis plaats heeft, waaruit zij 
profijt kunnen trekken’.99 

Was hij maar nooit uit Rome weggegaan, 
verzuchtte hij op 16 oktober 1652 in zijn brief aan 
de internuntius en aan de apostolisch vicaris. 

Loeff vertrok naar Brussel om daar weer te 
gaan werken. Pater Hippolytus verliet in 1653 de 
stad en ging terug naar zijn klooster in Vlaande-
ren, net als al de andere kapucijnen die terugge-
roepen moesten worden.100 Volgens de superior 
van de franciscaner orde was er in februari 1653 
niemand van zijn ordegenoten werkzaam in 
Amersfoort.101 Het kerkje in de Muurhuizen zal 
toen zonder bediening geweest zijn. 

Benedictus Brixius blijft brutaal-
weg in Amersfoort, 1654-1667

In 1654 dook Benedictus Brixius op, een Vlaming, 
ook wel ‘pater Planck’ genaamd.102 Hij was een 
franciscaner minderbroeder, een wel zeer drieste 
druivenplukker in de wijngaard van de Heer.  
Kapucijnen waren eigenwijs en op z’n tijd onge-
hoorzaam, zoals frater Gabriël dat was; karmelie-
ten waren zo mogelijk nog erger in de ogen van 
de leiding van de Hollandse Missie en van ‘Rome’. 
Een van hen, Everardus van Boekel of Bockel, 
streek in Amersfoort neer.103 Benedictus Brixius 
echter spande qua ongehoorzaamheid en brutali-
teit de kroon. Veel pennen bracht hij in beweging 
in die jaren. 

In de jaren na 1651 bleef de wanorde in de 
Hollandse Missie groot, ook omdat de aposto-
lisch vicaris Jac. de la Torre geen krachtig bestuur-
der was en vanaf september 1656 niet langer toe-
rekeningsvatbaar.104 Onder die omstandigheden 

De tegenstellingen tussen seculieren en regu-
lieren bleek ook uit wat Loeff in zijn verslag over 
zijn wederwaardigheden te berde bracht. Kapu-
cijnen kwamen met het ‘koord’ van de heilige 
Franciscus (een touw met knopen erin dat men 
om het middel knoopte zoals Franciscus en elke 
franciscaan die droeg over zijn pij). Dat koord was 
het onderscheidingsteken voor de leden van de 
kapucijner broederschap van gelovigen in hun 
staties. Die konden zo extra aflaten (= strafver-
mindering voor hun ziel in het vagevuur) verdie-
nen terwijl zij de gelovigen aan zich bonden.97 De 
karmelieten hadden hun habijt van de Karmel, 
daarmee doelde hij op het verkleinde scapulier, 
een lintvormig doek dat deze paters de broeder-
schap van gelovigen in hun statie onder de bo-
venkleding liet dragen als bescherming tegen het 
hellevuur; dit scapulier was hen in de 13e eeuw 
door Maria geschonken.98 In een stad waar de 
Mariaverering al minstens twee eeuwen sterk 
leefde, werd haar bescherming graag aanvaard. 
De jezuïeten ten slotte ‘lokten’ hun gelovigen 
met de rozenkrans en medailles van de heilige 
Ignatius. Zij verkochten deze ten eigen bate; de 
gelovigen hoopten er ook baat bij te hebben. 
Seculiere priesters misten dit alles, schreef Loeff; 
zij leefden noodgedwongen zo eenvoudig moge-
lijk. Dit is opmerkelijk gelet op zijn mening dat 
veel pastoors, eenmaal geaccepteerd door de 
parochianen, als een prins konden leven. 

Door het stoken van de kapucijnen en jezuïe-
ten werd er kwaad over hem gesproken en dat 
deed hem verdriet maar hij liet het aan de aposto-
lisch vicaris over wat te doen. Intussen had hij 
bemerkt dat er weer een jezuïet op komst was, 
want – schreef hij – de paters plegen in hun vuist-
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verslag van apost. Vic. De la Torre over 1656.   111 RGP 84, p. 
35, nr. 41, 13 september 1654 en nr. 44, vóór 28 november 
1654. Ibidem p. 36, nr. 42, p. 44, 28 november 1654, 
Propaganda reageerde positief d.d. 28 november 1654.   112 
RGP 84, apost. vicaris aan ‘Rome’, 9 dec. 1655: Brixius was 
een rebel, een afvallige én geëxcommuniceerd.   113 Rogier, 
2, p. 187, verwijzend naar AAU 34,1909, p. 58.   

105 Rogier, 2, pp.185-186. Het minderbroederklooster in 
Amersfoort in 1471, zie Van Kalveen, 1984, p. 36 en 
Palmboom, in Bruit, 1, pp. 198-202.   106 Rogier, 2, p. 169.   
107 Van Bemmel, 2, p. 172-174.   108 Rogier, 2, pp. 186-189; 
Van Kalveen, 1964, pp. 16-18; in Ingrid Jacobs (eindred.), Bruit 
van d’Eem… is hij niet genoemd.   109 RGP 84, p. 30, nr. 38, 1 
juli 1654.   110 Rogier, 2, p. 187; zie AAU 12, 1884, p. 196: 

weerd had direct van de Heilige Stoel zijn zen-
ding te hebben ontvangen, verergeren.110 

Het heeft ontzaglijk veel moeite gekost hem 
weg te krijgen. In september schreef de nuntius 
te Keulen naar ‘Rome’ dat deze man een afvallige 
en een kerkvervolger was en verlangde van de 
provinciaal van de orde én van de apostolisch 
vicaris dat zij hem als indringer zouden aanpak-
ken. De Propaganda eiste wegzending; haar de-
creet werd de apostolisch vicaris toegestuurd en 
die bracht het bevel over aan Brixius.111 In januari 
1655 drong de nuntius te Keulen aan op maatre-
gelen tegen hem.112 Er gebeurde kennelijk niets, 
want in 1658 vroeg de provinciaal van de francis-
canen hernieuwing van de missiebevoegdheid 
voor onder andere Brixius, maar de apostolisch 
vicaris weigerde die te geven. De weerspannige 
paters moesten met zoete woorden uit de missie 
gelokt worden, stelde hij de Propaganda voor. 

Zo zoetgevooisd was Brixius niet. In 1659 
stuurde hij een fel protest vanuit het Sint Aagten-
klooster tegen de banvloek die over hem was 
uitgesproken aan de plaatsvervanger van de apos-
tolisch vicaris, coadjutor Zacharias de Metz te 
Utrecht.113 De Metz schreef de Propaganda een 
brief met het dringend verzoek de apostolisch 
vicaris vanwege zijn zwakke geestesgesteldheid 
het bestuur te ontnemen én de weerspannige 
regulieren onschadelijk te maken. Daarbij ging 
het met name om pater Brixius in Amersfoort die 
zich liever een afvallige en geëxcommuniceerde 
wist dan dat hij zou terugkeren naar het klooster 
in Vlaanderen. Het parochiewerk wilde hij niet 
opgeven en hij heeft zich verdedigd bij de Keulse 
nuntius Fabio Chigi. Die schreef inderdaad naar 

was het niet moeilijk voor paters, vooral francis-
canen als Brixius en karmelieten als Van Boekel, 
zich te onttrekken aan het decreet van de Propa-
ganda uit 1643 en ook zich te verzetten tegen het 
concordaat van 1624 waarin de minderbroeders 
nauwelijks plaatsen toebedeeld gekregen hadden 
om als missionaris te werken. Zij beriepen zich 
bovendien op het recht om zich te vestigen in 
steden waar minderbroeders in de middeleeuwen 
een klooster hadden bezeten. Dat was ook in 
Amersfoort het geval: het Observantenklooster 
aan de Westsingel.105 

Brixius liet zich niet verwijderen, want hij wist 
dat zijn overste hem steunde in zijn ongehoor-
zaam gedrag. Vele pogingen zijn ondernomen 
om hem weg te werken. Tientallen brieven wer-
den van en naar Rome verzonden door diens 
overste (de provinciaal), de apostolisch vicaris, de 
nuntius in Keulen, de internuntius te Brussel en 
door de kardinalen van de Propaganda te Rome. 
Zelfs de paus gaf zijn oordeel.106 De geschied-
schrijver Van Bemmel schonk in 1760 aandacht 
aan deze opmerkelijke figuur,107 Rogier (in 1947) 
en Van Kalveen (in 1964) eveneens, maar in het 
jongste geschiedwerk over de stad bleef hij onbe-
sproken.108 

In juli 1654 schreef de apostolisch vicaris aan 
de katholieken te Amersfoort dat Brixius geen 
bevoegdheid om te missioneren had ontvangen. 
Hij was al onwettig actief geweest in Abcoude en 
nu weer in Amersfoort, maar het was moeilijk 
hem uit de Missie te verwijderen.109 Door zijn 
komst zouden de al bestaande spanningen onder 
de gelovigen in de stad  als gevolg van door de 
illegale aanwezigheid van frater Gabriël die be-
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Schrama (eindred.), pp. 21-22.   120 RGP 84, p. 142, nr. 187, De 
Metz aan internuntius 8 augustus 1660.   121 RGP 84, pp. 
144, nr. 190, 14 augustus 1660: Propaganda aan internuntius; 
p. 158 en 161, nrs. 205 en 211, internuntius aan kard.-prefect 
resp. aan kard.- staatssecretaris Chigi, 5 februari en 12 maart 
1661.   

114 AAU 34, 1909, p. 58, protest door coadjutor door gezon-
den naar Rome, december 1659.   115 Ibidem, p. 56 en 59, 
rapport De Metz aan Propaganda, uiterlijk november 1659; 
ook AAU 34. 1909, p. 60, brief dd. 5 februari 1660.   116 RGP 
84, pp. 136-137, nrs. 174 en 176: Propaganda aan internuntius 
én De Metz van 16/15 mei 1660.   117 Zie AAU 25, 1898, pp. 
361-362.   118 NNWB, 9, 1933, p. 1188.   119 Schrama, in 

da aan het kerkvolk voor te lezen, maar Brixius gaf 
hem aan bij de ‘ketterse’ stadsregering die Ver-
haer door de schout en zijn dienaren gevangen 
liet zetten.117 

Het kan heel goed zijn dat Brixius nog een 
appeltje te schillen had met Verhaer die in 1658 
werkzaam was in de statie te Muiden en de woe-
de had gewekt van een pater recollect (= een fran-
ciscaner pater die zich streng aan de oude ordere-
gels hield) in Abcoude.118 Brixius is inderdaad 
missionaris geweest in Abcoude, althans vanuit 
de schuilkerk die in de Bijlmermeer gebouwd 
was. De drost van Muiden, hoogste autoriteit in 
de Bijlmermeer, had hem toestemming daartoe 
verleend. De parochianen waren door een Vlaam-
se pater opgestookt tegen hun pastoor, Gerardus 
van Delden, en die kreeg door de drost het ver-
bod opgelegd om als zielzorger op te treden.119 

De ernstig zieke coadjutor sloot zijn brief als 
volgt af: ‘En deze [paters] beklaagden zich boven-
dien over het vuile onrecht hen en de orde aange-
daan. Laten ze niet de dronken hartstochten 
aanwakkeren, maar gehoorzamen. Dat is de wil 
van God en van zijn plaatsvervanger op aarde’.120 

De excommunicatie van Brixius moest nu 
bekend worden gemaakt aan de katholieken in de 
stad. Het veranderde echter niets aan de toe-
stand, want in februari 1661 beklaagde de inter-
nuntius zich bij de kardinaal-prefect van de Pro-
paganda over de ongehoorzaamheid van Brixius 
en enkele karmelieten.121 Een maand later schreef 
hij de kardinaal-staatssecretaris over het gedrag 
van de pater en zijn vergeefse poging hem uit de 
Republiek te verwijderen. De reactie uit Rome 
kwam in juli: verwijder ze uit de Missie. 

Rome, maar koos voor herstel van de orde in de 
Hollandse Missie. Brixius bleef intussen onge-
hoorzaam aan de leiding van de Hollandse Mis-
sie.114

Het was met hem hetzelfde als met karmelie-
ten die van hun superieuren de zendingsbe-
voegdheid gekregen hadden, al was dat in strijd 
met het concordaat. ‘Schaamteloos misleidden 
die paters de voor het merendeel onschuldige 
gelovigen. Arrogant en driest waren zij, onge-
hoorzaam aan hun leiders, de orders van de Pro-
paganda verwerpend en zonder apostolische 
geest werkend.’ Kortom zij waren hoogmoedig, 
ongetemd en tuchteloos. Excommunicatie lapten 
zij aan hun laars.115

De Propaganda beval in maart 1660 de gene-
raal van de franciscaner orde (in Rome) ervoor te 
zorgen dat de paters geen ergernis meer zouden 
geven in de Hollandse Missie. De internuntius 
ontving een paar maanden later de opdracht 
Brixius naar Brussel te lokken en hem daar gevan-
gen te nemen. Coadjutor de Metz die de zieke 
apostolisch vicaris verving, zou hem onder vier 
ogen meedelen dat hij geëxcommuniceerd was.116 
De brieven verlieten Rome medio mei 1660. 

Brixius bleef eigenwijs. De Metz klaagde bij 
de internuntius in Brussel over hem en andere 
weerspannige paters. De apostolisch vicaris De la 
Torre – toen al volgens zijn omgeving geestelijk 
in de war -, noemde de decreten die tegen Brixius 
waren uitgevaardigd, onjuist en krenkend. Dat 
maakte de minderbroeder nog overmoediger. 
Pastoor Jacobus Verhaer uit Kampen had van de 
nieuwe apostolisch vicaris Johannes van Neercas-
sel bevel gekregen het decreet van de Propagan-
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Langegracht, Elleboogkerk (uit 1783) en Onze 
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Everard van Boekel. 
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1659-1736.   125 Zie noot 123.   126 Rogier, 2, p. 776.    
127 Hildebrand, IX, p. 720.   128 RGP 84, resp. p. 247, nr. 324, 
brief internuntius 28 juli 1663; Ibidem, brieven Propaganda, p. 
259, nr. 337, 10 november 1663, p. 273, nr. 354, 16 februari 
1664) en p. 314, nr. 381: 25 juli 1665.   

122 RGP 84, pp. 173, nr. 227a en p.176, nr. 232 en p.176, nr. 233, 
resp. prov. franciscaner provincie Vlaanderen april 1661, 
kard.-staatssecretaris aan internuntius 21 mei 1661; antwoord 
internuntius, vóór 16 juni 1661.   123 AAU 18, 1885, pp. 173 e.v., 
pp. 181-184, verslag apost. vic. Van Neercassel 1662.   124 AE, 
toeg. nr. 169, OKN Zand, inv. nr. 35a, doop / trouwboek 

hekste hij het volk met zijn praatjes en toverijen. 
De man was waanzinnig, aldus de apostolisch 
vicaris.123 Pastoor Vlug zal het met hem eens zijn 
geweest en achteraf een aantal gelovigen van Van 
Boekel en Brixius ook. Uit Vlugs trouwboek blijkt 
dat in de jaren 1661-1671 een aantal huwelijken 
opnieuw gesloten werd; eerder waren de echtpa-
ren door ‘Planck’ of ‘Boeckel’ (ook ‘Bockel’ ge-
noemd) in de echt verbonden, noteerde hij.124

Deze paters konden in de stad hun gang gaan, 
omdat de katholieken door de toegeeflijkheid en 
‘oogluiking’ van de magistraat zo’n grote vrijheid 
genoten, dat zij ‘met bijna open deuren de 
goddelijke mysteriën konden vieren’.125 Brixius 
voelde zich ondanks zijn excommunicatie nog 
altijd gesteund door zijn kloosteroverheid, 
klaagde de internuntius te Brussel in juli 1663. In 
zijn Elleboogkerk had hij zeker aanhang. 
Franciscanen toonden een eigen vroomheid, 
vierden op eigen wijze de mis en bezaten bovenal 
de verering van hun heilige vader Franciscus met 
zijn koord.126 Op 2 augustus viel het feest van ‘Sint 
Portionkel’ (verbastering van ‘portiuncula’, i.e. ‘het 
stukje land’ met een oud kerkje dat hij op die dag 
verwierf en waarin hij later werd begraven). Een 
grote feestdag voor de franciscanen en iedere 
gelovige kon op die dag evenzoveel aflaten verdie-
nen als de keren dat hij de kerk bezocht en daar 
bad.127 Men kon zo het verblijf in het gevreesde 
vagevuur bekorten. 

De Propaganda aarzelde met verwijdering van 
de ongehoorzame paters uit de Hollandse Missie. 
Zij waren bevreesd voor de eventuele nadelige 
gevolgen ervan. Paus Alexander VII gelastte in juli 
1665 toch hun verwijdering uit de missie; strikte 
naleving van de concordaten tussen de kerk en de 
Hollandse Missie / kloosters wenste hij.128

De provinciaal van de minderbroederorde 
beriep zich toen op de paus, die naar zijn mening 
beter had moeten worden ingelicht. De paus 
echter ging akkoord met de maatregelen die de 
internuntius had voorgesteld, met name het ver-
wijderen van de franciscaner observanten waar-
toe Brixius behoorde en van de geschoeide (‘ver-
zachte’) en ongeschoeide karmelieten.122 

Volgens het verslag over de Hollandse Missie 
in het jaar 1662 waren er in de stad acht priesters 
werkzaam, want Amersfoort werd bewoond door 
een bevolking die voor een groot deel katholiek 
was. De voornaamste priester was een bejaard 
man, waardig door zijn eruditie en gedrag: pas-
toor Vlug van de Sint Willibrord- en Bonifatius-
statie in de Muurhuizen. Hij had drie kapelaans 
onder zich, eveneens seculiere priesters, die in de 
stad en in de omliggende dorpen met veel vrucht 
werkten en een grote invloed hadden. 

Vier anderen waren regulieren, aldus dit ver-
slag. De eerste was een jezuïet, een gematigd 
man, de tweede was een benedictijn uit het 
klooster te Paderborn (Duitsland), met weinig 
gaven begiftigd en meer geschikt voor het kloos-
terleven dan voor het missiewerk onder burgers 
en boeren. Het was de Amersfoorter Gijsbertus 
van Pelt. De derde was Benedictus Brixius, een 
beruchte windbuil van de strenge franciscaner 
orde, een minderbroeder, die een afvallige was, 
door de censuur van ‘Rome’ getroffen. De vierde 
was een gematigde (‘verzachte’) karmeliet (= Van 
Boekel), die zijn kloostergelofte had losgelaten en 
in zijn schuilkerk aan de ‘Kromme Elleboog’ voor-
ging. Hij was een oude krijgsmakker van Brixius 
die met een verhard hart zich bleef verzetten, 
terwijl hij toch publiekelijk geëxcommuniceerd 
was. Als belangrijkste van al die windbuilen be-
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bannen en zijn kerkje in de Vijver afgebroken. De 
‘cramerije’ van de overleden priester Van Vane-
velt moest gesloten blijven.131 De gereformeerde 
kerkenraad en classis waren toen zeer actief te-
gen de katholieken en speciaal tegen de regulie-
ren als aanhangers van ‘extreem bijgeloof’. 
Thiers, Kuiper en Smit schreven reeds hierover.132 

Ten slotte, vreedzaam samenleven van 
gereformeerden en katholieken, om mij daartoe 
te beperken, gold vooral het gewone kerkvolk. 
Pastoor en predikant echter deden over het 
algemeen geen water in de wijn bij het voorgaan 
in de leer. Het stadsbestuur wenste vooral rust 
onder de burgers. De meningen over het 
samenleven van de godsdienstige groepen in de 
loop van de 17e eeuw veranderden in de afgelopen 
decennia; daaraan zou ik nog eens aandacht 
willen besteden. 

Brixius, volgens de internuntius de meest 
ongehoorzame van de paters en bijzonder  
brutaal, verdiende geen vergeving te krijgen van 
de straffen die de kerk hem had opgelegd. In de 
zomer van 1665 kreeg hij het bevel naar Brussel of 
naar Rome te gaan. Hij is inderdaad uit Amers-
foort vertrokken en in oktober 1666 kreeg hij 
opdracht als gevangene in een klooster te Brussel 
te blijven, zoals de paus en de Propaganda bevo-
len hadden. Een harde winter kan hem daar ge-
wacht hebben: een regiem van water en brood, en 
geen meubilair, verlichting en verwarming in de 
cel. Elk klooster kende zo’n cel.129 In mei 1667 
ontving hij bericht dat hij naar zijn klooster in 
Brugge zou worden teruggezonden, maar in 1668 
zat hij nog opgesloten.130 

In die jaren maakten de katholieken in de stad 
om andere redenen een moeilijke tijd door. De 
jezuïet Johannes van Alkemade werd in 1665 ver-
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