
THEODORIIS SILIGINIUS. 
EERSTE PREDIKANT TE VEENENDAAL. 

In 1862 schreef J. H, van Lennep in „De Navorscher" een artikel 
over „Veenendaal of 't Rhenensche Veen." *) In een bijvoegsel 2) 
vervolgt hij: „Men zegt (verder), dat de geheele bevolking, met de 
pastoor aan 't hoofd, op éénen dag gereformeerd is geworden, uit
gezonderd één gezin, waarvan de afstammelingen nog ten huidigen 
dage in het oude geloof volharden". In dezelfde jaargang 3) com
pleteerde C. van Maanen deze mededelingen met o.a. te schrijven: 
„Vijf priesters hebben in dezelve (de oude kerk aan de Markt) den 
roomsch-katholieken dienst verrigt, en men verhaalt dat de vijfde, 
Theodoras Felingius (bedoeld is Siliginius) geheeten, met de geheele 
gemeente, op één huisgezin na, omtrent het jaar 1590, de leer van 
Calvijn omhelsd heeft". 

Beide schrijvers drukten zich voorzichtig uit door te schrijven: 
Men zegt en men verhaalt. T. C. Hootsen nam in 1920 hun mede
delingen over, 4) maar was stelliger en schreef: „De vijfde priester, 
Theodorus Siliginius, ging in 1594 met de geheele gemeente, op één 
gezin na, tot de hervorming over". Even stellig was dr. }. G. Thoo-
mes in 1949, toen hij schreef5): „In 1594 koos de toenmalige pas
toor, een zekere Theodorus Siligeneus, de zijde van de reformatie. 
Met hem ging de hele gemeente, op één gezin na, eveneens over". 
En in een lijst van priesters en predikanten, vermoedelijk uit 1821, 
berustend in het veenradenarchief (no. 438) staat te lezen: „Anno 
15 hondert een ende negentig is beroepen eenen Theodorus Silin-
gius tot priester. En dit is de vijfde of laatste priester, dien ten 
tijden van de reformatie de eerste gereformeerde predikant is ge
worden in Veenendaal". De vijf schrijvers stellen twee feiten vast: 
1 Siliginius was pastoor te Veenendaal. 
2 De gehele gemeente ging met hem tot de reformatie over. 

Het eerste feit blijkt al direct onjuist, als men het Nieuw Kerke
lijk Handboek van M. W . L. van Alphen jr. raadpleegt, waarin 
we zien, dat Siliginius — vermoedelijk een latinisering van Rogge of 
Van Rogge — v a n 1578-1580 predikant te Ooltgensplaat was 6) en 
van 1580-1583 te Hulst.7) In 1583 raakte Hulst in Spaanse han
den, zodat Siliginius onderdook. Hij vertrok in 1589 naar Leerdam 
en werd in 1592 beroepen te Veenendaal. 8) Volgens aantekening 
van wijlen de heer Regt, berustend bij het Centraal Bureau voor 

1) X I I b i d . 38. 

2) B i d . 101. 

3) B i d . 348. 

4) B i j d r . e n M e d e d G e b r . X X I I . 

'<) V i e r E e u w e n V e e n e n d a a l ( m e t m e d e w e r k i n g v a n D . S a n d b r i n k ) . 

«) J a a r g . 1907 B i j l a g e Q b i d . 143. 

V) „ 1909 „ Q „ 134. 
8 ) ,, 1907 ,, Q ., 130. 
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Genealogie te 's-Gravenhage kwam hij begin 1578 uit de Paltz. 
Helaas gaf de heer Regt hiervoor geen bron op. 

In de hervormde kerk te Leerdam leest men dan ook op het 
eerste predikantenbord als vierde bedienaar des Woords: „Theo-
dorus Siliginius, beroepen van Hulst 1589; vertrokken naar Vee-
nendaal 1592. '•') 

In de tweede helft van de 16de eeuw verlieten velen de Neder
landen uit economische noodzaak. De textielindustrie en de vracht
vaart van de Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse steden maakten toen 
een ernstige crisis door, zodat alom -werkloosheid ging heersen en 
velen daarom elders hun geluk gingen beproeven. Ze trokken naar 
Engeland, Noord Duitsland, O. Friesland, de Paltz en de Rijnstreek 
tussen Keulen en Wezel. Later voegden zich anderen bij hen om 
des geloofs wille. 

Toen Alva op het toneel verscheen, volgden er velen. „Onder de 
emigres van 1567", aldus prof. Rogier, 10) „moet stellig een groot 
percentage protestanten en dan wel meest overtuigde calvinisten 
zijn voorgekomen. Zij zijn het vooral, die de tijd van de vluchtelin-
genkerken gemaakt hebben tot het vóór-stadium van de Nederlandse 
hervormde kerk". Er ontstonden kerken in ballingschap of kerken-
onder-het-kruis te Canterbury en andere plaatsen in Engeland, te 
Emden, Frankfort aan de Main en te Frankenthal in de Paltz. 
Wijlen prof. dr. A. A. van Schelven heeft in 1909 over deze gemeen
ten een inzichtgevend boek geschreven: „De Nederduitsche Vluch-
telingenkerken der XVIde eeuw in Engeland en Duitsland in hunne 
beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden". Hij zegt daarin 
dat, toen de calvinistische keurvorst Frederik III in 1576 stierf en 
opgevolgd werd door Leopold, een felle lutheraan, vele calvinisten 
een goed heenkomen zochten. De schrijver noemt enige namen, maar 
Siliginius ontbreekt. Ook Schoock noemt hem niet. n ) Het werk 
van Andreae Neapolis: Nemetum Palatina uit 1770, dat naar ver
luidt ook namen noemt, was niet te raadplegen, aangezien het in de 
Nederlandse Universiteitsbibliotheken ontbreekt. 

Het feit dat een schare predikanten naar de Nederlanden terug
keerde, deed ons vermoeden dat Oranje hiervan op de hoogte ge
steld moet zijn. En ziedaar, het gemeentearchief van Delft bleek 
een lijst van predikanten te bezitten, geadresseerd aan Jean Taffin, 
hofprediker van Oranje. I 2) Twee kolommen met namen geven 
respectievelijk aan wie aan de stadskerken hebben gestaan (prae-
fuerunt ecclesiis in civitatibus) en wie een dorpskerk hebben be
diend (praefuerunt ecclesiis in pagis). In de tweede kolom vonden 

'-') Vrgl. ,,Leerdam door de eeuwen heen" door P. M. van Gent 1933—'34. 
Men raadplege ook het h.s. Borger. (Univ. bibl. A'dam). 

10) Geschiedenis van het Katholicisme in Noord Nederland in de 16de en 17de 
eeuw I (1945) Blz. 169. 

H) Liber de bonis vulgo ecclesiast. dictus (Groningae 1651). 
1-) Portefeuille Iï, stukken van ds. Arent Cornelisz. 
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wij tot onze verrassing Theodoras Siliginius Juliacensis d.w.z. van 
Gulik komend. Onze veronderstelling dat hij te Heidelberg theo
logie studeerde, konden wij niet bevestigd vinden in de matriculae, 
die mr. J. de Wa l in 1886 publiceerde. 13) De registers waarvan 
De Wal zich bediende waren echter onvolledig: namen die onlees
baar waren had men weggelaten! Ook de matriculae van Genève 
in 1863 gepubliceerd,14) noemen Siliginius niet. 

Dat hij te Veenendaal niet als pastoor kwam en daarna overging, 
blijkt ook uit het visitatierapport, dat joncker Frederik van Zulen 
van Nijevelt, Henrick Buth, Johannes Gerobulus en Gerrit van 
Blockhoven in 1593 uitbrachten over de kerken ten plattelande in 
het Sticht van Utrecht. Over Veenendaal zegt het verbaal: ,,Tot 
predicant is alhier gestelt Theodorus Siliginius, hem dragende in 
sijne bedieninge na de Christelijcke ceremoniën ende gebeden 
achter den Catechismum staende. Ende heeft airede tweemael d' 
Avontmael gehouden, met omtrent de 70 communicanten." 15) 

In 1606 ontmoeten wij Siliginius op de synode te Utrecht, 16) in 
het Catharinenconvent. Op 8, 9 en 10 juli kwamen toen de kerken 
,,des stiffts Utrecht" bijeen, „ten overstaen van eenige gecommi-
teerde derselver provincie". Over Veenendaal verhalen de acta: 
„Verclaerde den dienaer, dat hij de saeken der kercken aldaer 
(waert te vooren vrij row was) tot redelike ordeninge gebrocht 
heefft; dat hij des Sondaechs voormiddach d'evangelia dominicalia 
predict, ende snaemiddachs dan Catechismum plach te prediken, 
maer nu in plaetse van dien d' Openbaringe Johannis, bedienende 
den doop ende het avontmael nae gewoonten der Gereformeerder 
kerkeken, houdende het avontmael viermael int jaer. Seyde dat het 
gehoor tamelick was ende wel konde gebetert worden, waert dat de 
merekten ende herbergen des Sonnendaechs tusschen de predicatien 
konden gebetert ende geweert worden. Seyde dat hy 43 communi
canten heefft, ende so voorss. abusen geremedieert wierden, hoopte 
wel 80 of 100 toehoorders te hebben. Verhaelde mede, dat hij een 
Gereformeert schoolemeester heefft; dan claechde over de frequen
tie van dootslagen, alsdatter ten tijden van sijne bedieninge wel 30 
omgebracht waeren aldaer ter plaetsen. Claechde oock, dat hem in 
pesttijden niet toegelaten was de testamente te maeken, streckende 
tselve tot naedeel van den armen, die aldaer weynich incomens heb
ben, ende bij testament ofte donatie voor den predicant deselve wat 
toegeleyt zijnde, daeraen niet geraeken konden uit oorsake voorss." 

13) Nederlanders, studenten te Heidelberg. Overgedrukt uit de handelingen en 
mededelingen van de Mij. van Ned. Letterkunde te Leiden 1*85—'86. 

!*) Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, 
studenten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin der kerkhervorming. 

15) Bi jdragen en Medede l ingen v a n he t Historisch Genoo t schap te U t r ech t 7de 
deel 1884. 

16) Acta der provinc ia le en p a r t i c u l i e r e synoden. G e h o u d e n in de Noordel i jke 
Nede r l anden g e d u r e n d e de j a r e n 1572—1620, verzameld en u i tgegeven door dr . J. 
Rei t sma en dr. S. D. van Veen 6de deel (1897). Blz. 303, 314—315. 
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In een „Remonstrantie aan de E.E. Heeren Staten" wordt over de 
markten op zondag waarover Siliginius klaagde, gezegd: „De sab
bathen ende Sondagen worden ontheylicht door merckten (te Vee-
nendael ende elders) door herbergen, dronckengelagen ende andere 
woesticheyt der huysluyden te Veenendaal, Nichtevecht, Wilnis, 
Segvelt, Bunschoten, Seyst (daer d'herbergiers voorwenden, dat 
dewyle sy geen kloek hebben, d' uyre niet en konen weten), waeruit 
dickwyls droevige ongelucken ontstaen van kyven, vechten, doot-
slagen, ende beclaechlijck is, dat den predicant van Veenendael ten 
tyden syns diensts aldaer wel in de 30 dootslagen geschied te zyn 
verhaelde" 17) Ondanks de klachten werden de zondagse markten 
niet direct afgeschaft. Dit geschiedde eerst in 1655. 18) 

Ook Siliginius' leven gaf aanleiding tot klachten. W e lezen in de 
acta: ,,Die van Veenendael uitgestaen zijnde, is ijetwes verhaelt don-
stichtelijckheit zijns levens aengaende, waerover hij weder ingeco-
men zijnde vermaent is, ende hij aengenomen ende beloofft heefft 
de vermaninge te sullen naecomen, alsoock dat hij in plaetse van de 
Openbaringe Johannis jetwes anders stichtelickers soude de ge
meente voordragen".1 9) 

Als wij bedenken, dat Siliginius veertien jaar na zijn komst te 
Veenendaal nog klaagt over het getal kerkgangers, komt ons de 
beweerde massale overgang tot de reformatie nogal apocrief voor. 
Niet alleen de katholieken waren weigerachtig, maar ook de mennis-
ten. De overgang tot het reformatorische christendom is een proces 
van jaren geweest. En deze was niet direct of indirect van boven 
opgelegd en gesteund, zoals Ramaer, Geyl, Enno van Gelder en 
Rogier getuigen, dan zou hij nog langer geduurd hebben. 20) Wel 
moet erkend dat de katholieke eredienst al in 1590 te Veenendaal ge
staakt was. „Alsoo voor dese tijt in de kerkeke gheen dienst ende ge
schiedt op sommige hoocgtijden soo en es daeromme daer aff nyet 
ontfangen, ergo nihil" 21 ) zegt de rekening 1590-91 der kerkmeesters 
laconiek. Men kon namelijk geen pastoor krijgen. De kerkmeesters 
gingen ter sollicitatie naar Utrecht en in een request vroegen zij aan 
de staten, die het patronaatsrecht hadden overgenomen, om een nieu
we pastoor. Zij gingen in 1591 naar Woudenberg en nodigden daar 
een priester uit. Hij kwam en hield een sermoen, dat echter niet in 
de smaak viel. Aan de Dwarsdijk bij Cothen stond een priester, 
Simon van W^ijk geheten. Maar ook deze beviel niet. Men trachtte 

17) Acta b id . 321—322. 
18) S t u k k e n be t re f fende het afschaffen van den weke l i jkschen m a r k t d a g te 

Veenendaa l op Zondag en he t v e r v a n g e n van dien dag door e en a n d e r e n . 1650—'71. 
Oud-archief R h e n e n no. 390. 

19) Acta Bid. 314—15. 
20) vrgl. J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen. VII bid. 42. Zie ook 

Rogier, Geschiedenis: Methodiek der protestantisering en diens De protestantisering 
van het Noorden in Alg. Gesch. der Nederlanden V (1952) en A. J. Roelink Het 
Calvinisme in deel IV. 

21) Veenraad archief No. 452. 
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toen een pastoor die ,,opten huyse van de Doerenweert" resideerde, 
te krijgen, maar vergeefs. Zodoende kwam een eind aan de katho
lieke zielzorg te Veenendaal. *) 

In 1594 stierf Siliginius' vader. „Item dat den Predicantz vader 
inde kerkck es begraven, daervan geen betaelling, ergo hyer nyet", 
zegt de rekening 1594-95. Siliginius stierf of vertrok in 1610 en werd 
opgevolgd door Helmichius. 22) 

D. PHILIPS. 

2-) Niet de befaamde Wernerus Helmichius, maar vermoedelijk zijn zoon. Zie 
Wernerus Helmichius door dr. J. Hania Pzn. (1895). Bid. 88—89. 

*) Het proces der protestantisering van Noord-Nederland is nog altijd een waar 
crux. Reeds Fruin worstelde er mee in zijn opstel „De wederopluiking van het 
katholicisme in Noord-Nederland". (De tachtigjarige Oorlog IV bid. 16 e.v. — 1909—). 
Hij schreef het overgaan tot de reformatie toe aan het lage zedelijk peil van de 
laatste pastoor. Rogier wijt het vooral aan het eindigen van de katholieke ziel
zorg en ksnt ook grote invloed toe aan sociaal-economische en politieke factoren. 
Kruit verwijt Rogier de bevolking te passief voor te stellen en wijst op overtuigd
heid en geloofskracht van velen (Verklaringen van de geografische verbreidingen 
der kerkelijke gezindten in ons land. Soc. Buil. Kerk en Wereld 1948 No. 2). Tot 
de laatste conclusie kwam ook in 1954 de Nijmeegse hoogleraar Dr. R. R. Post in 
zijn ,.Kerkelijke verhoudingen in Nederland voor de Reformatie XII. Het laatste 
woord over dit probleem blijkt nog niet gesproken. 

HET JANSKERKHOF TE UTRECHT. 

II. 

Een vorig praatje over de bebouwing langs het Janskerhof, in 
het meinummer, werd beëindigd toen wij vluchtig de bouwwerken 
van Frederick Matthijs van Lobbrecht hadden bekeken en de mooie 
Twentsche Bank. 

Bezien wij thans verder de zuidwand van dit plein, dan treft ons, 
met uitzondering van de studentensociëteit, een uitermate gave be
bouwing, waarvan de bovengenoemde Twentsche Bank wel het eerst 
is ontstaan, 1648 ongeveer. De verdere bebouwing is van rond 1660. 
Tot 1658 zag men hier nog slechts de scheidingssloot met daarover 
een inzicht in de tuinen van burgemeester Booth en van Van Reede 
tot Drakesteyn. Dan komt in dat jaar de overeenkomst tot stand 
met deze eigenaren, waarna de Boothstraat kan worden aangelegd, 
en de gedeelten tuin grenzend aan het Janskerkhof bouwterreinen 
werden. Burgemeester Booth blijft wonen in het reeds toen be
staande huis, dat nu uitgang krijgt op de Boothstraat, en verkoopt 
zijn terrein in twee bouwpercelen, en wel aan Van Nellesteyn en 
burgemeester Martens, terwijl Van Reede van Drakesteyn verkoopt 
aan burgemeester De Gooyer, die later van dit stuk weer een deel 
aan de Boothstraat verkoopt aan Ghijsbert Theuniszoon van Vianen, 
in 1662. Of bij deze-verkoop reeds een gereed bouwplan ter tafel 
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