
In 1562 en 1563 werd er door een afvaardiging van de vijf utrechtse 
kapittels met de regering te Brussel onderhandeld . Hierover kan men 
in de resolutieboeken van het domkapi t te l vele bijzonderheden lezen. 
Zo werden op 6 november 1562 „unanimi te r nemine discrepante" (dus 
eenstemmig en zonder dat iemand anders dacht) namens het kapittel 
de Domdeken Johan van de Vecht, die reeds te Brussel was, en Lode-
wijk Schore afgevaardigd om bij de hertogin van Parma de beperking
en begrenzing te bepleiten van het koninklijk bevel, dat op de pause
lijke besluiten gevolgd was en waardoor zij in hun rechten waren 
aangetast. Maar ook hier verliep niet alles even vlot, want op 5 febru
ari 1563 moesten de afgevaardigden nog vertrekken. Het staat vast, 
dat zij pas enkele dagen voor de twaalfde maar t afreisden. Ongeveer 
vijf jaar later kwam eerst een definitieve regeling tot stand, die voor 
beide partijen aanvaardbaar was. 

Betekenis in het algemeen. 

Wij kunnen niet beoordelen of de nieuwe indeling der bisdommen 
in de Neder landen een „wereldhistorische zin" heeft gehad. 31) Wel 
weten wij, dat de betekenis ervan zeer gewichtig was, omdat mede 
door de bul van 12 mei 1559 de r icht ing van de zestiende eeuwse 
geschiedenis, zowel de kerkelijke als de vaderlandse,-is beïnvloed. 

Hoe men ook over de besluiten van Paulus IV denkt, een feit is 
toch wel, dat door die besluiten aan de voortgaande deformatie der 
kerk een einde kwam. De wijze waarop de indeling in practijk werd 
gebracht rechtvaardigde echter verzet, en dat is er dan ook volop 
geweest, zowel in als buiten de kerk van die dagen. 

A. G R A A F H U I S 

31) Deze gedachte is van prof. Rogier als hij de dissertatie van Dierickx, die 
veelal leidraad voor dit artikel was, bespreekt in Studia Catholica XXVI, 1951, 
blz. 159 e.v. 

ZONDAGSVIERING T E V E E N E N D A A L EN ELDERS 

IN DE Z E V E N T I E N D E E E U W 

II 

Zelfs in de 18e eeuw volgen nog placaten, ordonnant ies en reso
luties, die telkens weer gerenoveerd werden. 

Wande l t men thans op de rustdag door de straten van Veenendaal 
of van andere uitgesproken gereformeerde plaatsen, dan wordt men 
als godsdienstig outsider getroffen door de strenge vierkante ingeto
genheid. Als men hiervoor een verklaring in het verleden zoekt, is 
men geneigd dit met wijlen prof. dr. A. A. van Schelven toe te schrij-
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ven aan invloed uit de Paltz 19). Velen verlieten in de tweede helft 
van de 16de eeuw ons land ui t economische noodzaak. De textielin
dustrie en de vrachtvaart der Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse steden 
maakten toen een ernstige crisis door, zodat alom werkloosheid ging 
heersen. (Rogier) . De emigranten trokken naar Engeland, Noord-
Duitsland, Oost-Friesland, de Paltz en de Rijnstreek tussen Keulen en 
Wezel. Later voegden anderen, bijvoorbeeld Hembryze en Datheen, 
zich bij hen om des geloofswille, de meest vurige en strijdbare cal
vinisten, die door de justit ie gezocht werden. T o e n Alva op het to
neel verscheen, volgden er meer. Zo ontstonden vluchtel ingenkerken 
o£ kerken-onder-het-kruis in Engeland, te Emden, Frankfort a. M. 
en te Frankenthal in de Paltz. In de zestiger jaren, oordeelt Van 
Schelven, was de hogeschool te Heidelberg de opleidingsschool voor 
de gereformeerden; in sterker mate zelfs nog dan Genève. T o e n in 
1576 de calvinistische keurvorst van de Paltz Frederik I I I stierf en 
opgevolgd werd door Leopold, een felle lu theraan, en het lutheranis
me weder opleefde, werden de paltzische gereformeerden gedwongen 
elders een toevlucht te zoeken en is menigeen der emigranten — die
naren des Woords naar het vaderland teruggekeerd. Onder hen be
vond zich Theodorus Siliginius, Veenendaals eerste predikant 20). 

Categorisch schrijft Van Schelven: „Zoowel langs directen weg, als 
indirect via de andere groepen van vluchtelingenkerken, heeft Ne
derland kerkelijk zooveel ui t deze streken ontvangen, dat het moei
lijk dankbaar genoeg kan zijn. Bijna geheel onze schoone liturgie 
kwam vandaar tot ons. Evenzoo onze onvolprezen Heidelbergsche 
Catechismus en een psalmberijming', die, hoeveel gebreken ze ook 
had, aan den anderen kant toch ook zooveel deugden vertoonde, dat 
ze eeuwen lang in onze Kerken met stichting is gebruikt k u n n e n 
worden. Het grootste deel van de leer- en dienstboeken, op welker 
bezit we thans nog trots zijn, hebben we dus ui t dat centrum ont
vangen. En bovendien hebben we er ook menigen dienaar des Woords , 
menigen theoloog ui t gekregen, wiens arbeid ons vaderland tot groo-
ten zegen is geweest; menigen man zelfs, die stempel en richting heeft 
gegeven aan hetgeen op kerkelijk gebied zich in het eind der 16de 
— en het begin der 17de eeuw heeft afgespeeld, (curs, van mij. Ph.) — 
„Zelfs in het uitwendige van den eeredienst ten onzent is de invloed 
van de Paltz merkbaar" . 

Is het te gewaagd, de strenge zondagsopvatting te Veenendaal en 
elders, aan paltzische invloeden toe te schrijven? Invloeden die ook 
het katholieke volksdeel niet onberoerd hebben gelaten. Nie t onaar
dig zei onlangs prof. dr. L. J. Rogier, dat de katholieke Nederlan
ders „vergroenvanprinstererd" zijn 21). D . P H I L I P S 

lft) Be Nederduitsche Vluchtelingenkerken der XVIe eeuw in Engeland en 
Duitschland in hunne beteekenis voor de Reformatie in de Nederlanden, 1909 
Hoofdstuk VI Frankfort en de Paltz. 

20) Zie Maandblad Oud-Utrecht, juli 1956. 
'21) Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken, rede 

Landdag St. Adelbert-Vereniging 28 sept. 1958, 1958, bldz. 21. 
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