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FRANCISCUS MARTINIUSt

EEN KAMPER DICHTER~ PREDIKANT.

Tot de niet talrijke poortjes, die in onze stad nog
aanwezig zijn, behoort ook de van 1631 dagteekenende
hoofdingang van het gebouw op den hoek van de Nieuwe
Markt en de Boven-Nieuwstraat, dat thans gebruikt wordt
voor kantoor van den stads-Iandbouwkundige en voor
andere doeleinden.

Ik wil niet zeggen, dat dit poortje tot de schoonste
bouwkundige voortbrengselen behoort, maar tech is het
in meer dan een opzicht merkwaardig. Al dadelijk treft
u het deftige van zijn verschijning door zijn versieringen
en opschriften. Wat de laatste betreft, zoo verkondigen
L1 de woorden "Seminarium Ecclesiae Republicae" (d.i,
Seminarie van Kerk en Staat), dat we hier te doen hebben
met een Seminarie of Latijnsche School, waarvan de
Gymnasium-afdeeling van ons tegenwoordig Stedelijk
Lyceum de voortzetting is. De bestemming wordt voorts
verduidelijkt door de woorden "Cognitio Linguarum CIavis
Scientiae", hetgeen beteekent "de kennis der talen is de
sleutel der wetenschap", alsmede door de gebeeldhouwde
boeken, die als een vrij nuchtere versiering op de kroon
lijst en in de trommel daaronder prijken.

Tot degenen, die hetzij als leer ling of ala leermeester .
de bordestrap van dit gebouw bestegen hebben,· behoort
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ook de man, wiens naam boven dit opstel staat:
Franciscue Martinius.

Deze was een geboren en getogen Kampenaar. Den
21 Juni 1611 zag hij het levenslicht, en toen hij 16 jaar
oud was, werd hij op verzoek van zijn vader Marten
van Lunenbo1'ch door den magistraat der stad, met nog
een ander, als alumnus aangenomen. Dat zijn vader tot
dit verzoek kwam, bewijst wel dat hij tot de niet
bemiddelde burgers behoorde.

Rector van de school was toen Johannes Wilhelmus
Wendbejel, die in het geven van onderwijs werd bijgestaan
door drie praeceptoren. Franciscus en zijn mede-alumnus
werden nu voor de som van 200 Car. gid. per persoon
bij dezen rector in den kost besteed, en van nu aan
kreeg hij toegang tot de Latijnsche School om opgeleid
te worden tot de studie aan de Leidsche Hoogeschool,
waar hij zich zou gaan wijden aan de Theologische
wetenschap.

Gelijk uit zijn latere pennevruchten blijkt,. heeft
het onderricht, dat hij op het Kamper Gymnasium ge
noten heeft, rijke vruchten gedragen en tevens blijkt
daaruit op welk een hoog peil ' dat onderwijs stond.
Maar het was ook goed besteed aan onzen Franciscus,
die zulk een begaafd leerling was, dat hij als gymnasiast
reeds verzen maakte, waarvan sommige zelfs in druk
verschenen zijn.

De rector Wendbejel wist bij zijn leerling groote
liefde voor de klassieke letteren op te wekken, waarvoor
deze hem altijd dankbaar gebleven is. Wegens het uit
stekende onderwijs, dat hij gat', werd de Rector doorzijn
leerling hoogelijk vereerd en zijn leven lang heeft
Franciscus zijn leermeester liefgehad als een vaderlilken
vriend, wiens raad hij in alle omstandigheden inwon en
wiens voorlichting hij altijd vroeg.
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Het was een genoegelijke tijd, dien Franciscus op 't
gymnasium hier doorbracht en deze werd nog veraan
genaamd door den prettigen omgang met zijn vrienden
en klasgenooten, van wie ik aIleen wil noemen de
zonen van de toenmalige Kamper predikanten Paulus de
Leonardis, Wilhelmus Stephani en Petrus Plancius. Ook
van deze predikanten zelven, gelijk ook van den vierden
dienaar des Woords, die hier stond, Daniel Pipardus,
genoot hij veel vriendschap.

Doch in weerwil van al het goede, dat hij hier genoot,
was hij toch blij, dat hij in den herfst van het jaar 1631
naar Leiden kon verhuizen, waar hij den 17 October als
student in de theologie werd ingeschreven, en waar
rector Wendbejel hem in eigen persoon heenbracht.

Op de Leidsche HoogeschooI, die er op bogen kon
, de beroemdste van de wereld te zijn, en wier grootste
sieraad Professor Daniel Heinsius was, beviel het onzen
Martinius bijzonder goed en het was hem een vreugde,
hier zijn dorst aan kennis te kunnen Iesschen. Daarbf
kwam, dat hij onder zijn medestudenten een geziene
persoonlijkheid was, hoewel hij niet deel nam aan de
uitspattingen, waardoor het studentenleven aan die
Hoogeschool berucht was in die dagen, Hij was niet naar
de Sleutelstad gekomen ~ zoo was zijn oordeel - om
zich aan baldadigheden over te geven, maar om te
studeeren. Toch waren de vorderingen, die hij maakte,
naar bet oordeel van de heeren van den Kamper magistraat,
zijn beschermers, niet groot genoeg; ook bleven dezen
weI eens nalatig in het hem op tijd zenden van de
geidelijke toelagen,

Was dit voor Martinius al niet aangenaam, veel
grooter was zijn teleurstelling, toen de magistraat van
Kampen hem in het voorjaar van 1635, een jaar v66r
bij zijn academische studien zou hebben kunnen vol-
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eindigen, naar zijn geboorteplaats terugriep. Ais een
bliksemstraal bij helderen hemel overviel hem dit bericht,
en het was er hem te verdrietiger om, omdat hij niet
wist wat men met hem voorhad. De eerste Mei was de
dag, dien men voor zijn vertrek uit Leiden had vastgesteld,
maar de Kamper heeren bleven in gebreke hem het
noodige geld te zenden om de schulden, die hij nog te
betalen had, af te doen en hem het reisgeld te ver
strekken, dat hij voor de lange reis van Leiden naar
Kampen noodig had. Maar op den duur kwam dit wel
terecht en zoo vinden wij onzen vriend dan in Juni van
't jaar 1635 weer te Kampen. Het was hem nu ook weI
duideJijk gemaakt waarom de Magistraat hem had terug
geroepen: hij was bestemd om als leeraar op te treden
aan het Seminarie, dat hij nog maar weinige jaren
geleden als leerling verlaten had.

Hoezeer hem deze onverwachte en ongewenschte
kentering in zijn levenslot ook tegenstond, hij had niet
anders te doen dan te gehoorzamen. Omdat zijn moeder
te vel' van het Seminarie af woonde nam hij zijn intrek
bij een chirurgijn, in de buurt van het stadhuis.

Zoo zien wij hem dan de ons welbekende trappen
opgaan, door het nog aanwezige poortje treden en de
deur openen, die wij nog met onze oogen aanschouwen.
Maar het was niet met geestdrift, dat hij zijn schreden
richtte naar het Seminarium en niet met liefde dat hij
zijn lessen gaf. Niet aIleen was het voor hem een groote
teleurstelling, dat hij zijn academische studien had
moeten afbreken, maar wat erger was, bet doceeren
kwam in 't geheel niet met zijn aard overeen en stond
bern tegen. Hierbij voegden zicb nog in ditzelfde jaar
ziekte en sterfgevaUen in zijn naaste familie. Daarbf
kwam dat de vreeselijke pestziekte, die overal in het land
rondwaarde, ook Kampen aantastte en het huis van den
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rector binnendrong. Twee van Wendbejels dochters
stierven er aan, twee andere werden er door aangetast,
maar genazen gelukkig. Het gevolg was, dat de school
leegliep en de leerlingen zich verstrooiden. - Het
volgende jaar werd ook hijzelf ongesteld, maar na een
aderlating knapte hij weer op.

Toch bleef hij bij al deze wederwaardigheden de
opgewektheid behouden om zijn theologische studien
voort te zetten. Geholpen door een vriend, die in
Leiden studeerde en hem de noodige dictaten toezond,
kon hij nog voor Januari 1637 zijn candidaatsexamen in
de theologie en ook zijn examen voor de classis Kampen
met goed gevolg afleggen. Er bestond nu hoop, dat hij
zijn betrekking als leeraar zou kunnen vaarwel zeggen,
maar veel kans om een beroep te krijgen binnen deze
classis was er niet, omdat alle predikantsplaatsen binnen
dat ressort bezet waren. Daarom deed hij-moeite omook
binnen de classis Harderwijk beroepbaar gesteld te
worden, hetgeen hem gelukte. Hij kreeg nu al spoedig
een beroep naar de kerk van Epe, dat door hem werd aan
genomen na bekomen toestemming van den magistraat
van Kampen, die zijn recht als maecenas nog alt~jddeed
gelden.

Het duurde echter nog tot den 28 October 1638
eel' hij het predikambt te Epe kon aanvaarden. Een
ernstige ziekte, die hem in den loop van dat jaar aan
tastte, was van dit uitstel de oorzaak. Kort na zijn beves
tiging zond hU in een Latijnsch gedicht een afscheidsgroet
aan zijn vaderstad Kampen en aan zijn trouwen vriend,
den rector Wendbejel.

Het is mijn bedoeling niet Franciscus Martinius te
volgen op zijn predikantsloopbaan te Epe, het is er mij
alleen om te doen hem te schetsen voor zoover zijn
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lotswisselingen in verband stonden met onze stad. Toch
wil ik in het kort nog enkele van zijn levensbijzonder
heden aanstippen.

Veertien jaar lang heeft Martinius de gemeente van
Epe gediend, met welker leden hij veel te stri] den had
wegens hun ruwe en ongebonden leefwijze. In de eerste
jaren bewoonde hij alleen met een dienstbode de Epensche
pastorie; in 1642 kreeg hij 'het heel wat gezelliger
doordat zijn moeder en zuster bij hem kwamen inwonen.
Rij had nu al den tijd om zich bezig te houden met z-ijn
Iievelingswerk : het diehten van verzen en het maken
van letterkundige studien, terwijl hij een gezelligen
en drukken omgang onderhield met zijn ambtsbroeders
uit de omgeving, Ook .ging hij nogal eens naar Amsterdam,
waar hij colleges van Barlaeus en Vossius bijwoonde ter
wijl hij door Hoeft vriendelijk werd ontvangen en
gastvrij aan den disch genood.

Bij dit alles bleef h~j in nauwe betrekking staan tot
zijn geliefde vaderstad en z~jntrouwen vriend Wendbejel,
die hem, totdat hij in 1652 stierf, met raad en daad
bleef bijstaan. RerhaaldelUk bezocht hij de IJsselstad en
had er den moeilijken tocht over de bijna onbegaanbare
Veluwsche wegen voorover. In .1641 verscheen ervan hem
in 't licht een bundel gedichten aan Kampen gewijd, met de
titels : Camper Lof, De Camper Nagel, De Camper Visch,
Het Kamper Choor, De Camper Brugh, Het Camper Diep
en Camper Oorlogsdaden, uitgegeven door den boekdrukker
Roelof Dirksen Worst, "in 't Fortuin" in de Nieuwstraat,
en door den schrU ver opgedragen aan het Stadsbestuur
van Kampen, waarvoor hij een geldelijke belooning
ontving. De band met zijn vaderstad werd nog nauwer
toegehaald toen hU - nadat zijn moeder in November
1644 gestorven en zijn zuster getrouwd was - den
15 Maart 1646 in 't huwelijk trad met de Kamper jonge
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dochter Anneken Verhagen, welk huwelijk te Epe bevestigd
werd door zijn vriend Ds. Conrad Goddaeus te Vaassen.

Vier kinderen werden hem geboren, waarvan er een
maar anderhalf jaar oud werd. Na veertien jaar de
gerneente van Epe gediend te hebben en na nog geen
zeven jaar getrouwd te zijn geweest, stierf Martinius den

-, 24 Januari 1653 op slechts 41-jarigen leeftijd. Z,jn
weduwe bleef nog tot in 1654 te Epe wonen en vestigde
zich daarna te Deventer.

Van zijn gedichten - hij was meer literator dan
theoloog -- zijn het "Treurgedicht op 't Liiden Christi"
Ien zijn "Triumph der Opstanding" de voornaamste en
meest bekende. Een volledige uitgaaf van zijn dichtwerken
zag in 1729 het licht bij Jacobus de Jongh te 's Gravenhage.

E. D. J. DE JONGH JR.
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