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Een Kamper kerkboek 

en kerkzegel zijn zoek

Op het spoor van vier verbannen predikanten (1618-1620)

door Erik A. de Boer

Het Stadsarchief Kampen bewaart allerlei kostbare documenten uit de 
geschiedenis. Maar andere stukken zijn nooit in het archief terecht geko-
men en op een bepaald moment verloren gegaan. Soms vertellen bewaar-
de documenten over andere stukken en kom je er zo achter dat die ooit 
bestaan hebben. Het Stadsarchief bewaart aanwijzingen over zulk verlo-
ren gegaan materiaal, waardoor je je er een beeld van kan vormen.

Zoektocht
Wat wel bewaard is gebleven is een oud notulenboek van - wat toen genoemd 
werd - de ware gereformeerde gemeente van Kampen. 

<Kerc>k Boek gehorende den Consistorio der
<ou>de ware Geref. Gemeente van Kampen.

Anno 1618 Septembris 2
1618

De handelingen der Consistorie
van de oude gereformeerde gemeente te Campen

van 1618 - 1624.1 

Ik heb dat notulenboek bestudeerd en kwam daardoor op het spoor van 
waardevolle stukken die vermist werden. In het notulenboek wordt die ver-
missing namelijk vermeld en ook de speurtocht die men in de jaren 1619 
en 1620 in Kampen ondernam. Wat miste men? Kerkboeken en kerkzegels, 
stukken en voorwerpen die van grote betekenis waren voor de kerk. Een 
kerkzegel is eigenlijk het zegelstempel dat op uitgaande brieven gezet werd. 
Als waarmerk: dit document is afkomstig van de gereformeerde kerk. Kerk-
boeken zijn de notulenboeken die genomen besluiten van de kerkraad be-
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vatten. De vermissing van kerkboeken en -zegels was dus een ernstige zaak. 
Je kan de betekenis van die voorwerpen vergelijken met de ambtsketen van 
de burgemeester en de gemeentelijke administratie: als de burgemeester die 
na ontslag meeneemt zal de verontwaardiging groot zijn.
Vandaar dat men al in de 17de eeuw een speurtocht ondernam naar die 
vermiste stukken. En die speurtocht is op papier te volgen in dat door mij 
bestudeerde ‘Kerck Boek’. 
Dit ‘Kerck Boek’ is het eerste deel van de notulenboeken van de kerkenraad 
(‘consistorie’) van de gereformeerde gemeente te Kampen. Maar de refor-
matie in Kampen leidde al in 1580 tot de erkenning van de gereformeerde 
religie. We missen dus de notulenboeken tot aan het jaar 1618.
In dit opstel vertel ik wat het oudste bewaard gebleven Kerckboek van Cam-
pen ons meldt over de speurtocht naar de oudste notulenboeken die tot nu 
toe verdwenen zijn. Het bewaard gebleven Kerckboek hopen we dit jaar in 
druk uit te geven.2 Nu concentreren we ons op wat verloren ging. We lezen 
de bewaard gebleven notulen en brieven uit het Stadsarchief als een serieu-
ze speurtocht om te achterhalen wat er gebeurd was, wie erbij betrokken 
waren om zowel het Kerckboek als het kerkzegel op te sporen en naar Kam-
pen terug te brengen.

<Kerc>k Boek gehorende den Consistorio der <ou>de ware Geref. Gemeente van 

Kampen.

Vooraf iets over de naam van de kerk van de reformatie en het gebruik van hoofdlet-

ters. Wij zijn gewend om de kerknaam met hoofdletters aan te duiden: bijvoorbeeld 

de Protestantse Kerk Nederland. In de 17de eeuw gebruikte men soms wel hoofdlet-

ters, soms niet. Bovenstaande (oudste) titel spreekt over ‘de oude ware Gereformeer-

de Gemeente’. Dat is niet hetzelfde als de Gereformeerde Gemeenten van vandaag. 

Dat is een naam waarmee die kerkformatie zich onderscheidt van anderen. In die 

naam ligt ook de claim: dat willen wij vandaag nog zijn. En zo was het ook rond 1618-

1619 in Kampen. De kerk die zich ‘de oude ware Gereformeerde Gemeente’ noemde 

drukte daarmee uit: als gemeente in Kampen willen wij de gereformeerde kerk zijn 

zoals die met de reformatie ook echt ge-reformeerd werd. In dit artikel duiden de ge-

bruikte hoofdletters bij kerknamen de naam in de 17de eeuw aan. Met kleine letter 

gaat het om beschrijvende typeringen.
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Reformatie in Kampen
De reformatie van de oude katholieke kerk in Kampen in de 16de eeuw was 
in het jaar 1580 tot een beslissend punt gekomen.3 In dat jaar nam de ge-
reformeerde kerk de plaats van publieke kerk in. Nog geen veertig jaar la-
ter brak die gereformeerde kerk in twee delen uiteen.4 Aanvankelijk gingen 
sommige kerkleden niet meer bij de remonstrantsgezinde predikanten in 
Kampen naar de kerk, maar in omliggende steden en dorpen. Zij vonden 
echter dat zij als burgers van de stad recht hadden op prediking naar de 
‘oude gereformeerde leer’ en dat de ‘moderne’ predikanten niet het recht 
hadden hen het gebruik van kerkgebouwen te ontzeggen. Met kerkelijke 
steun van buiten de provincie stichtten deze gelovigen in 1617 een ‘doleren-
de’ gemeente. Met dat werkwoord - doleren is klagen - zeiden zij: wij zijn in 
nood (zoals we dat waren onder het juk van de Spaanse overheid) en zoeken 
hulp om het geloof publiek te kunnen belijden. De overheid komt ons niet 
te hulp, zoals wij zouden mogen hopen.
Remonstranten zijn predikanten die in het jaar 1610 in een ‘remonstran-
tie’ (protest) aan de Staten van Holland om ruimte vroegen hun ideeën over 
de geloofsleer te mogen uitdragen op de preekstoel. Op een vijftal punten 
leerden zij enigszins anders dan de meerderheid van de predikanten aan 
de hand van de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis de-
den. Daarom heette de Remonstrantie ook wel: de ‘Vijf artikelen van de re-
monstranten’. In 1617 had Kampen vier predikanten die zich tot de groep 
remonstranten rekenden en zij oefenden ook invloed op de kerkleden uit. 
De contraremonstranten wilden vasthouden aan Catechismus en Geloofsbe-
lijdenis. Zij vormden in Kampen een minderheid.5  

Synode van Dordrecht 1618-1619

In Dordrecht, oudste stad van het gewest Holland, werd van november 1618 tot mei 

1619 de befaamde Nationale Synode gehouden. Die was door de Staten-Generaal 

bijeengeroepen om een einde te maken aan wat we de Bestandstwisten noemen. 

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in de oorlog met Spanje (1568-1648) was 

grote spanning ontstaan. In de politiek ging het om de vraag hoeveel zeggenschap 

de provincies in eigen huis behielden, vooral op het punt van de godsdienst, en hoe 

sterk het centrale gezag mocht zijn. Het is bekend dat er verwijdering groeide tussen 

twee kopstukken, de raadspensionaris van Holland, Johan van Oldenbarnevelt, en 

Maurits, opperbevelhebber van het leger en stadhouder van (onder meer) Overijssel, 

die in 1617 de titel prins van Oranje erfde. Die confrontatie zou erop uitlopen dat 
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Van Oldenbarnevelt na beschuldiging van landverraad veroordeeld en geëxecuteerd 

werd, terwijl prins Maurits de overhand kreeg. In dat spanningsveld werd er een 

nationale synode in Holland samengeroepen. Maar pas nadat de verschillende pro-

vincies - met Overijssel als laatste - gezwicht waren voor druk en argumenten. En in 

Overijssel was het de stad Kampen die als allerlaatste het verzet moest staken.6

Speurtocht op papier
In Kampen werd de ‘oude ware Gereformeerde Gemeente’, zoals zij dat ge-
loofden te zijn en zich daarom ook zo noemden, in ere hersteld. Na de sy-
node van Dordrecht waren de rollen omgekeerd, want nu waren de remon-
stranten hun predikanten kwijt en mochten niet in de kerkgebouwen eigen 
erediensten beleggen. Zij mochten wel als leden van de gereformeerde kerk 
terugkeren - graag zelfs - maar niet langer claimen de publieke kerk van de 
stad Kampen te zijn.
In de zomer van 1619 kon de dolerende gemeente die bijnaam (‘oude ware’) la-
ten vallen en haar plaats in de stad weer innemen. Dat betekent ook: essentiële 
kerkelijke legitimatie - kerkboek en kerkzegel - overnemen van de remonstran-
ten. Het boeiende van het eerste bewaard gebleven kerkboek is: op de eerste fo-
liovellen is gedocumenteerd waarom zij eerder het recht meenden te hebben 
die stoere taal te spreken van de ‘oude ware Gereformeerde Gemeente’ te zijn. 
-  Het kerkboek begint met een zestiental ‘Wetten des Consistorii’,7 regels 

waaraan de kerkenraad zich bindt om goed te kunnen functioneren.
-  Daarop volgt een alinea waarin een historisch relaas wordt aangekondigd: 

‘Verhael eeniger redenen ende oorsaken, waeromme eerst veele Reghtsin-
nige ledematen van d’oude ware Gereformeerde Gemeente van Kampen 
haer hebben moeten onthouden vanden Remonstranschen praedicanten 
godsdienst, daernae, vryheyt hebbende in ‘t openbaer naer ordre der Ge-
reformeerde kerke den suyveren Godsdienst te pleegen, waeromme dese 
Reghtsinnige kerke haer ook heeft afgesondert van het Remonstrantsche 
deel des Classis, ende by het Reghtsinnige vervoeght.’8 Helaas ontbreekt 
het vervolg van het verhaal, want de rest van de bladzijde is leeg gelaten. 
Maar misschien moesten de teksten die vervolgens wel opgetekend zijn 
zelf het verhaal vertellen.

-  De eerste tekst die gekopieerd werd is een uittreksel uit het Resolutieboek: 
het besluit van 2 september 1618 van burgemeesters, schepenen, raad en 
Gezworen Gemeente om de (toen nog) dolende gemeente het gebruik van 
de ‘Broer kercke’ toe te staan.9
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Daarop volgen, folio’s lang, teksten die vertellen hoe die gemeente met 
steun uit de andere provincies haar weg heeft gezocht om uit de ellende te 
komen. Dat leidt ook tot een bestandopname van welke Kampenaren zich 
tot deze gemeente rekenen.
-  ‘Namen der ledematen der Oude ware Gereformeerde kerke van Kampen 

de welke het heilig Avontmael, dat 3 weken nae dat het openbaer Exer-
citium door Gods gnade is aengevangen, inde Broerkerke uytgedeelt sal 
worden, versoeken ende verhopen te sullen ver<waren>’.

-  Het kerkboek documenteert ook de zoektocht naar predikanten die de 
vacatures kunnen vervullen.

Bladzijde uit het oudste 
lidmatenregister van de 
Gereformeerd Kerk Kampen 
(15791618), in 1620 
teruggekregen van de 
remonstrantse gemeente. 
Stadsarchief Kampen, 
archief 285, Nederlands 
Hervormde Gemeente 
Kampen, nr. 9. Register 
van Handelingen van de 
Algemene Kerkraad van 
Kampen, 16181624.
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Uiteindelijk wordt het kerkboek steeds meer een gewoon notulenboek waar-
in voornemens en besluiten van de predikanten, ouderlingen en diakenen 
genoteerd worden. Maar de kerkraad van deze gemeente moest juist een 
nieuw notulenboek aanleggen omdat alle eerdere boeken en zegels niet 
overhandigd waren! De afgezette predikanten voelden er niets voor om deze 
officiële stukken en objecten af te staan aan de kerkraad die hun afzetting 
bewerkt had.

De verdachten: vier predikanten en één rector
De gereformeerde kerk te Kampen beschikte in 1618 over vijf predikanten. 
Daniel Pipard was predikant van de Waalse gemeente, de Frans spreken-
den die uit de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden waren gevlucht. 
Zij kerkten in de Annakapel aan de Broederweg en vormden een kleine ge-
meenschap in de stad. Pipard steunde de ‘dolerende’ gemeente, maar verder 
vinden we zijn naam weinig in de stukken terug. Wie lijken de hoofdrolspe-
lers te zijn in het conflict dat de kerk in Kampen brak en tot de verdwijning 
van vitale kerkelijke documenten leidde? Dat was een eensgezind viertal 
predikanten van de Nederlands sprekende gemeente én de ‘bovenmeester’ 
van de Latijnse School. Ik stel het vijftal aan u voor dat in 1619 direct als ver-
dachten beschouwd werd van het achterhouden van kerkboeken en -zegels. 
Zij waren de leiders van de remonstrantse gemeente waar de ‘dolerende’ 
gemeente zich van afscheidde.
Seniorpredikant van Kampen was Thomas Goswinius (Gossens, omstreeks 
1569).10 Als weeskind uit Kamper ouders kreeg hij de kans op kosten van de 
stad te studeren. In ruil zou hij levenslang in dienst van de stad blijven. Hij 
studeerde in Leiden, Bremen en Heidelberg en trouwde met Hilleken Lub-
berts, een Kamper burgermeisje van welgestelde ouders.
De tweede verdachte is Everhardus Vosculius (Evert Voscuyl), zoon van een 
arts uit Amsterdam en jongere broer van de contraremonstrantse predikant 
Johannes Voscuyl van Steenwijk. Hij was getrouwd met Beeltgen Jans. Na 
zijn komst naar Kampen in 1609 bouwde zich spanning op, vooral met col-
lega Daniel Souterius - die in 1615 de benen nam en in Haarlem zou dienen. 
Waarschijnlijk had Everhardus (ook) medicijnen gestudeerd. Hij wordt wel 
doctor medicus genoemd. In 1620 zou hij een pamflet publiceren: Medicijn-
meester voor het gewonde Nederland.
De derde verdachte, Johannes Schotlerus (Johan Schotler/Schötler), is gebo-
ren in Iserlohn, Duitsland. Hij studeerde over de oostgrens in Steinfurt en 
Bremen. Eerst werd hij predikant in Rheda, Latbergen, Camperveen en ‘pro-

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   236 27-06-19   15:20



odadi ^k+77~34105)rle). 

dre't %Ik 	tiA7 

---km.imspee; 1-0---g-5.*4- 

.V 
.ritt<rdi 1  fi,t a ei L,...r,,,,  t 	 2.,, c‘,/,;, 

‘.. 	
• 

,1,- 	7,,,,..ntr:'d,,,,..,  • . 
• s , 

f 	;0%•t4-01 

237

moveerde’ vervolgens, zoals hij het ervoer, naar de stad Kampen. De stad 
regeerde, ook kerkelijk, het platteland.
De vierde die mogelijk de kerkboeken en -zegels achtergehouden heeft, is 
Assuerus Matthisius (Sweer Matthijssen), predikantenzoon uit Deventer en 
daarom stadsalumnus. Studeerde in Franeker, Steinfurt en Leiden en trouw-
de met Jacoba, dochter van jonker Joost van Heeckeren (1546-1619) en Agnes 
van Hackfort van kasteel Roderlo (Ruurlo). Hij onderhield goede relaties met 
Conrad Vorstius. Dankzij Johannes Acronius, langdurig in Deventer neer-
gestreken, ontsloeg die stad Matthisius in 1617. In Kampen werd hij door 
collega’s en stadsraad ontvangen - waar hij zijn tegenvoeter Acronius weer 
zou ontmoeten.
Het viertal werd versterkt met Marcus Wolfgang Gualtherus (uit Weinheim 
in de Pfalz, zodat hij zich ook wel Palatinus noemde), die studeerde in Zwei-
brücken en Heidelberg. Hij was een studievriend van Johannes Urbanus, pre-
dikant te Hattem, met wie hij zijn eerste theologische polemiek zou voeren. 
Hij trouwde met Aeltje Wolffsen. Haar broer was een van de Kamper stadsse-
cretarissen, Rijcklof Wolffsen. Gualtherus werd rector van de Latijnse school 
(1606), een geleerde van formaat. Hij speelde zo’n belangrijke rol, ook als 
schrijver, dat ook hij aan de lijst van verdachten moet worden toegevoegd.
Met dit vijftal hebben we de belangrijkste hoofdrolspelers van remonstrants 
Kampen in beeld. Rector Marcus Gualtherus is de man in de coulissen. Ik 
meen dat hij de verbindende schakel is die het remonstrantisme in Kampen 

Boven de handtekening 
van Thomas Goswinius 
(Kampen) uit 1597 en 
onder de handtekening 
van Assuerus Matthisius 
(toen te Deventer) in het 
Notulenboek provinciale 
synode Overijssel, 1593
1661. Stadsarchief Kampen. 
Archief classis Kampen van 
de Nederlands Hervormde 
Gemeente, inv.nr. 1.
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aaneensmeedde en het brein van de beweging was. Het is waarschijnlijk 
dat we een van deze vijf hoofdpersonen in het Kamper drama moeten ver-
denken van het zoekraken van kerkboeken en zegel. De theologen en de 
classicus hadden een goede schrijfvaardigheid. De predikanten traden in de 
17de eeuw ook op als schrijver van notulen en correspondentie van de ker-
kenraad (en classis). Een van hen hield tussentijds de geschreven teksten bij 
zich en zorgde dat die op de volgende vergadering voorgelezen, vastgesteld 
en ook later geraadpleegd konden worden.

Conflict in Kampen
Voordat we de speurtocht van toen in kaart brengen is het nodig om kort te 
schetsen hoe het kerkelijk conflict in Kampen is afgelopen. Anders gezegd: 
hoe deze vooraanstaande mannen in het verdachtenbankje kwamen te staan.
Het viertal predikanten bracht in 1617 hun ‘belijdenisse’ naar buiten, het 
Oprecht en claer bericht, een pamflet dat drie oplagen kreeg. De contraremon-
strantse of ‘dolerende’ (klagende) gemeente die in dat jaar met steun van de 
‘geheime synode’ van Amsterdam was ontstaan, legde het pamflet op tafel 
van de nationale synode te Dordrecht. Eerste auteur was Goswinius, maar 
alle vier de predikanten zetten hun naam onder het pamflet. Uit hun mid-
den kregen twee van hen, Goswinius en Matthisius, bevel van de Staten-Ge-
neraal om zich voor de Nationale Synode te verantwoorden. Zij worden ‘ge-
citeerd’, zoals dat heette.
Op 19 december 1618 daagde een Kamper delegatie van de ‘ware Gerefor-
meerde Gemeente te Campen’ op en klaagde bij monde van hulppredikant 
Johannes Acronius de vier predikanten aan. De synode ontbood later ook 
Schotlerus en Voscuyl - de eerste durfde niet te gaan, de tweede weigerde 
(gesteund door de kerkenraad). Zij werden bij verstek geschorst (4 maart) en 
afgezet. Zo werden vooraanstaande predikanten tot verdachten,
De Nationale Synode trof ingrijpende beslissingen. Als antwoord op de 
theologie van de remonstranten stelde de Synode de Dordtse Leerregels op 
‘over de vijf hoofdzaken van de leer die in de Nederlandse kerken omstre-
den zijn’. Ook besloot de synode dat de vier Kamper predikanten - Goswini-
us, Voscuyl, Matthisius en Schotlerus - niet langer predikant konden zijn. 
De Staten-Generaal voegden daar de consequentie aan toe dat predikanten 
die niet wilden beloven om de inmiddels veroordeelde theologie van het re-
monstrantisme niet meer uit te dragen, het grondgebied van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden moesten verlaten. Als zij echter de zogenaam-
de Acte van Stilstand ondertekenden, mochten zij in Nederland blijven en 
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konden zij ander werk zoeken om in hun levensonderhoud te voorzien. De 
Kamper predikanten bleven solidair en weigerden dit.

Uiteenlopende sporen: tot in het buitenland
De afgezette predikanten werden er als eersten van verdacht de kerkboe-
ken en -zegels bij zich te hebben, maar zij waren inmiddels uit Kampen 
vertrokken. Daarom zetten we het onderzoek voort door hun omzwervingen 
in kaart te brengen. We reizen met de predikanten mee in ballingschap en 
komen zo op het punt waar de zoektocht naar het verdwenen kerkboek en 
kerkzegel echt begint. Zoals ik hierboven elk van de vier predikanten en de 
ene rector introduceerde, zo schets ik nu kort wat er na hun verbanning 
met elk van hen gebeurde.
Thomas Goswinius werd samen met Matthisius over de grens gezet bij Nien-
huys in het graafschap Bentheim en opende twee jaar later na omzwervingen 
(eerst schriftelijk vanaf Ameland, later mondeling vanuit Elburg) onderhan-
delingen over zijn terugkeer. Hij kreeg uiteindelijk toestemming terug te ke-
ren naar Kampen - als lidmaat van de gereformeerde kerk. In 1623 keerde hij 
terug en werd met zijn vrouw Hilleken Lubberts en hun kinderen herenigd.
Everardus Voscuyl was door de Nationale Synode ook afgezet, maar niet ver-
bannen. Hij lijkt in Kampen te zijn gebleven en als arts gepraktiseerd te 
hebben. In 1621 vroeg hij aan de Staten-Generaal een ‘paspoort’ om met 
zijn vrouw Beeltgen Jans en vijf kinderen naar Amsterdam te kunnen gaan, 
waarna zij verder wilden reizen naar het Oostland (Holstein). Hoewel hij 
beloofde zich stil te houden, wimpelde Den Haag zijn verzoek af, omdat hij 
bleef bij zijn weigering de Acte van Stilstand te tekenen. In 1623 deed hij dat 
alsnog. Uiteindelijk is hij ‘op de reize naar Muscoviën gestorven’.
Johannes Schotlerus was eveneens afgezet en moest de kost op andere wijze 
verdienen. Hij kreeg al tijdens de Provinciale Synode Overijssel 1619 spijt dat 
hij het Oprecht ende claer bericht mee getekend had. Hij werd na omzwervingen 
met vrouw en kinderen in Bentheim uiteindelijk bij Oldenzaal gearresteerd. 
Hij schreef brieven aan Caspar Sibelius van Deventer met het verzoek weer 
toegelaten te worden. In 1623 legde hij schuldbelijdenis af in de Bovenkerk 
te Kampen en woonde als Jan Schottel in de Hofstraat. Zijn Weder-roepinge 
ende schultbekentenisse werd gepubliceerd, samen met de beloften van zijn 
oudere ex-collega Goswinius. Na lang wachten is hij in 1626 opnieuw als 
predikant toegelaten en diende tot zijn dood in Mastenbroek (1641).
Assuerus Matthisius, als een van de afgezette geciteerden, werd met Gos-
winius bij Bentheim over de grens gezet. Hij was de sterkste van de vier. 
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In Hamburg woonde Hugo de Groot bij hem en zijn tweede vrouw in huis. 
Simon Episcopius schreef hem in 1623 een lange brief, opgelucht dat niet 
ook Matthisius de Acte van Stilstand getekend had.
Marcus Gualtherus werd na de Synode als rector afgezet, hoewel de Pro-
vinciale Synode daar meer haast mee maakte dan de Kamper magistraat. 
In 1621 werd hij uit de stad verbannen, omdat hij het gezag van de over-
heid bleef aanvallen. Daniel Pipard publiceerde een boekje waarin hij ver-
slag deed van de inhoud en teneur van de geconfisqueerde manuscripten 
en brieven, waaruit zijn banden met Remonstrantse leiders en de invloed 
van de gewezen rector op de predikanten bleken. Gualtherus meldde zich 
aan bij de nederzetting Friedrichstadt die Friedrich III van Denemarken in 
Schleswig-Holstein bezig was te stichten. Hij richtte er een Latijnse school 
op en werd al snel stadssecretaris. Zijn zoon Johannes erfde het kostbaar 
Album amicorum van zijn vader.11

Papieren sporen
Tegen de geschetste achtergrond kunnen we nu de speurtocht naar de ver-
miste kerkboeken en -zegels reconstrueren. Toen de strijd in Dordrecht was 
beslist maakte de kerkraad in de zomer van 1619 de balans op. De dolerende 
gemeente was erkend als de gereformeerde kerk. Maar waar waren de offici-
ele stukken (notulenboek van kerkenraad en classis) en rechtsgeldige instru-
menten (de kerkzegels)? Het laatste spoor van een van die kerkzegels, het 
‘ghewoonlijcken kerckenzegel’ (het kleine zegel), vinden we in de brief die 
de kerkraad van de remonstrantse gemeente op 6 januari 1619 aan de Nati-
onale Synode zond als steunbetuiging aan de vier predikanten.12 Dat was in 
de tijd dat de remonstranten nog de macht hadden. De speurtocht begint 
voor ons in de verslaggeving van het Kerckboek op 16 juni 1619 bij de wens 
‘dat het kerkzegel, het kerkenraads- en classisboek en wat daarbij hoort (dat 
de Arminianen zich hadden toegeëigend) teruggegeven mogen worden’.13 
Arminianen was het scheldwoord waarmee de remonstranten (zoals die 
zichzelf liever noemden) door de contraremonstranten werden aangeduid. 
De kerkraad van de contraremonstrantse gemeente ging vervolgens het 
gesprek met de stadsraad aan om zijn positie te versterken. Hij wilde dat 
naast de Broederkerk ook de andere kerkgebouwen onder het gezag van de 
gemeente vielen die de steun van de synode te Dordrecht had gekregen. 
Daarbij kwam opnieuw ‘de teruggave van kerkzegel, kerkenraads- en classis-
boeken en wat daarbij hoort’ aan de orde.14 Maar de mensen die deze zaken 
waarschijnlijk in beheer hadden waren intussen door de Nationale Synode 
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afgezet! De predikanten Evert Voscuyl en Johannes Schotlerus waren nog 
wel in de stad, maar niet geneigd om de partij die voor hun afzetting ge-
zorgd had, te helpen. Bovendien vreesde het tweetal voor hun toekomst en 
hield zich waarschijnlijk schuil.
Ook de kerken in de regio, die regelmatig in de zogenoemde classis Kampen 
bijeenkwamen, werden in de zoektocht betrokken. Dat is logisch, omdat ook 
het notulenboek van de classis verdwenen bleek. Vanuit de regio, de classis 
Kampen, was de zaak zelfs op tafel van de Provinciale Synode van Overijs-
sel gelegd.15 Met dat gezag schreven afgevaardigden de Kamper stadsraad 
aan om de druk op te voeren. Zij spraken hun wens uit ‘dat de ontvreemde 
kerkelijke boeken en het kerkzegel weer boven water mogen komen’. Zij ver-
maanden de magistraat ‘er goede aandacht aan te geven dat de gemeente, 
die door Gods zegen weer naar elkaar toe begint te groeien, niet gehinderd 
wordt’ door negatieve factoren, ‘en dat de boeken met het kerkzegel door 
ijverige naspeuringen weer gevonden mogen worden’.16 Blijkbaar heeft deze 
provinciale aansporing effect gehad. Uit antwoordbrieven blijkt namelijk 
dat de stadsraad de vier - inmiddels naar Duitsland verbannen of uitgewe-
ken - predikanten heeft proberen aan te schrijven.
Tot begin 1620 lijkt er geen enkel schot in de speurtocht te zitten. Of mis-
schien maakte de stadsraad geen haast om de kerkenraad te helpen? Aan een 
viertal brieven, bewaard in het archief van de Remonstrantse Gemeente te 
Rotterdam, laat zich een belangrijk deel van deze fase van de geschiedenis 
aflezen. Daaruit blijkt dat de stadsraad besloten heeft alle vier de afgezette 
predikanten een stevige brief te sturen, waarmee zij ondervraagd worden wat 
zij van de vermiste kerkboeken en zegels weten. Omdat alle vier verbannen of 
verdwenen waren moest de raad moeite doen hun adressen te achterhalen.

Heilige verontwaardiging bij Joh. Schotlerus
De eerste bewaard gebleven brief in dit verband is het antwoord van Jo-
hannes Schotlerus op de brief van de Kamper magistraat. Die wist dat de 
predikant uit het graafschap Bentheim kwam en nam aan dat hij na het 
ontslag daar zijn toevlucht had gezocht. Uit Schotlerus’ antwoord leren we 
de volgende feiten. Hij ontving de brief uit Kampen op 7 maart 1620 en 
schreef de volgende dag direct een antwoord. Hij blijkt ontsteld te zijn dat 
de magistraat zelfs een brief aan graaf Arnold Jost van Bentheim schreef 
(gedaan om extra druk op Schotlerus te zetten). Dat nam hij de stadsraad 
kwalijk: hem verdacht maken bij ‘mijn, naar ik hopen mag, genadige graaf 
en heer’, onder wiens bescherming hij zich stelde. Ontroerend klinkt zijn 
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antwoord over de omstandigheden van het gezin: ‘dat ick nu met mijn wijff 
en vijff kleine kinderkens in ballingschap leve en mijn brode met bekom-
mernisse ete.’ Schotlerus verdedigt zich schriftelijk tegen de beschuldiging: 
ik heb die spullen niet en als ik al iets had, mocht ik het dan afgeven zonder 
toestemming van mijn kerkraad? Ook meldt hij in zijn antwoord dat hij 
al in juni 1619 tegenover de burgemeesters Johan Geerissen en Christoffer 
Henrics had verklaard ‘dat in mijnen huijse waren twee kerckenboecken’. 
Nu identificeert hij die als ‘het lidmatenboek en het boek waarin de leden 
die [met het oog op hun aanstaande huwelijk, EAdB] geproclameerd worden 
aangetekend staan’ plus het zegel.17 Maar de remonstrantse kerkraad had 
hem niet toegestaan die documenten aan de magistraat te overhandigen. 
Kortom, we hebben iets meer duidelijkheid over de aard van de kerkboeken: 
er was een lidmatenregister en een boek waarin de huwelijksproclamaties 
bijgehouden werden. Maar in afwezigheid van de predikant waren de boe-
ken met deze schriftelijke erkenning nog niet boven water gekomen. Wel 
bezwoer een van de verdachten, Schotlerus, met heilige verontwaardiging 
dat hij onschuldig was aan ontvreemding. Ze moesten dus in Kampen ach-
tergebleven zijn.

Eerste vondst: vier boeken en één zegel
Bij 18 april 1620 meldde het nieuwe notulenboek: ouderlingen Lubbert van 
Hardenberg en Jan Veene waren afgevaardigd om op gezag van de kerken-
raad bij de edelachtbare magistraat aan te dringen ernst te maken met de 
opsporing van de kerkelijke boeken en het zegel.18 Zij zullen geweten heb-
ben dat de stadsraad brieven aan de afgezette predikanten geschreven had. 
Liet die de remonstranten in Kampen misschien buiten schot? 
Op 10 mei noteert de schrijver van de kerkraad: ‘Alsoo de kerckelycke boec-
ken ende segel den Achtbaeren Magistraet behandicht sijn van de Remon-
stranten, sullen van den burgemeesters in den tijt afgevordert worden van 
P. Plancius ende Jan Veene.’19 Er waren boeken aangetroffen en een van de 
zegels was gevonden. Een predikant en een ouderling zouden die vervolgens 
ophalen. Een week later, op 19 mei, werd de vondst geïnspecteerd. 
Alsoo eenighe boecken ende segel van de Arminianen waren overgelevert 
ende den kerckenraed van de Achtbare Magistraet behandicht, syn die gevi-
siteert ende heeft die kerckenraed bevonden het Classicael boeck daer niet 
by te syn, noch oock het groote kercken segel. In het Synodael-  ende het 
Consistorie boecken noch veel te ontbreken als gepasseerde in ‘t ene van 30, 
in ‘t andre van 19 jaeren herwaerts ende derhalven het principaelste.20 Ende 
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daer den kercken-Raed meste aengelegen was noch ’t onbrecken, soo is dan 
beslooten dat Lubbert van Hardenberg ende Jan Veene als te voren oock de-
sen last gehad hebbende, den A<chtbare> Magistraet sulx souden vertoonen, 
ende van haer A<chtbaren> begeren dat ’t ghene den Kerckenraed toekomt, 
in ’t geheel van de Arminianen doch mochten gerestuteert worden.21

Men constateerde een gat van dertig jaar in de verslaggeving van de kerkraad 
en van negentien jaar in dat van de classisnotulen! De bewaard gebleven 
classisnotulen missen inderdaad de jaren 1601-1618. Als we die jaren mee-
rekenen kom je op negentien. Het getal dertig doet vermoeden dat er één 
compleet kerkraadsboek boven water is gekomen. In het tijdvak 1580-1619 
was de Gereformeerde gemeente de publieke kerk te Kampen, een kleine 
veertig jaren. Maar dat vinden we niet in het Stadsarchief Kampen.

Remonstrantse gemeente ingeschakeld
Blijkbaar heeft de stadsraad meer gedaan dan de verbannen predikanten 
proberen op te sporen. Ook de leiders van de Remonstrantse gemeente in 
de stad zijn stevig aan de tand gevoeld. En die hebben vervolgens zelf ook 
weer aan hun voormalige predikanten geschreven om hulp bij het terug-
vinden van de kerkboeken en zegels. Er is een kopie bewaard gebleven van 

Detail van een bladzijde 
uit lidmatenboek Gere
formeerde Kerk Kampen 
(16191654). Stadsarchief 
Kampen, archief 1, Neder
lands Hervormde Gemeente 
Kampen, inv.nr. 138.
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een brief aan Thomas Goswinius en Assuerus Matthisius en een andere aan 
het tweetal Everhardus Voscuijl en Johannes Schotlerus. De eerste twee had-
den ervoor gekozen om niet bij Waalwijk in het Zuiden de grens overgezet 
te worden, zoals de andere remonstranten die te Dordrecht waren veroor-
deeld, maar bij Nienhuys in het graafschap Bentheim. Vandaar reisden zij 
naar Steinfurt, waar Matthisius gestudeerd had, en vervolgens naar Vrede. 
Inmiddels was Goswinius in Norden, Oost-Friesland, terecht gekomen. Waar 
Matthisius was lijkt hij wel te weten, maar hij vermeldt het niet in zijn brief. 
Zijn vroegere gemeenteleden informeerden hem over de vondst van vier 
kerkboeken en een zegel (zoals we uit het antwoord afleiden). Tegelijk meld-
den zij dat er nog een classisboek en het grote zegel ontbreken. 
De remonstrantse ouderlingen verklaarden dat zij zelf die voorwerpen niet 
hebben ‘als zijnde individuele kerkraadsleden’ aan wie deze nooit toever-
trouwd zouden worden. Ook berichtten zij Goswinius dat drie vertegen-
woordigers van de Remonstrantse kerkraad op zaterdag 11 augustus 1620 op 
het stadhuis ontboden en ondervraagd zijn. Zij hebben precies een maand 
de tijd gekregen om de vermiste boeken en zegels op te sporen en te over-

Titelpagina notulenboek 
provinciale synode 
Overijssel, 15931661. 
Stadsarchief Kampen. 
Archief classis Kampen van 
de Nederlands Hervormde 
Gemeente, inv.nr. 1.
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handigen. Vandaar hun brief van 13 augustus aan Goswinius en Matthisius, 
in de hoop via de ene ook de ander te bereiken.
Op 15 augustus schreven Kamper remonstranten een soortgelijke brief aan 
het tweetal Voscuyl en Schotlerus. Waren zij geïnformeerd dat de laatste 
al begin maart aan de stadsraad geschreven had? Het lijkt erop dat zij niet 
wisten dat Schotlerus in alle toonaarden ontkend heeft de boeken en zegels 
te hebben. Had juist hij niet naar de remonstrantse kerkraad gewezen om 
het register van lidmaten en dat van huwelijksproclamaties daar te zoeken? 
Maar de brief is ook aan Everhardus Voscuyl gericht. Hij was ondergedoken 
in de provincie Holland en dus als enige niet buiten de Republiek.

Goswinius: een laatste antwoord
De vierde brief in dit verband, bewaard in Rotterdam (waar Matthisius pre-
dikant zou worden), is het antwoord van Thomas Goswinius aan de remon-
strantse kerkraad op hun brief van 13 augustus.22 Die is gericht aan Pieter 
Berentsz als leider van zijn oude gemeente. Berentsz, snijder van beroep, 
was een jaar eerder gemaand om met Jacob Geleijns, speldenmeester, op de 
Provinciale Synode te verschijnen. De Overijsselse synode hield hen verant-
woordelijk voor het leiden van kerkdiensten buiten aanwezigheid van een 
predikant.23 Berentsz was waarschijnlijk ouderling van de Remonstrantse 
gemeente en zijn naam zal onder de oorspronkelijke brieven aan de predi-
kanten gestaan hebben. Goswinius is op zijn omzwervingen in Norden, aan 
de waddenkust van Oost-Friesland, neergestreken. 
Wat dit antwoord zo boeiend maakt is in de eerste plaats dat hij klip en 
klaar stelt: bij ons vertrek naar de Nationale Synode in Dordrecht hebben 
wij alles in handen gegeven van onze collega’s die in Kampen bleven, Vos-
cuyl en Schotlerus. Omdat Goswinius en Matthisius sinds november 1618 
niet naar Kampen hadden kunnen terugkeren en in augustus 1619 effectief 
verbannen zijn, konden zij ook niets met de verdwenen kerkboeken en ze-
gels te maken hebben. Met andere woorden: de Synode van Dordrecht was 
hun alibi! Een tweede boeiend aspect van de brief is dat Goswinius uitvoerig 
vertelt hoe de ene classis vroeger gesplitst is in de twee onderscheiden clas-
ses Steenwijk en Kampen en wat dat voor het classisboek betekende. Daarbij 
verhaalt hij ook hoe we ons zo’n ‘boek’ moeten voorstellen. Op dat laatste 
gaan we nader in, zodat we ons vandaag beter kunnen voorstellen hoe de 
vermiste voorwerpen eruitgezien hebben.
Het Kamper Kerckboek van de dolerende gemeente dat wel bewaard bleef 
is een eindproduct. Bundels beschreven bladen zijn op een zeker moment 
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bijeengebonden om zo bewaard te blijven. Maar het ‘kerkboek’ begint, zoals 
Goswinius het ontstaan van het ‘classisboek’ beschrijft, met ‘papier, pennen 
en inkt op tafel, van welk papier de schrijver een foliovel placht te nemen’ 
om er tijdens de vergadering de notulen op uit te schrijven. Het stapeltje 
beschreven vellen van een vergadering bleef meestal in bewaring bij de 
schrijver (scriba-predikant). Misschien is dit ook de verklaring van de ‘vier 
boeken’ die volgens de tweede en derde brief zijn teruggevonden. Het zou 
daarbij kunnen gaan om 1. het register van lidmaten en 2. dat van huwe-
lijksproclamaties (waar Schotlerus in de eerste brief op doelde). Ook is 3. de 
bundel notulen van de classis Kampen-Steenwijk/Vollenhoven van 1596-1601 
bewaard gebleven.24 Open vraag is wat het vierde boek is dat was terugge-
vonden. Toch een deel van de notulen van de kerkraad?

Een nieuw kerkzegel
Het laatste dat we vinden in het bewaard gebleven kerkboek - dat van de 
Gereformeerde kerk te Kampen die steun van de Nationale Synode te Dor-
drecht gekregen had - is een aantekening van 12 september 1620: 
Alsoo langen tyt men heeft gewacht ende gearbyt om het Kercken-segel 
ende ’t Synodael boeck van de Arminianen, de kercke ontrocken, wederom 
te becomen ende daertoe alsnoch whynich apparentie, is goetgevonden dat 

Het mogelijk oudste zegel van de Kamper Gereformeerde 
Gemeente. Afgebeeld in: T.L. Korporaal, Als een lelie onder de 
doornen (1996) 255.

Het zegel van de Gereformeerde Gemeente te Kampen 
vanaf 1618, zoals dat nu (als digitaal logo) in gebruik is bij 
de (voormalige) Hervormde Gemeente van de Protestantse 
Kerk Nederland. De (voormalige) Gereformeerde Kerk in de 
PKN gebruikt hetzelfde zegel met daaromheen de naam 
‘Gereformeerde Kerk’.
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door onsen broeder Reyner Jansn een nieuwe segel sal gemaect werden, ge-
lyc het vorige, ende dat men een nieuw boeck sal binden laeten om de Acta 
Synodalia te laten uytcopieren.25 
Het kleine zegel was terug, maar er moest een nieuw grootzegel komen. Ze-
gelsnijder Reyner Jansz kreeg daartoe opdracht. Dat hij werkelijk een nieuw 
zegel maakte blijkt uit het jaartal 1618 dat is opgenomen. Het randschrift 
zegt: 

SIG<illum> ECCL<esiae> CAMP<ensis>
SIMPLEX COLUMBA PRUDENS SERPENS (‘eenvoudig als een duif, voorzichtig 
als een slang’, Matteüs 10:16).
Op een ander zegel is de duif niet staande met uitgespreide vleugels afge-
beeld, maar zittend op een rots (met de slang op de grond).26 Is dit het oor-
spronkelijke zegel? Het is minder fijn gesneden en lijkt ouder dan het zegel 
met het jaartal 1618. 
In de vergadering waarin de nieuwe predikanten en de kerkraad de balans 
opmaakten besloot men ook een boek met blanco vellen te laten binden 
waarin de acta van de Provinciale Synode van Overijssel gekopieerd konden 
worden. Ook dat is in het Stadsarchief Kampen bewaard gebleven.27 Uit dit 
voorbeeld blijkt dat de scriba ook van een ingebonden blanco boek gebruik 
kon maken.

De waarschijnlijke dader
Uit de documentatie van het onderzoek blijkt dat niet is teruggevonden het 
classisboek van midden 1601 tot midden 1618. Dat hoeft niet dik geweest 
te zijn, want het is nog maar de vraag hoe vaak de classis in die jaren toe-
stemming kreeg te vergaderen. Ook is niets teruggevonden van de notulen 
tot 1619, het jaar waarin de remonstrantse kerkraad ophield officieel te ver-
gaderen. Dat is en blijft een groot verlies voor de geschiedschrijving van de 
Gereformeerde kerk te Kampen vanaf ongeveer 1580 en voor de kennis van 
het Kamper remonstrantisme.
Wie was de dader? Everhardus Voscuyl is de enige van wie we geen ontken-
ning hoorden. Ook van Matthisius is weliswaar geen reactie bewaard geble-
ven, maar Goswinius’ alibi geldt ook voor hem. Voscuyl is het langst van 
de vier predikanten in de Nederlanden gebleven. Hij beloofde in Kampen 
aanvankelijk niet meer als predikant te zullen optreden, maar zette in Den 
Haag toch geen handtekening onder de Acte van Stilstand. Hij reisde naar 
Antwerpen en nam er deel aan de eerste vergaderingen van de Remonstrant-
se Broederschap in ballingschap. 
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Latere huiszoeking bij de rector
Eén van de hoofdpersonen bleef nog buiten beeld, omdat zijn naam in 
de stukken niet opdook. Dat is Marcus Gualtherus, rector van de Latijnse 
School, die vooraanstaand lid van de Remonstrantse kerkraad was geweest. 
Naast Berentsz en Geleijns was ook hij opgeroepen om op de Provinciale 
Synode 1619 te verschijnen. Hij had ervoor gekozen niet op te komen dagen, 
maar een verontwaardigde brief te schrijven. De synode zette hem af als 
rector. Op 15 november 1619 ontsloegen de burgemeesters hem. Later, in 
februari 1621, vond men belastend bewijs tegen hem, waaruit bleek dat hij 
nog steeds contact met de verbannen predikanten onderhield. Dat was aan-
leiding voor een huiszoeking waarbij ‘al sijn papieren, schriften, brieven’ in 
beslag genomen werden. De vijfde predikant, Daniel Pipard, kwam op dat 
moment naar voren. Hij was als opvolger van de ontslagen rector benoemd. 
In opdracht van de stadsraad inventariseerde hij in 1621 de geconfisqueerde 
manuscripten van Gualtherus en deed publiek verslag van de inhoud.28 Deze 
grondige huiszoeking elimineert Gualtherus ondertussen als verdachte. Als 
er iets van de nog vermiste kerkboeken of het grote zegel gevonden was, had 
Pipard dat in zijn zorgvuldige rapportage ongetwijfeld gemeld.
Vier eeuwen na de Nationale Synode te Dordrecht blijft de vraag: heeft Evert 
Voscuijl de gezochte kerkboeken en het grote zegel op reis meegenomen 
(om die misschien later in het archief van de Broederschap te deponeren) 
en zijn ze zo verloren gegaan? Of zijn boeken en zegel bij een lid van de 
remonstrantse gemeente in Kampen gebleven? Toen niemand er meer naar 
zocht zijn de boeken mogelijk weggegooid als niet meer dan een stapel oud 
papier. We zullen het nooit te weten komen! Maar wat wel bewaard bleef is 
waardevol, ook om de inzichten die deze documenten opleveren over wat er 
nog meer geweest is.

Noten

1. Stadsarchief Kampen (hierna SAK), archief 285 (Nederlands Hervormde Gemeente Kam-

pen), inv.nr. 9 (Register van Handelingen van de Algemene Kerkraad van Kampen, 1618-

1624. De linkerbovenhoek van f. 0r is weggescheurd. Een deel van de originele titel is daar-

door weggevallen.

2. Bij uitgeverij Summum Academic te Kampen.

3. Zie: Pol, F. van der, De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw (Kampen 1990) 303vv.

4. Dat beschreef ik in: Boer, Erik A. de, ‘Doleantie en afscheiding in 1616-1618, voorafgaand 

aan de nationale synode te Dordrecht’, in: Erik A. de Boer en Harm J. Boiten (red.), Gods-
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vrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frank van der Pol als 

hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen (Heerenveen 2015) 353-366. 

5. Zie ook mijn studie: De macht van de minderheid. Het Kamper remonstrantisme in de spiegel van 

de nationale synode te Dordrecht (1618-1619), dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Summum 

Academic te Kampen.

6. Men leze: Gelderen, Jaap van, ‘Kerkelijke geschiedenis: zeventiende en achttiende eeuw’, 

in: H.J.J. Lenferink (red.), Geschiedenis van Kampen 1: “maer het is hier te Campen” (Kampen 

1993) 145-156; en de scriptie van Berkhout, J.F., Rekkelijken en preciezen 1597 - 1618 - 1623. Over-

ijssels moeizame weg naar de Grote Synode (1985 Hogeschool Windesheim).

7. SAK, archief 285, nr. 9, f. 1r-2r.

8. SAK, archief 285, nr. 9, f. 3r.
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