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 Algemeen
Dit proefschrift betreft een bronnenpublicatie met bijlagen, twee toelichtende inleidingen en 
uitvoerige gegevens over een aantal vroege predikanten in Goch en in Gennep, toentertijd twee 
stadjes in het hertogdom Kleef. Daar ontstonden  namelijk in of kort voor1569 Nederlandse 
gereformeerde vluchtelingengemeenten. Een belangrijk gedeelte van de archivalia van deze 
gemeenten is bewaard gebleven. De acta van het consistorie van Goch beginnen reeds met 1570. 
Het zijn daarmee de oudste verslagen van een Nederlandse vluchtelingengemeente in Duitsland en 
ouder dan die van een gereformeerde gemeente in Nederland.  De acta van Goch reiken dus verder 
terug dan het jaar 1571, waarin de Synode van Emden werd gehouden. Dat bood de gelegenheid te 
onderzoeken, hoe de gereformeerd-kerkelijke organisatie, in het bijzonder die van een gemeente, 
voor de institutionaliserende Synode van Emden functioneerde, en of  iets van de   invloed van het 
zogenoemde Convent van Wezel of van een ander kerkelijk gremium zou blijken.
Het betreft twee geheime gemeenten, een gezichtspunt dat ook aandacht verdiende. 

De methode
In de eerste plaats moesten alle ter plaatse bewaarde archiefstukken uit de periode 1570-c. 1610 
getranscribeerd worden. Een deel van de documenten had ernstig van vocht te lijden gehad. 
Bepaalde gedeelten moesten dan ook met behulp van een ultraviolette leeslamp worden ontcijferd. 
Sommige stukken waren in snippers uiteengevallen en moesten dan eerst – als bij een legpuzzle 
samengelegd worden.
Na de bewerking van de bronnen ter plaatse, zetten ik mijn onderzoek in elders berustende bronnen 
voort. Het betreft archivalia in het Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv en het Archiv der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, beide in Düsseldorf, de handschriftenafdeling van de 
Zentralbibliothek Zürich, het Algemeen Rijksarchief te Brussel, het Nationaal Archief te Den Haag, 
het Gelders Archief te Arnhem en het Gemeentearchief van Nijmegen. De in die plaatsen gevonden 
documenten met gegevens over de beide vluchtelingengemeenten heb ik eveneens getranscribeerd 
en met een regest in de betreffende afdeling “Beilagen zur Einleitung” opgenomen.

De belangrijkste onderzoeksvragen
De belangrijkste vragen waarop ik een antwoord zocht, waren de volgende. Hoe functioneerde een 
gereformeerde gemeente in de begintijd, in het bijzonder een – aanvankelijk heimelijke – 
vluchtelingengemeente aan de Nederrijn, op welke kerkorde baseerde men zich vóór de Synode van 
Emden van 1571 en hoe was de verhouding tot een mogelijk reeds ter plaatse existerend deel van de 
bevolking met protestantse sympathieën?

De betekenis van de dissertatie
Dit werk is van bijzonder groot regionaal belang  – het vult een tot dusverre bestaand hiaat op in het 
(kerk)historisch onderzoek.van het Rijnland –  en heeft daarenboven een uitgesproken nationale, 
zelfs ook internationale betekenis. Zo is uit de protocollen af te leiden, dat men zich voor “Emden 
1571” wat de kerkorde betreft, niet naar de bepalingen van het (waarschijnlijk nog niet gehouden) 
Convent van Wezel, maar naar die van de Synode van Parijs 1559 richtte. De protocollen beginnen 
met een Nederlandse vertaling van de Ordonnances ecclésiastiques van deze synode. Aan deze 
“Ordonnances” herinnert in de protocollen ook de ambtsaanduiding superintendent. Het onder de 
“Beilagen zur Einleitung (Allgemein/Goch)” als nummer 4 gepubliceerde document “Ordonnantien 
der gemeenten Godes binnen Goch [...]” is een plaatselijke kerkorde, als bedoeld in artikel 21 van 
de eerdergenoemde Ordonnances. Dit alles en nog meer geeft steun aan de stelling van dr. Owe 
Boersma (1994), die het Convent van Wesel nieuw dateerde op juli 1571, als een de Synode van 
Emden voorbereidende bijeenkomst.   
Van belang is ook het zicht, dat deze bronnenpublicatie op de organisatie van een gereformeerde 
gemeente in de begintijd  biedt en op de gang van zaken in een geheime geloofsgemeenschap 
(“geheim” uit vrees voor repressie vanwege de burgerlijke overheid). Ook moet in dit verband 
worden genoemd de imponerende organisatie van het plaatselijke diakonaat in beide heimelijke 



gereformeerde gemeenten..    
    


