
Histo-visie 

Histo-Visie nummer 4,3 

uit 2004 handelt over 

de Synode van Dor-

drecht. Het artikel ein-

digt met een beschrij-

ving van een van de af-

gevaardigden, de uit 

Hasselt afkomstige pre-

dikant Hieronymus Vo-

gellius.  

In 2016 besteedde De 

Groot uitgebreid aan-

dacht aan deze voor-

ganger die in de Kam-

per kerkgeschiedenis 

een grote rol heeft ver-

vuld. De publicatie be-

vat meer gegevens over 

Vogellius dan in 2004 
bekend waren. Een re-

den om nu wat uitge-

breider stil te staan bij 

deze predikant. 

 

Jeroen Janszoon Vo-

gel 

Omdat hij zich in 1604 

als 25-jarige aan de uni-

versiteit liet inschrijven, 

wordt aangenomen dat 

hij in waarschijnlijk in 

1579 geboren is. En wel 

in Weert. In 1604 liet 

hij zich inschrijven voor 

de studie theologie in 

Leiden. Zijn naam latini-

seerde hij in Hierony-

mus Vogellius. Hij viel - 

zou je kunnen zeggen-  

toen met de neus in de 

boter. 

 

Arminius en Goma-

rus 

In 1603 was namelijk 

Arminius als hoogleraar 

in Leiden aangesteld.  

Hij verkondigde de the-

ologische opvatting dat 

het omarmen van het 

geloof een voorwaarde 

was voor de verkrijging 

van Gods genade. In de 

opvatting van Arminius 

had de mens dus een 

keuze. Zijn opponent en 

mede hoogleraar Goma-

ris  bestreed dit. Gods 

genade was al voorbe-

stemd. De mens had 

hierop geen invloed. 

Arminius had met zijn 

opvatting al eerder in 

1591 een dispuut ge-

voerd met Petrus Planci-

us, de vader van de latere 

in Hasselt beroepen pre-

dikant Petrus Plancius. 

Twee jaar later werd de 

ruzie gesust. Arminius 

was in die tijd predikant 

in Amsterdam.  

 

Gomarist 

Hieronymus nam in dit 

conflict ook een stand-

punt in en koos voor de 

opvattingen van Goma-

rus.  

 

In 1607 verliet hij Leiden 

om elders zijn studie te 

vervolgen. Waar? Is on-

bekend. 

Maar in 1610 werd hij 
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aangesteld als predikant in het in 

West-Friesland gelegen dorpje 

Hem. Een jaar na zijn aanstelling 

huwde hij in Amsterdam met An-

neken Sprangels, een dochter van 

een Antwerpse lakenkoper.  

In 1614 werd hij waarschijnlijk op 

voorspraak van zijn studiegenoot 

uit Leiden, Petrus Plancius in Has-

selt beroepen.  

 

Kampen 

In Kampen waren inmiddels  re-

monstranten en contraremon-

stranten tegenover elkaar komen 

te staan.  In 1617 kreeg hij de lei-

ding de Kamper contra-remon-

stranten, die zich van de rest had-

den afgescheiden. Daartoe werd 

hij tijdelijk door Hasselt afgestaan. 

Op vergaderingen van de classes 

Kampen bekleedde hij een voor-

aanstaande rol.  

Deze periode is hem niet licht ge-

vallen. In 1618 verzocht hij de ker-

kenraad van Zutphen voor de pe-

riode van een maand Baudartius af 

te staan. Baudartius was vanaf 

1593 tot 1596 predikant in Kam-

pen geweest.  

Toch bleef Vogellius strijdbaar.   

Hij bleef de plaatselijke remon-

stranten bestrijden. Hij deed dat 

in zijn prediking, maar ook via 

publicaties. In 1618 verscheen 

van zijn hand: Opreght ende klaer 

tegen-beright tegen 't Libel by den 

Kamperen Remonstrantschen leera-

ren Thomam Goswinium, Eve-

rardum Voscuilium, Assuerum Mat-

thisium, Joannem Schutlerum in 

druk verveerdight, onder den scho-

nen titel van Opreght ende claer 

berigt, [...] (Marten Jansz. 

Brandt, 1618).  

Waarschijnlijk mede door zijn rol 

in Kampen en het bestrijden van 

de Remonstranten in Kampen 

werd hij in 1618 gekozen tot één 

van de Overijsselse afgevaardig-

den voor de synode van Dor-

drecht. Daar was hij één van de 

aangewezenen om de acta van de 

synode te overzien. 

Hij was behoudend van aard. Zo 

ageerde hij enige keren op scher-

pe wijze tegen de modieuze lange 

haardracht.  Hij zag hierin een 

paapse gewoonte en vond het 

strijdig met Gods geboden. Man 

en vrouw dienden zich qua kle-

ding en dracht van elkaar te on-

derscheiden. 

Ernstige klaghte over 't openbaer 

krakkeel der hedendaegsche hayr-

draghten, onlangs in Neerlandt op-

gekomen ende christelicke mede 

klaghte ter verlightingge ende beete-

ringge... (Floris Jansz Ca-

merling, 1645)  

 

Van hem zijn meerdere publica-
ties bekend, o.a. Predikatie, verva-

tende de Belydenisse der ware chris-

telike gereformeerde religie, gelyk 

die gemeenlik voor d’uytdeelinge des 

Heiligen Avondtmaels plagh aande 

Gemeente Christi tot Hasselt voor-

gestelt te worden  (Amsterdam 

1625).  

 

In 1630 vertrok hij na 16 jaar 

in Hasselt gepreekt te hebben 

naar Enkhuizen, waar hij op23 

november 1654 overleed. 

Twaalf jaar eerder was zijn 

eerste vrouw hem al voor 

gegaan. In 1644 was hij her-

trouwd met Susanne Willems. 
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