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De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen

Deel III: 1650-1667. In Doornik en Gent

Andries Welkenhuysen (documentatie) & Jef Ector (redactie)

Doornik

Op 5 september 1648 werd Govaart Wendelen benoemd tot officiaal in Doornik1. Een 
officiaal was een kerkelijk rechter die in naam van de bisschop instond voor de rechtsbe-
diening in een bisdom. André Catullus, zelf officiaal, had met zoveel lof over Wendelen 
gesproken dat de bisschop, François Villain de Gand, hem tot zijn secretaris en later tot 
officiaal benoemde. Catullus had gezegd dat hij niemand in de Nederlanden, in Frankrijk 
of elders kende die wijzer en geleerder was dan Govaart Wendelen, zelfs niet op het gebied 
van het canonische recht. Onverzettelijk als een muur en zonder enige vrees zette hij zich 
in voor het behoud van de kerkelijke rechtspraak, terwijl hijzelf gevreesd werd door de 
geleerdste doctores van de universiteiten van Parijs, Leuven, Douay en andere2. 

Op 9 augustus 1650 werd Wendelen benoemd tot kanunnik in het kapittel van de kathe-
draal van Doornik, met ingang van 26 augustus. Hij kreeg het ‘canonicatus semipraeben-
datus’; dat betekende dat hij als vergoeding de helft van de volledige prebende ontving3.
  
Wendelen was ook een tijdje pastoor van Helkyn4. Dit plaatsje lag tussen Doornik en Kort
rijk, en de bisschoppen van Doornik hadden er een kasteel als buitenverblijf5. Hij werd 
er tot pastoor benoemd op 29.10.1647, liet zich in 1649 vervangen door Willem Vande 
Kerkhove en verzaakte op 09.08.1650 aan dat pastoorschap6.

De meeste vonnissen van officiaal Wendelen zijn tijdens de oorlog in 1940 te Doornik en 
Bergen vernietigd7. Toch zijn er enkele bewaard. Op 12 september 1652 gaf Andreas Man-
gellus, de pauselijke internuntius in de Belgische gebieden, aan de officiaal van Doornik 
de opdracht het huwelijk van Michiel van den Berghe en Johanna van Daele geldig te ver-
klaren. Die geldigheid werd betwist omdat Johanna meter geweest was van het kind van 
Michiel en zijn eerste echtgenote, die de zuster van Johanna was8. Zoals hem dat gevraagd 
was, maakte Wendelen die beslissing bekend in een oorkonde van 17 september9. 
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Als officiaal gaf Wendelen op 15 mei 1653 aan Antonius Robertus de toelating om (vol-
gens de rechtspraak) zijn schuldenaar Petrus Martinache ook op zon en feestdagen te ar-
resteren. Die toelating gold tot eind juli, maar niet voor de kerkelijke feesten Hemelvaart, 
Pinksteren en Sacramentsdag10. In 1654 gaf Wendelen op 16 mei aan smid Franciscus 
Vranx van Lille gelijk in een geschil met de pastoor en de kosters en op 27 juni moest in 
Kortrijk pastoor Nicolaus Sacq het afleggen tegen slager Daniël de Malsine; beide pastoors 
moesten een geldboete betalen11.

     *   *  *

Op 27 mei 1653 werd in Doornik het graf van Childerik ontdekt, de koning van de Saksi-
sche Franken en vader van Clovis12. Het was ongetwijfeld een fascinerende vondst voor 
Govaart Wendelen, die in 1649 de Leges Salicae gepubliceerd had. Samen met Jean Chif-
flet doorzocht hij de site13. Het rijke graf bevatte o.m. een zegelring met de inscriptie 
‘Childerici regis’, meer dan honderd gouden en ongeveer tweehonderd zilveren munten en 
een gouden stierenkop14.
 
Wendelen schreef naar aanleiding van deze ontdekking het werkje Apis en Hammon, maar 
hij heeft het niet gepubliceerd, waarschijnlijk omdat JeanJacques Chifflet over hetzelfde 
onderwerp Anastasis Childerici I (1655) geschreven had. Regelmatig verwijst Chifflet in 
dit werk naar Wendelen als zijn bron. Zo zijn de eerste bladzijden over Faramond, de 
vroege legendarische Frankische koning, van Wendelen overgenomen15. Verder is Wen-
delen ook vermeld bij gegevens over o.m. de geschiedenis van Doornik, de zegelring van 
Childeric, de betekenis van de stier bij de Franken16. Wendelen schreef hem ook een uit-
voerige brief over de oorsprong van de Franken, maar daarvan is niets in de Anastasis 
opgenomen17. Nog in 1655 zou aartshertog Rudolf van Oostenrijk Wendelen geconsulteerd 
hebben over een gegraveerde steen die in het graf gevonden was18. 

     *   *   *  

Over Wendelens houding tegenover het jansenisme is weinig of niets geweten. Het re-
ligieuze conflict ontstond in 1640, toen de Ieperse bisschop Jansenius zijn Augustinus 
publiceerde. Het hield verband met vrijheid, genade en predestinatie en leidde later tot 
de tegenstelling laksheid - strengheid19. In een verzameling brieven over het jansenisme 
uitgegeven door P. Pinthereau20 komt slechts één fragment van Wendelen voor. Het is een 
fragment uit een brief van 16 juni 1652 aan Petavius en in dat fragment verklaart hij (en-
kel) waarom Jansenius zijn boek tegen Gallië Mars Gallicus noemde21.
 
Jacques onderzoekt uitvoerig hoe Wendelens kennissenkring tegenover het jansenisme 
stond. De vele jezuïeten die hij kende en ook zijn bisschop François Villain de Gand waren 
ertegen. Maar de hofarts Trevisius, bij wie hij vóór zijn Herkse periode regelmatig ver-
bleef, was een verwoed vijand van de jezuïeten en meerdere van zijn vrienden, onder wie 
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de Limburger Mantelius, waren jansenisten. De conclusie van Jacques is even elegant als 
plausibel: misschien mengde Wendelen zich niet in het debat over het jansenisme omdat 
hij als astronoom en wiskundige theologische discussies wist te relativeren22.

     *   *   *

Govaarts interesse voor eclipsen verminderde ondertussen niet. Tijdens zijn verblijf in 
Doornik zijn minstens zeven maan en twee zoneclipsen vermeld of beschreven. Som-
mige komen meermaals ter sprake met soms complementaire details over de tijden23. De 
maaneclips van 3 maart 1654 kon Govaart niet waarnemen wegens de wolken en omdat de 
maan al te ver naar het westen stond24. In januari 1656 kon hij de maaneclips van 11 januari 
en de zoneclips van 26 januari niet zien, omdat hij na een zware val bedlegerig was25. Van 
21 december 1652 tot 3 januari 1653 was er een komeet te zien, maar Wendelens familie, 
onder wie zijn jongste nichtje, zagen ze al op 20 december om 20 uur, en toen was ze veel 
klaarder26. Zowel Philippe Chifflet27 als Jean Leurechon28 gaven Wendelen inlichtingen 
over deze komeet.     

Naar aanleiding van deze komeet schreef Wendelen Teratologia cometica (1653)29, inge-
leid door een brief, opdracht aan JeanJacques Chifflet30. Zijn rationele verklaring van de 
kometen is dat ze massa’s brandende materie zijn die door de zon uitgestoten werden en 
zoals de planeten een baan rond de aarde beschrijven. Eerder had hij, wellicht ook in Door-
nik, De Sabbaticis et Iubilaeis, een niet gepubliceerd werk over chronologie, geschreven. 
Op aansporen van zijn bisschop schreef hij Clementis epistula altera (1655)31. In zijn Lam-
pas dodekalychnos (1658) gaf hij een soort synthese van zijn astronomische opvattingen32. 
Zijn Gnome orthodoxa (1659) bevat een lijst van de pausen van Petrus tot Alexander VII33.

Tegen de achtergrond van deze bedrijvigheid is het onbegrijpelijk dat Van Langeren op 7 
september 1652 aan de Franse geleerde Ismaèl Boulliau nog schreef dat ‘de goede Wende-
len niets meer deed en tevreden was met zijn goede kanunniksplaats in Doornik”34. Heel 
anders luidde de appreciatie van RenéFrançois de Sluse, een wiskundige uit het prinsbis-
dom Luik. Op 2 augustus 1658 schreef hij aan Blaise Pascal dat het wenselijk zou zijn 
dat Wendelen zijn stellingen op argumenten en experimenten zou baseren en dat hij zijn 
tabellen en waarnemingen zou vrijgeven, maar dat hij dat van een 79jarige niet durfde 
verwachten35.
  

*   *   *

De bewondering en waardering voor Wendelen waren zo groot dat er bij een afbeelding 
van hem dit lofdicht aangebracht werd: ‘Het Latijn, het Grieks en het Hebreeuws kent hij 
voortreffelijk. – Hij is de raadgever van Gerechtigheid en de lieveling van Wijsheid. – Hij 
kent de samenhang der dingen, hun getal, de baan van de hemellichamen. – Hij die alles 
kent, wordt nu door deze afbeelding gekend’36.
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Maar over Wendelens werk als officiaal kwamen er klachten. Op 6 december 1654 schreef 
zijn collega G. Coppin, in naam van de hele ‘curie’ van de bisschop, hem een indrukwek-
kende brief. Terwijl er in Govaarts andere bezigheden niets af te keuren viel, voldeed hij, 
volgens deze brief, zeker niet op het gebied van geestelijke zorg. Zijn uitspraken vertoon-
den te veel inconsequenties en zelfs dwalingen. Hij nam geschenken van de partijen aan en 
dronk met hen niet alleen na, maar ook vóór het vonnis. Hij bemoeide zich met veel zaken 
waarmee hij niets te maken had. Daarom kon hij maar beter zijn ambt neerleggen en de rest 
van zijn oude dag wijden aan het wetenschappelijke werk waardoor hij bij de geleerden 
van bijna geheel Europa bewonderd werd37.  

Na deze brief is Wendelen niet lang meer officiaal gebleven. In het voorwoord van zijn 
Clementis Epistula, dat op 29 juni 1655 gedateerd is38, schrijft hij aan de bisschop dat hij 
van hem “de zo gewenste vrije tijd om zich met zijn eigen zaken bezig te houden, gekre-
gen heeft”. Als hij later in 1658 in een brief aan de aartsbisschop van Mechelen, Andreas 
Crusenius, zijn kanunnikstitel wil teruggeven39, en daarbij een overzicht van zijn kerke-
lijke loopbaan geeft, vermeldt hij dat zijn officialaat in 1654 beëindigd werd. In deze brief 
vraagt hij ook nog een attest voor zijn pastoorschap in Geetbets. Door aan het canonicaat 
te verzaken ontving hij volgens dezelfde brief een pensioen van 500 florijnen. Dat werd op 
24 december bij de notaris vervangen door een eenmalig bedrag40.

     *   *   * 

In 1656 werd Govaart in familiale problemen betrokken. Dat blijkt uit zijn briefwisseling 
met zijn ‘nepos’, JanBaptist Van Moerkerke, de schoonzoon van Jan van Hakendover (die 
met Govaarts halfzuster Maria getrouwd was)41. Uit een brief van 27.11.1656 blijkt dat 
Van Moerkerke aanspraak maakte op meer dan hem door Cornelis Wendelen (de broer van 
Govaart) afgestaan was42. En volgens een brief van 9 januari 1657 van Wendelen aan Van 
Moerkerke, heeft Cornelis Wendelen een rechtszaak ingespannen tegen de vrouw van Van 
Moerkerke (en de dochter van Hakendover)43. In 1665 zou de weduwe van Cornelis nog 
tegen Govaart zelf procederen.    

Govaart Wendelen zou overwogen hebben terug naar Herk te verhuizen. Zowel Jacques 
als Silverijser melden dat Hakendoren44 hem dat in een brief van 25 september 1658 af-
raadde, maar ze geven geen verwijzing voor die brief45. Van Hakendover raadde hem dat 
wel af in een brief van 2 september 1658: “dat u wel hadde gedaen u van Herck geretireert 
hebben en dat Herck niet werdt en was sulcken man”46. Op 6 november nodigde Leonard 
Schindel hem uit om zijn oude dag in het Begijnhof van Diest door te bengen47. Maar hij 
zou zijn laatste levensjaren in Gent verblijven, waar hij op 6 mei en 30 oktober 1659 een 
maaneclips observeerde48
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Gent

Het is niet zo duidelijk wanneer Govaart naar Gent verhuisde. In een brief van 5 november 
1659 aan Christiaan Huygens heeft Gregorius a Sancto Vincentio het over Wendelen (een 
‘nobilis astronomus’), maar hij vermeldt niets over zijn verblijf49. Hetzelfde geldt voor de 
brief die Huygens op 20 november aan Ism. Boulliau schreef50. Toch wijzen een paar de-
tails uit Huygens’ correspondentie erop dat Govaart op 5 november 1659 in Gent woonde: 
in de in Gent geschreven brief van 5 november wijst Gregorius erop dat hij van de ‘ver-
trouwelijke omgang met o.m. Wendelen geniet”51, waarop Huygens (wegens ziekte pas 
in december) antwoordt dat hij niet wist dat Wendelen ‘daar in Gent verbleef’52, en zelfs 
niet wist dat hij nog leefde. Wanneer Huygens op 11 december 1659 aan Ism. Boulliau liet 
weten dat Wendelen op 13 november voorbereidingen getroffen en gasten uitgenodigd had 
voor de zoneclips die pas op 14 november te zien was, schreef hij ook niets over Wende-
lens verblijfplaats53.
 
Volgens Silverijser woonde Wendelen vanaf 1659 in Gent bij zijn familielid JanBaptist 
Van Moerkerke54. Veel later, in 1664, schreef Wendelen in een brief dat hij tussen 1659 en 
augustus 1664 drie keer verhuisde, en in die brief had hij het ook over het ‘accident van 
disgratie in zijn ambt’ dat hem in Doornik overvallen was; hij haalde beide elementen aan 
als excuus voor het verwaarlozen van zijn correspondentie55. In zijn testament staat dat hij 
na zijn vertrek uit Doornik in Gent bij Godfried Van Moerkerke ging inwonen56.  
 
     *   *   *
 
Op 22 september 1660 schreef Govaart een brief aan de bekende astronoom Athanasi-
us Kircher, met o.m. een gedetailleerde beschrijving van de maaneclips van 30 oktober 
165957. Die gegevens zouden later aan de basis liggen van een van de laatste inzichten van 
Kircher58.

Op 30 maart 1661 observeerde hij een zoneclips waarover hij blijkbaar later ook door 
Kircher ingelicht werd59. Hij schreef erover aan een ‘praelustris vir’, waarschijnlijk Sa-
muel Sorbière, in Parijs60. In juni kwam deze Sorbière Wendelen in Gent bezoeken. Later 
bewonderde hij deze 82jarige om zijn geest die even gezond en zijn geheugen dat even 
goed was als toen hij in Digne doceerde61. In het najaar schreef Wendelen nog een brief 
aan Sorbière in Parijs met de suggestie van een thesis voor discussie in de Académie de 
Montmor62.

     *   *   *

In 1660 bezocht Govaart voor een laatste keer zijn geboortestadje Herk en zijn vriend 
Mantelius in Hasselt63. Hij schonk Mantelius enkele van zijn werken en noemde ook een 
tiental nog te verschijnen publicaties64. 
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Op 31 januari 1661 stierf Cornelis Wendelen, de volle broer van Govaart65. De familie 
bleef ondertussen verder procederen. Op 29 december (waarschijnlijk 1664) schreef Go-
vaart een brief aan rechter Herman Bex in verband met een proces van Jan Hakendover 
(zijn schoonbroer) tegen (de gestorven) Cornelis Wendelen, vertegenwoordigd door Ar-
nold Cupers (de echtgenoot van Cornelis’ weduwe)66. En op 30 januari 1665 vroeg hij aan 
procureur Van Erckenteel twee maanden uitstel (wegens zijn hoge leeftijd) om te antwoor-
den in een proces van Cornelis’ weduwe tegen hemzelf67.

     *   *   *

Govaart maakte zijn testament op 27 augustus 1666 en schonk al zijn bezittingen aan 
Godfried Van Moerkerke68. We weten niet of Govaart langzaam aftakelde of plots door een 
ziekte getroffen werd69. Toen hij in 1667 verlamd te bed lag, kreeg hij nog het bezoek van 
Giacomo Rospigliosi, de internuntius in Brussel, en hij zou met hem nog over astronomie 
gesproken hebben70. Dit bezoek vond plaats in het voorjaar van 166771. Govaart bedankte 
hem nog in een brief voor zijn opbeurend bezoek aan een verlamde72. Hij stierf in Gent op 
24 oktober 166773.
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tatum Romanarum XI (1699), kol. 1393-1395. 
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Limburger. Govaart Wendelen, Maeseyck, 1922, p. 17.

42 Brief van Wendelen aan Van Moerkerke; cf. Luik, R.A., Familiearchief MercyArgenteau, vol. 44, p. 204+6
205.

43 Cf. Luik, R.A., Familiearchief MercyArgenteau, vol. 44, p. 208.
44 Beide auteurs schrijven Hackendoren (voor Hakendover).
45 Jacques, 1983, op. cit., p. 257; Silverijser, 1934, op. cit., p. 149150.

De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel III: 1650-1667. In Doornik en 
Gent



260 Limburg-Het Oude Land van Loon 97 (2018)
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