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Lezing 27 februari, aanvang 20.00 uur 

’Remonstranten en Contra-Remonstranten in de ‘Vergaarbak der ketters’’ 
 Agnietenkapel, Nieuwe Markt, aanvang 20.00 uur 

Spreker: prof. Dr. E.H. Cossee  

Gouda 'vergaarbak der ketters', zo luidde een benaming van deze stad 

in het begin van de zeventiende eeuw. Het kerkbestuur van de Goudse 

Gereformeerde classis maakte het in die tijd nog bonter: 'alsoo de 

stadt van der Goude... altijd is geweest het rattennest ende den 

dreckwagen van alle ketterijen'. Dit soort uitspraken is steeds 

afkomstig van rechtzinnige calvinisten en met ketters worden dan in de 

eerste plaats de remonstranten bedoeld.  

Gouda was lange tijd een toevluchtsoord voor mensen die op 

godsdienstig gebied een andere mening waren toegedaan dan de heersende 

kerk erop nahield. In deze stad stonden de regenten een politiek voor 

van 'leven en laten leven' . Zij wilden in de eerste plaats vrede, 

gebaseerd op vrijheid van geweten. Iemand als de jurist en wijsgeer 

Coornhert, de 'kampioen voor de consciëntievrijheid', kon hier 

ongestoord arbeiden en vond hier zijn laatste rustplaats. Maar ook een 

man als de Goudse predikant Poppius, aan wie Dick Jonker zijn 

historische roman 'Titia en de dominee' heeft gewijd, kwam op voor het 

goed recht van de 'rekkelijken', de gereformeerden die vrijheid van 

belijden voorstonden. Zij werden naar het stuk dat zij hierover bij de 

Staten indienden, de remonstrantie (vermoedelijk opgesteld te Gouda), 

'remonstranten' genoemd.       
In deze lezing met lichtbeelden wordt de betekenis van de stad Gouda 

belicht voor de remonstrantse beweging en wordt daarmee de achtergrond 

geschetst voor de roman van Dick Jonker, waaruit enkele gedeelten 

zullen worden voorgedragen. 

De inleider Dr. E.H. Cossee is remonstrants predikant te Rotterdam en 

bijzonder hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 

te Groningen. Door zijn schoonfamilie (Ds. H.J. de Wijs, remonstrants 

predikant te Gouda) heeft hij speciale banden met deze stad. 

 

Bericht 

Tentoonstelling werken van Jan Schouten (1906-1987) 

Van 21 januari tot en met 19 maart 2006 organiseert Museum Kempenland, 

St. Antoniusstraat 5-7, 5616 RT Eindhoven, een tentoonstelling met 

schilderijen, tekeningen en publicaties ter gelegenheid van de 

herdenking van het honderdste geboortejaar van de kunstschilder, 

tekenaar, publicist en museumdirecteur Jan Schouten. Hij heeft immers 

van 1934 tot 1949 in Eindhoven gewoond en er zich als beginnend 

kunstenaar geprofileerd. In 1950 is hij met een Eindhovense getrouwd 

en heeft daarna in Gouda carrière gemaakt als museumdirecteur en 
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lokaal historicus. Voor meer informatie over Jan Schouten als 

kunstenaar kijk op www.museumkempenland.nl.  

Zie voor zijn Goudse periode als museumdirecteur en lokaal historicus: 

Gouda in druk, Bibliografie tot 1995  (Delft 1999).    

 

Te koop 

Straatnamenboek 2 

Van particulier te koop een gaaf exemplaar van ‘de namen der Goudse 

straten: wijken, bruggen, sluizen, waterlopen en poorten’ dr. A. 

Scheygrond, 1981. 

De echte liefhebber kan contact opnemen met maartje.alkema@planet.nl                         
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