
TIDINGE VAN DIE COUDE

Over predikanten, boekdrukkers en schoolmeesters
A ,

Lukke Boots steld. De belangrijkste punten eruit waren: een
verzachting van de strenge predestinatieleer; de

Het politiek-religieuze klimaat in Gouda
aan het einde der zestiende en in de zeven-
tiende eeuw
Ter inleiding op het politiek-religieuze klimaat
te Gouda in de zeventiende eeuw, wordt een
kort schets gegeven van de religieuze verhou-
dingen in de periode daarvoor*, omdat daar
voor een gedeelte de verklaring ligt van de reli-
gieuze gesteldheid en het godsdienstige libera-
lisme  van het zeventiende-eeuwse Gouda.
Daarbij wordt kort ingegaan op de omstandig-
heden, waaronder Gouda is overgegaan tot het
calvinisme, en op de verschillende heterodoxe,
libertijnse predikanten die in het Gouda van
voor de synode van Dordrecht gepreekt heb-
ben. Onder religieus libertinisme moet men
hier verstaan: afwijkende en derhalve vaak
rekkelijke opvattingen ten aanzien van het
gereformeerde geloof, zoals zich dat in de
Nederlanden gevormd had en dat stoelde op de
overtuigingen van Calvijn en Beza. Het gaat
bijvoorbeeld om remonstranten, om aanhan-
gers van het davidjorisme, om tegenstanders
van geloofsdwang en van het doden van ket-
ters. Velen van hen hadden moeite de strenge
en onverbiddelijke predestinatieleer van het
calvinisme te aanvaarden; zij stonden daarbij
eveneens een strikte scheiding voor tussen ker-
kelijke en wereldlijke macht en keerden zich
tegen al te grote dwang van de kerkelijke voor-
schriften, zoals die waren vastgelegd in de
Heidelbergse catechismus. Men vreesde ’
immers dat de persoonlijke geloofsbeleving en
de persoonlijke religieuze verantwoordelijk-
heid ondergeschikt zouden worden gemaakt
aan klemmende kerkelijke regels.

Het is dan ook niet geheel toevallig dat de
Remonstrantie, de schriftelijke verklaring van
de geloofspunten van de heterodoxe calvinis-
ten, waaraan de remonstranten hun naam te
danken hebben, in 1610 te Gouda opgesteld is.
De Remonstrantie werd door 44 predikanten
onder leiding van Johannes Wtenbogaert en met
goedvinden van raadspensionaris  Van Olden-
barnevelt aan de hand van vijf artikelen opge-

wereldlijke overheid zou als onpartijdige instan-
tie de autoriteit moeten zijn om de burgers vrij-
heid en bescherming te garanderen; er zou een
vrije synode uitgescl hreven dienen te worden om
tot een revisie van de belijdenisgeschriften te
moeten komen; in ieder geval diende de eenheid
binnen de calvinistische kerk voorop te staan:
een schisma moest voorkomen worden; de
wereldlijke overheid moest het recht krijgen de
belijdenis te reviseren. De afloop is bekend.
Een contra-remonstrantie was het gevolg en bij
de Synode van Dordt werden de remonstranten
veroordeeld. Na de synode van Dordt richtte
Wtenbogaert met Cupus, Poppius, Episcopius
en Grevinkhoven in 1619 te Antwerpen de
Remonstrantse Broederschap op. Wtenbogaert
kwam na de dood van Maurits heimelijk in
1619 terug naar Rotterdam. Na de dood van de
stadhouder werden de strenge voorschriften
tegen de remonstranten niet zo stringent meer
nagevolgd.3

Verondersteld mag worden dat het tolerante
klimaat dat in Gouda sinds de zestiende eeuw
heerste, ook zijn weerslag had op de Goudse
boekhandel in de zeventiende eeuw.

De vraag werpt zich op waarom met name de
Goudse magistraat aan het einde der zestiende
en in de zeventiende eeuw zo gekant was tegen
orthodoxe scherpslijperij en zich beijverde
voor vrijheid van geloof. Ongetwijfeld kunnen
meerdere oorzaken en omstandigheden hier-
voor worden aangevoerd. Eén van de mogelij-
ke verklaringen is dat de Goudse magistraat
erg op hand van de katholieke burgers was,
omdat de stadsregering en een groot deel van
de bevolking het katholieke geloof trouw was
gebleven, ook na de gedwongen alteratie in
1572. In de zeventiende eeuw bleef nog een
groot deel van de Goudse bevolking het ‘oude
geloof’ trouw. Gouda kende in de tweede helft
van de zeventiende eeuw nog een katholieke
stadsdrukker. Alleen in de acts van de Goudse
kerkenraad wordt - vanzelfsprekend - menig-
maal gefulmineerd tegen de ‘paepse supersti-
tiën’.
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Hieronder wordt in het kort geschetsl
Goudse vroedschap in 1572 gedwongen werd
op alle eisen van de politieke en vooral calvi-
nistische overmacht in te gaan. Het zou kunnen
dat deze dwang en met name de belofte van
vrijheid van godsdienst, die uiteindelijk niet
werd ingelost door Willem van Oranje en diens
aanhangers, de Goudse magistraat aan het eind
van de zestiende en vooral het begin van de
zeventiende eeuw ertoe gebracht hebben aller-
lei heterodoxe en afwijkende geloofsovertui-
gingen ~te  steunen. Een andere verklaring, die
echter minder specifiek betrekking had op de
Goudse omstandigheden, is dat de magistraat
zich niet wilden laten ringeloren door de kerke-
lijke overheid. Hiervan getuigen in ieder geval
wel de acts van de Goudse kerkenraad in de
zeventiende eeuw. Echter, deze strijd om de
macht tussen kerkelijke en wereldlijke overheid
speelde zich eveneens in andere steden af.

Op politiek gebied stelde de Goudse wereld-
lijke overheid zich tamelijk particularistisch op
ten onzichte  van het nationale belangs4  Na de
dood;an  Willem van Oranje in 1584-werd  het
streven sterker in de Renubliek een monarch
van koninklijke bloede aan  te trekken. In 1585
was Gouda de enige Noord-Nederlandse stad
die zich tegen het afstaan van de soevereiniteit
aan de Engelse koningin verklaarde. Met name
Gouda’s stadspensionaris Francois Vranck, die
dat ambt van 1583 tot 1589 uitoefende, en de
magistraatsleden keerden zich fel hiertegen5  In
de stad werd het particuliere belang boven dat
van het gewest of de unie gesteld. In 1587 was
de magistraat van Gouda, wederom, gekeerd
tegen het verlenen van te veel macht aan de
graaf van Leicester, die door koningin Elisabeth
naar Holland was gezonden als ‘adviseur’, maar
met de titel van landvoogd. Van Engelse zijde
werd het idee dat de soevereiniteit bij de Staten
zou berusten, van de hand gewezen en als
onvoorstelbaar geacht. De Engelse opvatting
was niet,alleen voortgekomen uit eigen belang;
voor velen was het idee dat de soevereiniteit
van een land bij een andere instantie kon berus-
ten dan bij de koning, nog moeilijk voorstel-
baar  Op instigatie van zijn vriend Van
Oldenbarneveldt schreef pensionaris Vranck
een boek, dat wel beschouwd wordt als de
Magna  Charta van de Nederlandse Republiek.6
Het boek droeg de titel: Corte  vertoninghe van
het recht byden Ridderschap, Eedelen ende  ste-
den van Holland ende  Westvrieslant van allen
ouden tijden in den voorschreven lande
gebruyckt tot behoudenisse vande  vryheden,
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gherechticheden, privilegien ende  lofielicke
ghebruycken vanden  selven lande, Rotterdam,
1587. Vranck was een politiek voorstander van
de stad als onafhankelijk machtscentrum: ‘By
dese collegien (=de stedelijke vroedschappen)
alleen is de macht om te adviseren, resolveren
en disponeren van alle saken concèrnerende
den staet van den lande en der stede respecti-
vel.’  Zijn ideeën hebben dan ook veel invloed
gehad op de staatkundige denkbeelden die in
Gouda opgeld deden en op latere staatkundige
denkers als Hugo de Groot en Slingelandt.

Gouda% gedwongen overgang tot het calvi-
nisme
Toen in juni 1572 Adriaan van Swieten in naam
van Willem van Oranje Gouda had bezet, sloot
hij met de vroedschap een overeenkomst ten
aanzien van de vrijheid van godsdienst8  Wat
deze vrijheid van religie zou moeten inhouden,
daarover verschilden de meningen van de
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Goudse vroedschap en Van Swieten. De laatste te betalen, omdat deze anders geen bezoldiging
dacht voornamelijk aan hen die tot het calvinis- had en dreigde Gouda te verlaten. De vroed-
me waren overgegaan en die tot nu toe hun reli- schap wilde echter eerst de vrijheid van gods-
gie niet vrijelijk hadden kunnen beoefenen. De dienst geregeld zien; de Sint-Janskerk was
vroedschap wilde het katholieke deel der stad, immers nog steeds gesloten, ook voor katholie-
waartoe zij zelf ook voor een groot deel behoor- ken. De kerk alleen te openen voor katholieken
de, beschermen. Van Swieten bedong, omdat hij was geen optie, omdat dan het gereformeerde
ertoe gehouden was de priesters te beschermen deel van de bevolking te hoop zou lopen.
en de plundering van de katholieke kerken tegen Uiteindelijk werd besloten de calvinisten niet te
te gaan, dat de katholieken in Gouda zo weinig zeer tegen de haren in te strijken en bepaald
mogelijk aanstoot zouden geven. Dat wil zeg- werd dat de kerk weer geopend zou worden en
gen: geen openlijke processies en geen priesters dat de katholieken hun godsdienstoefeningen
in ambtsgewaad over straat. De vroedschap zag mochten houden zonder, echter, de door de cal-
in deze beperking een overtreding van de over- vinisten zo gehate mis. De Goudse pastoor kon
eengekomen vrijheid van godsdienst. zich hiermee, vanzelfsprekend, niet verenigen.

Niet lang daarna werd de katholieke Sint- Inmiddels was de samenstelling van de
Janskerk, de voornaamste kerk te Gouda, vroedschap van veertig raadsleden gewijzigd.
bedreigd met plundering en brandstichting. Van Onder invloed van Van Swieten waren er meer
Swieten trad hiertegen op, maar naar de zin van hervormingsgezinden benoemd, maar de meer-
de vroedschap niet streng genoeg. Bovendien derheid van de vroedschap bleef nog steeds
liet hij de Sint-Janskerk sluiten om verwoestin- katholiek. Opnieuw werd besloten met de pas-
gen tegen te gaan De vroedschap kon zich niet toor te gaan onderhandelen. De pastoor wenste
verzetten tegen deze maatregel. De andere ker- op geen enkele wijze de vroedschap en Van
ken waren reeds door calvinisten ingenomen, Swieten tegemoet te komen, waarop men niet
zodat het katholieke deel van de stad ten huize anders vermocht dan hem zijn ontslag en bijbe-
van een priester of elders moest gaan kerken. horende gouden handdruk te verlenen. De pas-
Overbodige kerkelijke schatten werden gecon- toor draalde echter met zijn vertrek uit Gouda.
fisqueerd of moesten aan de Staten worden De gereformeerden, die zich gesterkt voelden
overgedragen, onder meer ter bekostiging van door het ontslag van de pastoor, braken de kerk-
de oorlog. De afstand van het katholieke goud deuren van de Sint-Jan open.
en zilver ging niet van harte, maar de Spaanse Tegelijkertijd liep er een rekest voor nog eens
oorlogsdreiging -Rotterdam, Schoonhoven en twee gesalarieerde predikanten te Gouda. De
Krimpen waren nog in handen van de Spaanse gereformeerden trachtten de vroedschap onder
legers - zal de Gouwenaren uiteindelijk van druk te zetten door te dreigen met vernielingen
gedachten hebben doen veranderen. in de Sint-Janskerk. Van Swieten poogde tussen

Het beleg van Schoonhoven bracht Lumey beide partijen te bemiddelen. Hij gaf als drin-
met zijn leger in Gouda; een man die zijn afkeer gend advies de ene aanwezige predikant te
van de ‘papistische afgoderij’ niet verhulde. betalen en als beloning daarvoor een nieuwe
Lumey zorgde ervoor dat de Sint-Janskerk voor pastoor aan te stellen. De vroedschap stelde
zijn eigen manschappen en geloofsgenoten geo- voor de hervormde en de katholieke dienst in
pend werd. Zijn manschappen begingen overí- dezelfde kerk, de Sint-Janskerk, te houden.
gens allerlei wandaden, brandstichting, moord Van Swieten kon echter zijn belofte een pas-
en doodslag. Bijna was de Goudse bevolking toor aan te stellen niet houden, omdat de Staten
tegen de zogenaamde bevrijders in opstand kort daarna besloten dat de openbare uitoefe-
gekomen. De Goudse vroedschap richtte zich in ning van het oude geloof verboden moest wor-
wanhoop tot Willem van Oranje, van wie den. Er bleef de vroedschap niet anders over
bekend was dat hij vrijheid van godsdienst hoog dan met lede ogen toe te zien hoe de gerefor-
in het vaandel droeg en dankzij de prins hoopte meerden bezit namen van de Sint-Janskerk en
men in het vervolg van de bendes van Lumey dat dezen langzamerhand alle herinneringen
verstoken te blijven. Lumey en zijn troepen aan en kostbaarheden van het oude geloof uit de
kwamen weliswaar niet meer terug, maar van de kerk verwijderden‘ Lange tijd heeft de vroed-
vrijheid van godsdienst zoals de vroedschap die schap zich nog verzet tegen de betaling harer-
zich had voorgesteld, was nauwelijks sprake. zijds van de gereformeerde predikant, totdat zij

Door Van Swieten werd de Goudse magi- op last van Willem van Oranje in 1573 ontbon-
straat gedwongen de gereformeerde predikant den werd.
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Het Goudse vrijzinnige klimaat in de zeven-
tiende eeuw: in kerkelijk opzicht
De komst in 1582 van de zeer vrijzinnige pre-
dikant Herman Herbers naar Gouda luidde een
periode in van gereformeerde vrijzinnigheid,
die tot en met de Synode van Dordrecht zou
duren; niet alleen van de zijde van de kerkelij-
ke dienaren, maar ook van anderen, zoals
Coornhert en Conradus Vorstius, die beiden een
veilig heenkomen zochten naar Gouda. Na de
landelijke synode van 161% 1619 werden drie
predikanten, die in die periode hun ambt uitoe-
fenden, Dirk of Theodoor Hermansz Herbers,
Hereboldus Tombergen en Eduard P L  L
vervangen door contra-remonstrante broeders.
In 1619 waren dat Bartholomeus Nicolai en
Isaac Heinsbergen, die respectievelijk uit
Terheide,  en Scherpenisse kwamen. In 1622
kregen deze kerkdienaren versterking van
Antipas van der Borre, die daarvoor in
Bereambacht het ambt had uitgeoefend.
Heinsbergen overleed in 1625 en wer&  vervan-
gen door 1. Petruszn Plancius, de zoon van de
contra-remonstrant Petrus Plancius, die tijdens
de twisten tussen arminianen en gormaristen
een belangrijke rol rol had gespeeld.

Dirk Herbers, zoon van de bovengenoemde
Hetman Herbers, die vanaf 1599 in Gouda aan-
gesteld was, had met zijn vader en met collega
Thombergen de hierboven reeds vermelde
zogenaamde ‘Goudse Catechismus’ - Korte
onderwijsinghe - opgesteld. Het was opgesteld
ten dienste  van het catechetisch onderwijs. Zij
hadden Arminius bij het boekje betrokken en
deze had het goedgekeurd. Dirk Herbers had
beloofd dit boekje niet ter perse te sturen, voor-
dat de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse
synode het hadden goedgekeurd. Maar Herbers
had zich niet aan zijn belofte gehouden, waar-
voor hij in 1618 alsnog zijn excuses aanbood.
Orthodoxe ambtgenoten vermoedden dat deze
Korte onderwijsinghe bedoeld was om de
Heidelbergse Catechismus te vervangen. Met
name de felle gomarist Reinier Donteclock ver-
zette zich hevig tegen dit geschrift.

Dirk Herbers kwam vrijelijk voor zijn remon-
strantse gevoelens uit, toen hij op de Dordtse
synode verhoord werd. In tweede instantie
heeft hij wel de ‘acte van stilstand’ getekend
waardoor hem meer vrijheid werd gegund dan
ziin remonstrantse medestanders. In 16 16

’
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Jonkheer Adriaen  van Swieten, zoals hij in 1579 werd
geportretteerd door Hendrick  Goltcius.
~f~~~lz:‘-  “x***~um  ‘Het Catharina Gasthuis’“m,-u.LJ”  I”IUJ<

heeft het nooit in zijn bedoeling gelegen uitge-
breid met anderen te polemiseren. Pas nadat
Jacob Revius een reactie op Cort ende  claer
bewijs het licht had doen zien, waarin deze zich
verklaart tot overtuigd contraremonstrant,
reageerde Herbers met Christeiijcke verdedi-
ginghe (Gouda 1617). In dit laatste geschrift
verklaarde hij nogmaals dat hij niet wenste te
disputeren. Revius reageerde hier niet meer op.

Eduard Poppius werd in 1607 te Gouda
beroepen.‘O  Hij was één der ondertekenaren van
de remonstrantie van 16 10, die in Gouda opge-
steld was. In 16 16 schreef hij De enge poorte..  . ,
dat bij Jasper  Tournay en Andries Burier te
Gouda uitgebracht werd, waarin hij zich open-
lijk remonstrants bekent. Door de Dordtse
synode werd hij veroordeeld, uit het ambt gezet
en verbannen. Na een kort verblijf buiten de
Republiek, diende hij echter de Goudse remon-
strantse gemeente vanaf 1620 nog heimelijk,
totdat hij door verraad, in 1623, gevangen werd
gezet te Loevestein. De Goudse magistraat had

Y

schreef hij ook nog de bestseller Cort ende
claer bewijs uyt de H.  Schrifluer..,  uitgebracht
bij Toumay en Burier. Hoewel hij de remonst-

in 162 1 een plakkaat tegen hem uitgevaardigd
waarin een beloning van 800 gulden werd uit-
gelooofd voor degene die Poppius zou aanbren-

rantse overtuiging van harte was toegedaan, gen. Tussen 1619 en 1622 liet hij nog vier
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geschriften verschijnen, die zonder drukkers- dene pro-remonstrantse magistraatsleden had
adres en plaats van uitgave, hetgeen door de Maurits uit tactische overwegingen op het kus-
omstandigheden niet verwonderlijk is, zijn sen gelaten. De eerste jaren na de wetsverzet-
gedrukt, maar waarvoor Gouda vermoedelijk ting konden remonstrantse predikanten buiten
als plaats van uitgave mag worden aange- de stadspoorten hun diensten leiden. Maar al
merkt.” Hij was met onder anderen Wtenbo- spoedig had de Goudse wereldlijke overheid de
gaert, Cupus en Episcopius de oprichter van de remonstrantse godsdienstoefeningen ook bin-
Remonstrantse Broederschap in 1619 te nen de muren oogluikend toegestaan. Wel had
Antwerpen. Omdat hij na verloop van een paar de Goudse magistraat een plakkaat uitgevaar-
jaar weer in Gouda ging prediken, werden er digd - daartoe gedwongen door de politiek van
plakkaten op zijn hoofd uitgevaardigd. Hij de stadhouder - waarin was bepaald dat de bal-
stierf in gevangenschap in 1624. juw de bijeenkomsten der arminianen moest

Over Hereboldus of Hermboldus of Arboldus verhinderen, zij het zonder geweld te gebrui-
Thombergen is minder bekend dan over zijn ken. Op het hoofd van Poppius - die de remon-
meer vermaarde collegae. Hij werd in 1600 te strantse gemeente nog steeds, heimelijk, voor-
Gouda beroepen vanuit Roermond en evenals ging - en op dat van zijn gezinsleden, kwam een
zijn twee collegae werd hij na de Synode van fors geldbedrag te staan, namelijk 500 en 300
Dordrecht wegens zijn remonstrantse opvattin- gulden. Poppius werd uiteindelijk gearresteerd
gen uit het ambt gezet.12  In 1607 had hij samen en te Loevenstein gevangen gezet. Zijn collega
met vader en zoon Herbers het hierboven reeds Passchier de Fijne continueerde de remonst-
vermelde boekje Korte ondenvijsinghe  der kin- rantse activiteiten. De zachtmoedige Goudse
deren uitgegeven. In 1612 gaf hij bij Tournay baljuw Dirk Schaap werd vervangen door de
nog een boek uiti strenge en hardvochtige Anthonie Cloots, die

De drie Goudse remonstrantse predikanten tot 1625 - het jaar waarin Frederik Hendrik aan
vonden allen hun ontslag uit het ambt en wer- de macht kwam - vele heterodoxen het vuur aan
den uit de stad verbannen, na de synode van de schenen legde. Volgens Brandts Historie der
Dordrecht. Wtenbogaert wijdt in zijn Reformatie was Cloots aanvankelijk een vurig
Kerckelijcke  Historie enigszins uit over deze aanhanger van het remonstrantisme geweest.
Goudse zaak: ‘Hier mede wiert dat sware bij- Stadhouder Frederik Hendrik had minder sol-
kans thienjarige geschil geeindicht, wel met daten  om de burgers te controleren dan zijn
groote blijschap van de Heeren (=stadbestuur, voorganger en daardoor liet de uitvoering van
lb), ende  ‘t meestendeel van de gemeente ter de plakkaten tegen de remonstranten te wensen
Goude, sonderling ook tot vernoegen van de over. Bovendien weigerde de Goudse magi-
Heeren  Staten van Holland; maer met weynich straat de baljuw ter zijde te staan bij de
danck  van sommige predicanten, die dese gedwongen verkoop van bezittingen der
besoigne tegen de borst was...‘14.  Bij deze uitla- remonstranten. Behalve het opleggen van boe-
ting van Wtenbogaert kan men zich wel afvra- tes15  - een methode waar Cloots zich gaarne van
gen of de Goudse magistraat de uitkomst van de bediende - behoorde namelijk het verbeurdver-
Dordtse synode en de politieke gevolgen daar- Maren van goederen van heterodoxen en de
van van harte heeft toegejuicht; meer voor de daarop volgende verbanning, tot de mogelijk-
hand ligt dat dit min of meer werd afgedwon- heden. De magistraatsverkiezingen van 1628
gen. Dat een gedeelte van de gereformeerde bracht verschillende arminianen terug in de ste-
gemeente inmiddels orthodox was ingesteld, is delijke  regering. Een jaar later kreeg de remon-
evident, maar of dat bij een meerderheid in strantse gemeente, met approbatie van de
Gouda van harte was gegaan, valt sterk te Goudse magistraat, haar eerste kerkgebouw
betwijfelen, zeker waar de Goudse gemeente binnen de stad, terwijl ook een reguliere ker-
nog lange tijd de vrijzinnige Poppius heimelijk kenraad,  diaconie en de functies van ouderlin-
in haar midden heeft gehad. gen weer werden ingesteld.16

De wetsverzetting door Maurits was in Veel minder gelukkig was vanzelfsprekend
Gouda omzichtig aangepakt; de stadhouder had de Goudse Nederduits gereformeerd kerk met
zich persoonlijk op 1 november 1618 hiervoor de houding van de Goudse magistraat ten aan-
ingespannen; nadien werden op 27 december zien van de activiteiten van de remonstranten
1619 nogmaals in zijn naam door Johan Ernst en andere heterodoxe gelovigen. Zo maakte de
Casimir ingegrepen. Er was in die tijd een grote Goudse kerkenraad in 1624 bezwaar tegen het
militaire macht in de stad gelegerd en verschei- feit dat de remonstranten gingen kerken bij de
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pas opgerichte doperse kerk, die door die ker-pas opgerichte doperse kerk, die door die ker- sinds een paar maanden in alle heimelijkheidsinds een paar maanden in alle heimelijkheid
kenraad  veelzeggend ‘den drecwagen’ genoemdkenraad  veelzeggend ‘den drecwagen’ genoemd hiieen in een burgerhuis  dat  de  naam Ikbijeen in een burgerhuis dat de naam De
werd.” Een paar jaar later in 1628 klaagden dwerd.” Een paar jaar later in 1628 klaagden de Vergulde Arent  droeg en dat gelegen was aan
broeders van de classis Gouda erover in de pabroeders van de classis Gouda erover in de par- Achter de Vismarkt,23  Er was al direct een pre-
ticuliere synode van Zuid-Holland dat ‘de rctolticuliere synode van Zuid-Holland dat ‘de stou- dikant aangetrokken in de persoon van Clemens
ticheyd der Arminianen bticheyd der Arminianen binnen, Gouda, a Bijlevelt; deze zou aanvankelijk voor drie
Schoonhoven ende  NieupoortSchoonhoven ende  Nieupoort seer groot wasLP---  ‘--- maanden op proef komen en hij verdiende een
ende  dagelix aenwies”*.  In 1640 vroegen deende  dagelix aenwies”*.  In 1640 vroegen de 1mager maandsalaris van 25 gulden, omdat er ‘s
afgevaardigden op de classisvergadering inafgevaardigden op de classisvergadering in :zondags maar één dienst was. Na een paar
Schoonhoven zich af of de catechismus van  deSchoonhoven zich af of de catechismus van de maanden bleek De Vergulde Arent,  waarin ook
remonstranten, die kortgeleden WEremonstranten, die kortgeleden was uitge- een bedrijf gevestigd was, te klein voor de
bracht, niet direct zou moeten worde,, . vIvvbracht, niet direct zou moeten worden verbo- godsdienstoefening;P’----- Bijlevelt had inmiddels
den.19den.19 een vaeen vaste aanstelling gekregen. De nieuwe

De Goudse kerkenraad wasDe Goudse kerkenraad was weinig gelukkig behuizing achter een huis met de naam Den
met de houding van de magistmet de houding van de magistraat inzake ker---s.d &_-& Wijnberg op de Peperstraat had een vluchtgang
kelij ke aangelegenheden. Niet alleen benoemdekelij ke aangelegenheden. Niet alleen benoemde c rop de Komijnsteeg. Hoewel de magistraat de
de Goudse magistraat aan het begin van dede Goudse magistraat aan het begin van de gebruikgebruikmaking van dit pand als luthers kerkge-
zeventiende eeuw slechts libertijnse predikan-7evmtiende  eeuw slechts liktiinse  nrdikm- bouw vbouw verbood, bleef de schuilkerk ongeveer
ten, maar ook later in de eeuw bleef het wereld- zeven jaar in gebruik. Lutherse ingezetenen der
lijk bestuur zijn macht uitoefenen bij aanstel- stad droegen hun financiële steentje bij om in
ling en ontslag van predikanten. Toch werd pre- 1630 een andere huiskerk aan te kopen: De

Ldikant Abbema in 1635 beroepen, hoewel som-dil&nt  Abbema in 1635 beroepen, hoewel som- Drie Tafelkaersen op de Gouwe.Drie Tafelkaersen op de Gouwe.
mige magistraatsleden bezwaar hiertegenmige magistraatsleden bezwaar hiertegen Zustergemeenten uit Utrecht Rntterdam.Zustergemeenten uit Utrecht, Rotterdam,
maakten.*Omaakten.*O In 1636 klaagden zijn colleg-.In 1636 klaagden zijn collega Middelburg, Delft en Woerden hadden hun
Nicolai en hijzelf in de vergadering van de par-Nicolai en hijzelf in de vergadering van de par- GoudseGoudse medegelovigen in dezen behoorlijk in
ticuliere synode van Zuid-Holland dat  deticuliere synode van Zuid-Holland dat de de koude kou laten staan. Rond 1644 was de Goudse
Goudse magistraat hem vijandig blGoudse magistraat hem vijandig bejegende. lutherse gemeente zodanig gegroeid dat er een
Uiteindelijk stond de houdingUiteindelijk stond de houding van deze predi-vyI  YA-v kerkenraad ingesteld kon worden en dat de pre-
kant de magistraat helemaal niet meer aam-,kant de magistraat helemaal niet meer aan, dikant nu voor het eerst een passend salaris kon
zodat hij twee jaar later weer het veld moestzodat hij twee jaar later weer het veld moest worden uitbetaald. Steeds meer lidmaten
ruimen, hoewel dit ontslag zeer tegen het  ‘oop-ruimen, hoewel dit ontslag zeer tegen het ‘oog- bedachten de kerk in hun testament, zodat er
merck des Synodi’ was. De kwestiemerck des Synodi’ was. De kwestie Abbema geld kwam voor de armen (diaconie), voor ver-
rakelde bij de particuliere synode derakelde bij de particuliere synode de ‘swaeri-“..UVZL schillende praalgraven ten behoeve van deylA------o
cheden’  op die de magistraat te Gouda biicheden’  op die de magistraat te Gouda bij voorfzarvoorgangers en voor het stichten van een hofje
voortduring maakte bij de beroeping van predvoortduring maakte bij de beroeping van predi- met huisjes voor minderbedeelden. Aan het
kanten, En in de jaren zestig van de zeventielkanten, En in de jaren zestig van de zeventien- eind van de zeventiende eeuw was de omvang
de eeuw werd de kerkenraad nog steeds gecol-de eeuw werd de kerkenraad nog steeds gecon- van het kapitaal van de Goudse lutherse kerk zo
fronteerd met remonstrantse gelovigen, metfronteerd met remonstrantse gelovigen, met toegenomen dat de weduwe van de tweede pre-
wie, hoewel zij niet meer behoorden tot dewie, hoewel zij niet meer behoorden tot de dikant, Clemens (11) a Bijlevelt, een neef van de-_--  - -- -- - ___ _  _ , ---~~~  \ , I ---- -----
Nederduits gereformeerde kerk en een apartNederduits gereformeerde kerk en een apart eerste voorganger, een weduwepensioentje koneerste voorganger, een weduwepensioentje kon
kekgenootschap waren gaan vormen, men nietkekgenootschap waren gaan vormen, men niet worden toegekend.worden toegekend.
goed raad wistz’goed raad wistz’ Het katholieke geloof bleef in de RepubliekHet katholieke geloof bleef in de Republiek

De lutherse kerk kende in de Republiek wei-De lutherse kerk kende in de Republiek wei- ondanks de protestantisering onder een grootondanks de protestantisering onder een groot
nie aanhang: het grootste deelnig aanhang; het grootste deel daarvan verbleef deel van de bevolking levend: nog zo’n 40%
in Amsterdam en Woerden22;  een kleine, maar--^--) _-___ bleef tot aan het einde der achttiende eeuw-__  -  --__-__  --.__---  -~~

zeer hechte gemeenschap van lutheranen woon-zeer hechte gemeenschap van lutheranen woon- Rome trouw. Van een systematische vervolging
de ook in het vrijzinnige Gouda. V+licwaArde ook in het vrijzinnige Gouda. Weliswaar van het katholieke volksdeel is nooit echt spra-
waren zii pas na de Synode van Dordiwaren zij pas na de Synode van Dordrecht daar ke geweest. De wereldlijke gezagsdragers lie-
gaan wonen, maar zij werden in de stad aan de ten de katholieken voor een groot deel met rust,
Gouwe, ondanks het verbod van de magistraat11 veelal uit realiteitszin. In de steden leefde hetuu  -..-, --__-____-  _-_- _~~
hun geloof uit te oefenen, redelijk OIhun geloof uit te oefenen, redelijk ongemoeid katholieke en protestantse deel vaak in betrek-
gelaten. Onder de Goudse lutheranen bevondengelaten. Onder de Goudse lutheranen 1 kelijke harmonie samen. De oppositie tegen de
zich nogal wat boekverkopers en -drukkers. De-. katholieken kwam vooral van de kant van deysvA* --vb--  .  --

-----.  --~--1

Goudse magistraat ontving in 1623 ilGoudse magistraat ontving in 1623 informatie Nederduits gereformeerde kerk.24  Ook ,de
over de luthersen in de stad: lim ~~over de luthersen in de stad: lidmaten kwamen,LI LL., uAAa-aa Goudse magistraat bemoeide zich nauwelijks-1---- -----~--  .~~~~~~ ylI-A  _*--  . . ---J--I
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met de grote hoeveelheid katholieken in de De veroordeling van de remonstrantse leer
stad. Rond het midden van de zeventiende door de synode van Dordrecht en de verzetting
eeuw waren er in de stad vier verschillende van de wet in het najaar van 1618, waarbij prins
katholieke staties actief. De katholieke gods- Maurits nieuwe machtshebbers  benoemde, lie-
dienst van drukker Cornelis Dijvoort  belette de ten ook het politieke klimaat in Gouda niet
magistraat niet hem een officieel stadsdrukkers- onberoerd. Daarbij werd eveneens de vrijheid
schap toe te kennen. van drukpers beknot. Reeds in juni 1618 had-

Ondanks alle inspanningen van de Goudse den de Staten van Holland een plakkaat uitge-
kerkelijke overheid is het remonstrantisme, of vaardigd, waarin het alle boekdrukkers in de
algemener de dissenterse geneigdheid in Gouda provincie verboden werd ongewenste geschrif-
nooit geheel uitgebannen geweest. Niet in de ten te drukken en te verkopen. Bovendien was
laatste plaats werd dit veroorzaakt door toedoen men verplicht een exemplaar van alle publica-
van de wereldlijke overheid, die geen belang ties af te dragen ten behoeve van de censuur,
had bij een groot kerkelijk machtsblok. Het Ook gold de verplichting tot het volledig
tolerante klimaat dat aanvankelijk aan het einde afdrukken van het impressum en een nieuwe
van de zestiende eeuw in Gouda heerste, bleef, eedsaflegging door alle boekdrukkers aan hun
ondanks de Synode van Dordrecht, in de zeven- magistraten.27 Nog voordat Tournay zich in
tiende eeuw nadrukkelijk aanwezig. In dat kli- 1618 aandiende bij het stadsbestuur als boek-
maat kon John Locke aan het eind van de drukker; liet hij in datzelfde jaar een anoniem
zeventiende eeuw zijn Epistola de tolerantia in pamflet zonder naam van drukker en plaats uit-
Gouda laten verschijnen. komen.28  Krachtens een plakkaat van de Staten

van Holland van 16 juni 1618 was het verboden
De Goudse vrijzinnigheid weerspiegeld in de ongewenste geschriften te drukken en moesten
boekhandel en het onderwijs uitgaven voorzien zijn van een volledig impres-
Interessant en wellicht veelzeggend is het dat sum. Bovendien moest een exemplaar van een
alle Goudse libraires aan het begin van de publicatie ingeleverd worden voor de censuur,
zeventiende eeuw, vanaf het einde van de zes- Het pamflet van Tournay, dat een vermoedelijk
tiende eeuw tot aan de wetsverzetting van politieke lading had, werd verboden en de
Maurits en de veroordeling van het arminianis- Staten van Holland loofden een beloning van
me door de Dordtse synode, veel werk gedrukt 500 gulden uit om de auteur en de drukker van
hebben van heterodoxe, godsdienstig-libertijn- het werk te kunnen traceren. Tournay bleef van-
se en arminiaanse auteurs en van hen die zich wege  het onvolledige impressum buiten schot.
keerden tegen de opgelegde geloofsdwang van De politieke inhoud van dit pamflet is uitzon-
de calvinisten: Dirk Volkertsz. Coomhert, Dirk derlijk  in het fonds van deze merendeels hete-
Herbers, Eduard Poppius, Hereboldus Thom- rodoxe werken. Waarschijnlijk heeft hij zich
bergen, Vorstius, David Joris, J.A. Corvinus, tegen de voorspelbare uitkomst van de Synode
Caspar Coolhaes, Petrus Dathenus of Datheen, van Dordt en de wetsverzetting door Maurits te
Sebastiaan Castellio, Sebastian Franck,  en weer willen stellen. Ook durfde hij het in dat-
anderen. Er zal in deze periode behoefte zelfde jaar a a n samen met predikant
geweest aan aan dergelijke literatuur. De afkeer Thombergen het Goudse stadsbestuur te ver-
van geloofsdwang van de kant van het Goudse zoeken een werk van Vorstius te mogen druk-
stadsbestuur was overigens ook in deze periode ken29.  Wat beiden ertoe gebracht zo’n netelige
gebleken uit de toezending van tien exemplaren kwestie aan te snijden in een periode dat
van Coornherts Proces vant ketterdoden, Maurits de wet in Gouda al verzet had of op het
gedrukt door Jasper  Toumay in 1590, aan prins punt stond dat te doen, kan men zich met recht
Maurits.25 afvragen. Het kan haast niet anders zijn dan dat

Ook na de synode van Dordrecht blijkt uit de zij van mening waren dat het in Gouda wel niet
acts  van de Goudse kerkenraad, de acts van de zo‘n vaart zou lopen met het toezicht op de
classis Gouda en de acts van de particuliere plakkaten, gezien de buitensporige en de tot
synode te Zuid-Holland de grote terughoudend- dan toe aan de dag gelegde ruimdenkendheid
heid van de Goudse wereldlijke overheid zich van de Goudse magistraat. In 1621 kwamen zo
te bemoeien met strikt intern-kerkelijke kwes- Jasper  Toumay en Pieter Rammesijn de eed van
ties  en een even grote afkeer van bemoeienis de drukkers ‘in conformiteyt van ‘t placcaet’
van kerkelijke zijde met stadsbestuurlijke aan- afleggen30  In de eerste decennia na de Synode
gelegenheden.26 van Dordrecht werden er in de kerkenraads- en
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classisvergadering weinig klachten gehoord
tegen het ‘licentieus boekdrucken’. Wel is er
sprake in 1642 van een visitatiecommissie van-
uit de classis om de Goudse drukkerijen aan een
onderzoek te onderwerpen.“’ Deze visitatie
stond ongetwijfeld in verband met de kwalijke
boeken die de Waalse predikant Everwijn  - over
deze kwestie volgt hieronder meer - in Gouda
had laten drukken. Maar kennelijk viel er wei-
nig aan te merken op de Goudse libraires, want
zij vormen geen gespreksstof meer op de clas-
sisvergaderingen. Aan het eind van de zeven-
tiende eeuw had het ‘licentieus boekdrucken’ de
zorg van enkele afgevaardigden op de Synode
in Den Haag in 1695. De classis haalde in het-
zelfde jaar opgelucht adem, omdat dergelijk
vuige praktijken ‘bij ons’ niet voorkwamen3”
Deze problematiek bleef de classis tot aan het
eind van de eeuw boeien. Vijf jaar later vroeg de
kwestie nog steeds enige aandacht, waarbij men
waakzaam bleef in steden met boekhandels om
de ‘Christen werelt  ontstigtende schriften en
boeken  in haar  geboorze  te  helpen  smooren.,3’

Onwilliger dan de boekdrukkers waren de
‘schoolmeesters’ van de Latijnse school te Prins Maurits (1.567-1625) Gravure van Willem De@

Gouda, met name vlak na de Synode van
Dordrecht de rectores  Jacob Hovius en Cornelis vanwege zijn weigering de ‘formulieren van
Traudenius34  en conrector en boekverkoper enicheyt’ te tekenen3* In Haarlem werd hard-
Maarten Straffintvelt, In 1623 gaf men expliciet nekkige weigeraars onder de leraren uiteinde-
de voorkeur aan Hovius als rector van Latijnse lijk ook ontslag aangezegd; dit overkwam ook
school boven Traudenius, ongetwijfeld omdat de rector Schrevelius, ook al deed de laatste een
de laatste een katholiek was. Hovius werd in beroep op de Haarlemse magistraat; deze wilde
het contact gemaand in de school niets te onder- hem ten opzichte van de kerk niet steunen. In
nemen dat de gerformeerde religie in gevaar Gouda permitteerde de magistraat zich tegen-
zou brengen. 35 Het  ondertekenen van de over de kerkelijke overheid meer. Daar durfde
geloofsformulieren door diverse Goudse Jacob Hovius het zelfs aan een geschrift te
schoolmeesters is de hele zeventiende eeuw drukken, waarin hij zijn mening ventileerde dat
door een aandachtspunt geweest in de vergade- ouders en kinderen, ‘die in saken van religie
ringen van de kerkenraad, classis en van de par- anders gevoelen als de Gereformeerde kercke’
ticuliere synode van Zuid-Holland. Al in 1619 vrij zijn in het wel of niet bezoeken van predi-
werd in de classis Gouda gewag gemaakt van caties en cathechesatie,39  Eén van de regels die
het feit dat een aantal schoolmeesters niet de bij de ‘Hollandse schoolordre’ van 1625 voor de
‘formulieren van enicheyt’, die de gereformeer- Latijnse school was bepaald, luidde echter: ‘De
de kerk trachtte af te dwingen, hadden onderte- Rector zal sijn discipulen niet alleen in bonis
kend.36  Het zou volgens een aantekening uit litteris maer oock  in bonis moribus,  ende  voor-
vermoedelijk 1624 gaan om een hoeveelheid namentlijck int’gene ter godtsalicheyt dient,
van twintig schoolmeesters en vier van hun neerstelijck onderwijsen, Des Sonnedaechs
vrouwen.37  In Gouda werden de schoolmeesters sooveele mogelijck  sijne discipulen ordentelij-
die weigerden de calvinistische geloofsformu- ck met hem in ende  uijt de Kercke geleijden
lieren te tekenen, niet ontslagen uit hun functie. ende  haer  in alle stillicheyt ende  modestie soo
In Utrecht, waar een groot deel van de bevol- inde schoole  als daerbuyten houden.‘40
king katholiek bleef, mocht de katholieke rector In 1624 werd in de acts van kerkenraad een
ook blijven. In een stad als Amersfoort echter ferme klacht genoteerd: ‘Als00  daar mede
werd de katholieke rector van de Latijnse groote disorder  is aangaande de schoolen  in
school in 1620 door zijn stadsbestuur geschorst onse stad, alwaar persoonen die de schoolen
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bedienen, die bitter papist (Traudenius, lb) zijn liere synode besloten werd zowel het bovenge-
ende  vianden van Godts kerkcke alwaar de noemde boek van Hovius als de kwestie met de
jeucht wert in superstitien geconfijt ende  ver- andere schoolmeesters met rust te laten&,  totdat
dorven  wert. Ja dat mede schoole  op  den er na de dood van Straffintvelt in 1658 een
Sabbath onder de predicatien wert gehouden, andere schoolmeester benoemd moest worden.
zijn de voorschr, persoonen (Traudenius, De nieuwe leraar moest beslist van gerefor-
Hovius en Straffintvelt, lb) mede gedeputeert meerden huize zijn, waarbij de afgevaardigden
om te compareren bij onse E. magistraat ende zich de weigerachtige schoolmeesters weer her-
met haar te soucken van soodanighe middelen innerden.47  Nog tot in de jaren 1680 maakten
waar deur sulcken onheyl in onse stede machte afgevaardigden van de classis zich druk om het
werden teweert.’ het ondertekenen van geloofsformulieren van

De kwestie ontsnapte een aantal jaren aan de de schoolmeesters, van wie de meesten bleven
aandacht van de kerkenraad en classis, tot weigeren dat te doen.48 Vanaf 1664 tot aan het
Cornelis Traudenius in 1628 bevorderd zou einde van de eeuw stond de problematiek rond
worden tot conrector van de Goudse Latijnse een paapse schoolmeester en de ‘cloppenschool’
school, Toen werd weer duidelijk dat noch hij (=katholieke  school, lb) bij voortduring op de
noch Straffintvelt de geloofsformulieren onder- agenda van de kerkenraad.  De commotie
tekend had, Desondanks maakte Traudenius omtrent het groeiende katholicisme verhitten de
promotie.42  Direct poogden de kerkenraad en de gemoederen van de kerkenraadsleden vrijwel
classis stappen te ondernemen de schoolmeesters iedere bijeenkomst zeer.5o
alsnog de formulieren te laten ondertekenen.43 De magistraat van Gouda steunde de docen-
De predikanten Bartholomeus en Plancius spra- ten van de Latijnse school hierin, zowel waar
ken in 1628 met afgevaardigden van de classis het de weigering van ondertekening van de for-
over de zaak van de schoolmeesters, waarin wei- mulieren  betrof, als ook de opvatting van
nig schot leek te zitten. Hoewel de Goudse Hovius over de prediking en de cathechesatie.
magistraat zich gevoelsmatig aan de kant van De magistraat was afkerig van de dwang die de
de weigerachtige leraren schaarden, kon deze kerk op deze wijze trachtte op te leggen.
de kerkenraad en classis niet geheel in de kou Bovendien werden in de zeventiende eeuw de
laten staan. Voorzichtig manoeuvreren van de machtsposities en machtslokaties van respectie-
kant van de wereldlijke overheid zou de gevoe- velijk  de wereldlijke en kerkelijke overheid
lige kwestie in een rustiger vaarwater kunnen nader afgetast en afgescheiden. De ‘school-
leiden. Maarten Straffintvelt en Cornelis meesters’ werden geacht onder de wereldlijke
Traudenius weigerden beiden nog steeds de overheid te vallen, althans in de opvatting van
synodale acte te tekenen ‘om dat het is een saac- de magistraat. De kwestie was echter een doorn
ke van grote deliberatie’. Traudenius was, hoe- in het oog van de kerkelijke machtshebbers.  De
wel hij katholiek bleef, echter bereid zo nu en strijd werd evenwel beslist in het voordeel van
dan naar de kerk te gaan. De magistraat was in de magistraat en dus van de ‘schoolmeesters’. In
deze moeilijke kwestie toch enigszins bereid de 1635 werd in de classis Gouda verzucht: Wat
kerkenraad en classis tegemoet te komen en kan een kerk doen, als de magistraat aan visita-
beloofde ‘het beste met erstige vermaanige te tores  verbiedt schoolmeesters en rectores, die
sullen doen aan Traudenius (...en anderen, lb) notabene remonstrants zijn, te dwingen de
om hun te vervoegen tot de kercke, oordeelen- geloofsformulieren te tekenen?51
de voorder  dat niets wordende gedaan tegen de De Latijnse of Triviale scholen hadden vanaf
synode ende  kercke, de saacke daarbij behoor- de laatste helft van de zestiende eeuw een her-
de te blijven.‘” vorming ondergaan.52  Niet alleen leed het

In 1634 was de kwestie van de paapse rector onderwijs op de Latijnse scholen onder wisse-
Traudenius nog steeds niet opgelost en was een ling van rectores en docenten - de katholieke
agendapunt op de Zuid-Hollandse synode, docenten werden door Willem van Oranje cum
waarbij men refereerde aan de besluiten van de suis vervangen door gereformeerden -, maar
Dordtse Synode, namelijk dat ‘onsuyvere ook bleek dat er op de verschillende scholen
schoolmeesteren’ geweerd dienden te worden, geen uniform curriculum bestond. Leerlingen
omdat ‘de schoolen  behooren  te sijn planthoven die om welke reden dan ook gedwongen waren
van de ware Christelijke religie’45.  Deze heikele een andere school te bezoeken, konden de les-
zaak had de gemoederen weer hoog doen oplo- sen niet volgen, omdat er geen eenvormigheid
pen, ondanks het feit dat in 1630 in de particu- in de lesboeken en in het curriculum bestond. I
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Het betekende ook dat veel beginnende studen- van de religie is de kwestie de Waalse predikant
ten aan de Leidse universiteit slecht beslagen Charles Everwijn. In 1624 had de Goudse magi-
ten ijs kwamen en gedemotiveerd raakten in straat het voornemen opgevat een Waalse kerk in
hun studie. Na lang delibereren kwam de de stad te openen. Dit kon evenmin de Goudse
Statenvergadering van 2 oktober 1625 tot een gereformeerde kerkenraad bekoren. De broeders
nieuwe ‘schoolordre’, waarin ook het gods- vreesden concurrentie en eisten aanvankelijk dat
dienstonderwijs een belangrijke plaats kreeg de Franse predikant zich beperkte tot de preek op
toebedeeld. Er waren twee verplichte kerkgan- dinsdag, tot zij daarvan zelf de onredelijkheid
gen op zondag met een ‘recitatio’ van de preek inzagen. Een ‘ghemeynen ambachtsman’ was
op school. Op werkdagen was er voor en na immers niet in staat op een doordeweekse dag ter
schooltijd gebed, bijbellezing en psalmgezang. kerke  te gaan.57 Voornamelijk uit concurrentie-
Op woensdag en zaterdag werd de catechismus overwegingen had de Waalse kerk weinig sym-
gelezen. De kerk vond deze godsdienstoefenin- pathie bij de ‘Duytsche kerck’, hoewel er toch
gen haast vanzelfsprekend onvoldoende. De ook aanwijzingen zijn dat de classis Gouda zich
‘schoolordre’ van 1625 heeft bijna twee eeuwen soms zorgen maakte over de rechtzinnigheid
stand gehouden tot 1 815.53 van Waalse predikanten. Op de Waalse synode

Dit nieuwe curriculum heeft natuurlijk ook van september 165 1 te Den Bosch spraken de
gevolgen gehad voor de (her)inrichting van de gedeputeerden van de classis Gouda hun
Goudse Latijnse school. De Goudse Latijnse bezorgdheid uit over de rechtzinnigheid van
school volgde in grootte na Amsterdam, waar sommige Waalse predikanten en hun vermeen-
twee Latijnse scholen waren, Dordrecht, de losse omgang met de kerkelijke reglemen-
Haarlem, Delft, Leiden en Rotterdam, en stond ten: enige Waalse predikanten zouden hun
op gelijke hoogte met de scholen uit Alkmaar, geschriften niet willen laten onderzoeken op
Hoorn, Enkhuizen en Den Haag; kleiner dan de rechtzinnigheid en van enkelen onder hen had
school in Gouda waren die uit Brielle, de classis Gouda het sterke vermoeden dat zij er
Gorinchem, Schoonhoven, Edam, Schiedam, remonstrantse gevoelens koesterden.58
Monnikendam, Medemblik, Purmerend en In deze aangelegenheid is opnieuw de belan-
Woerden.54 gentegenstelling van de kerkelijke en wereldlij-

ke instanties in het geding. De Waalse predikant
Verhouding tussen kerkelijke en wereldlijke te Gouda, Carolus (Charles) Everwijn, die in
overheid te Gouda 1626 in dezelfde stad beroepen was59,  maakte
De verhouding tussen kerkenraad en de stede- deze tegenstelling alleen maar sterker. Deze
lijke magistraat heeft ook in Gouda spanningen predikant had in 1638 een geschrift laten ver-
gekend. Daarvan zijn hierboven reeds voor- schijnen, Donatus,  waarin hij zich aan de zijde
beelden gegeven. Ook in het onderwijs deden van de Go,udse  magistraat had geschaard, waar
zich, zoals hierboven reeds werd vermeld, zo het de bevoegdheid betrof predikanten te beroe-
nu en dan problemen voor. Een andere kwestie pen. Daarmee ging hij rechtstreeks in tegen het
van competentiestrijd tussen kerk en staat standpunt van de Goudse gereformeerde kerk.
speelde zich af op het gebied van de vrijheid Everwijn  was tevens van mening dat de classis
van drukpers. In de acts van de classis Gouda te veel invloed uitoefende op de afzonderlijke
wordt herhaaldelijk de angst uitgesproken door kerken60  Het meest ergerlijk en bemoeizuchtig
de classis voor het ‘licentieus  drukken’55,  maar evenwel vonden de broeders het dat Everwijn

r de kerk kon hiertegen niet veel ondernemen, zich mengde in de zaken van de ‘Duytsche
want het ontbrak de kerkelijke autoriteiten aan kerck’ te Gouda. Dit geschrift werd door de
de bevoegdheid hun wens feitelijk tot werke- Waalse synode van Maastricht in 1643 veroor-
lijkheid te maken56 Weliswaar had de kerk deeld en gecensureerd. In de vergadering vanP,
enige visitatores ingesteld om de Goudse druk- de particuliere synode te Leiden werd naar aan-
kerijen te onderzoeken en konden deze kerkdie- leiding van dit pamflet uit 1638 de volgende
naren een paar leden van de Goudse magistraat uitspraak gedaan: ‘. . . (Everwijn, lb) souckende
ertoe bewegen toezicht te houden op hetgeen daerin te beweeren, dat een magistraet, ook
aan drukwerk werd verspreid, maar tot werke- selve subaltern, soude  macht hebben, om, son-
lijke sancties ten opzichte van de boekdrukkers der eenighe reden politijck of eccliastijck te
lijkt het niet gekomen te zijn. geven, predicanten  af te setten,  oock  selve in

Een sprekend voorbeeld van de terughoudend- sulcke kercken, daer alle kerckelicke ordre in
heid van de Goudse magistraten op het gebied vigeur is, ...61U Het was de predikanten duidelijk
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It nu  medikanten.dox  geloof beleden - of da
schrijvers, hoogleraren, drukkers& of school:
meesters waren - in de stad aan de Gouwe een
onderkomen vonden. Vóór de synode van
Dordrecht uitte deze tolerante houding zich in
alle openheid, na de synode was zij aanvanke-
lijk ondergesneeuwd, maar na de jaren twintig
van de eeuw groeide zij weer uit tot een ‘ged-
oogbeleid’ van godsdienstvrijheid.

Noten
1 Onder hen die Gouda aanduidden als ‘het nest van ket-

ters’ bevond zich de Leidse predikant Festus Hommius,
die op 29 maart 1612 aan zijn collega Lubbertus
schreef dat hij blij was dat (remonstrantse Leidse hoog-
leraar, opvolger van Arminius) Conradus Vorstius niet

classis Gouda had rondgestrooid. Tenslotte
moest Everwijn  de kosten van ,zijn proces ver-
goeden.68

Het laat zich aanzien dat de classis‘Gouda  uit-
eindelijk genoegen heeft genomen met de uit-
gesproken censuur van het Hof van Holland in
1650 en van de Waalse synode in september
165 1 te Den Bosch69,  ~waarvan  de classis Gouda
in 1652 verslag deed, want het geschil met
Everwijn  was ‘in minne gesloten ende  onder-
linghe vrede met hantgevinge bevesticht ...170

Eveneens waren de Nederlandse en Waalse
gereformeerde kerken op de Waalse synode te
Den Bosch in 165 1 tot overeenstemming geko-
men dat remonstrantse en lutherse neigingen en
opvattingen in hun gelederen niet getolereerd
konden worden. Everwijn  bleef predikant te
Gouda tot 1668.7’  Maar dat neemt niet weg dat
de kwestie van diens vrijzinnige opvattingen en
de beschuldigingen, die hij aan een aantal leden
van de classis Gouda had toegedicht, de gemoe-
deren tien jaar lang heftig had bewogen. De
casus Everwijn  laat ook zien dat de Goudse ste-
delijke  regering wier positie door de geschriften
van de in opspraak gekomen predikant alleen
maar geconsolideerd werd, zich uiteindelijk op
geen enkel moment de wet heeft laten voor-
schrijven door enige kerkelijke instantie.

Tot slot
Het religieus-vrijzinnige klimaat in Gouda
gedurende de zeventiende eeuw en met name
de eerste twee decennia daarvan had nooit kun-
nen floreren, als de Goudse magistraat zich
daartegen had verzet. Er is vermoedelijk in
deze eeuw geen Hollandse stad geweest, waar-
in de vrijheid van godsdienst zo duidelijk was
als in Gouda. Hierboven is uiteengezet dat de
vrijzinnige houding van de magistraat niet
zozeer ingegeven werd door een vorm van
idealisme of van een principieel standpunt inza-
ke geloofsvrijheid, maar eerder het resultaat
was van een verlangen tot zelfstandigheid van
de stad ten opzichte van het gewest. Vast staat
dat de zeventiende-eeuwse Rebubliek  der
Zeven Verenigde Nederlanden geregeerd werd
door een samenwerking van zelfstandige ste-
den, waarbij het zelfbestuur van deze steden de
centrale machtsfactor was. Wat de Goudse
magistraat betreft uitte dat verlangen zich onder
andere in een afkeer tegen de calvinistische
troepen van Willem van Oranje en het machts-
streven van de nog jonge calvinistische kerk.
Vanuit deze weerzin maakte de Goudse magi-
straat het mogelijk dat zovelen die een hetero-

meer naast hem woonde, omdat dat deze naar Gouda.  .  . .-  _ _
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