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Het politiek-religieuze klimaat in Gouda
aan het einde der zestiende en in de zeventiende eeuw
Ter inleiding op het politiek-religieuze klimaat
te Gouda in de zeventiende eeuw, wordt een
kort schets gegeven van de religieuze verhoudingen in de periode daarvoor*, omdat daar
voor een gedeelte de verklaring ligt van de religieuze gesteldheid en het godsdienstige liberalisme van het zeventiende-eeuwse Gouda.
Daarbij wordt kort ingegaan op de omstandigheden, 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 hebben. 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 aanhangers van het davidjorisme, om tegenstanders
van geloofsdwang en van het doden van ketters. Velen van hen hadden moeite de strenge
en onverbiddelijke predestinatieleer van het
calvinisme te aanvaarden; zij stonden daarbij
eveneens een strikte scheiding voor tussen kerkelijke en wereldlijke macht en keerden zich
tegen al te grote dwang van de kerkelijke voorschriften, zoals die waren vastgelegd in de
Heidelbergse catechismus. Men vreesde ’
immers dat de persoonlijke geloofsbeleving en
de persoonlijke religieuze verantwoordelijkheid 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 calvinisten, 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
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steld. De belangrijkste punten eruit waren: een
verzachting van de strenge predestinatieleer; de
wereldlijke overheid zou als onpartijdige instantie de autoriteit moeten zijn om de burgers vrijheid 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 hiervoor worden aangevoerd. Eén van de mogelijke 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 - menigmaal gefulmineerd tegen de ‘paepse superstitiën’.
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Hieronder wordt in het kort geschetsl
Goudse vroedschap in 1572 gedwongen werd
op alle eisen van de politieke en vooral calvinistische 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 allerlei heterodoxe en afwijkende geloofsovertuigingen ~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 kerkelijke 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 wereldlijke 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 berusten dan bij de koning, nog moeilijk voorstelbaar 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 steden 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 respectivel.’ 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 calvinisme
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
dacht voornamelijk aan hen die tot het calvinisme waren overgegaan en die tot nu toe hun religie niet vrijelijk hadden kunnen beoefenen. De
vroedschap wilde het katholieke deel der stad,
waartoe zij zelf ook voor een groot deel behoorde, beschermen. Van Swieten bedong, omdat hij
ertoe gehouden was de priesters te beschermen
en de plundering van de katholieke kerken tegen
te gaan, dat de katholieken in Gouda zo weinig
mogelijk aanstoot zouden geven. Dat wil zeggen: geen openlijke processies en geen priesters
in ambtsgewaad over straat. De vroedschap zag
in deze beperking een overtreding van de overeengekomen vrijheid van godsdienst.
Niet lang daarna werd de katholieke SintJanskerk, de voornaamste kerk te Gouda,
bedreigd met plundering en brandstichting. Van
Swieten trad hiertegen op, maar naar de zin van
de vroedschap niet streng genoeg. Bovendien
liet hij de Sint-Janskerk sluiten om verwoestingen tegen te gaan De vroedschap kon zich niet
verzetten tegen deze maatregel. De andere kerken waren reeds door calvinisten ingenomen,
zodat het katholieke deel van de stad ten huize
van een priester of elders moest gaan kerken.
Overbodige kerkelijke schatten werden geconfisqueerd of moesten aan de Staten worden
overgedragen, onder meer ter bekostiging van
de oorlog. De afstand van het katholieke goud
en zilver ging niet van harte, maar de Spaanse
oorlogsdreiging -Rotterdam, Schoonhoven en
Krimpen waren nog in handen van de Spaanse
legers - zal de Gouwenaren uiteindelijk van
gedachten hebben doen veranderen.
Het beleg van Schoonhoven bracht Lumey
met zijn leger in Gouda; een man die zijn afkeer
van de ‘papistische afgoderij’ niet verhulde.
Lumey zorgde ervoor dat de Sint-Janskerk voor
zijn eigen manschappen en geloofsgenoten geopend werd. Zijn manschappen begingen overígens allerlei wandaden, brandstichting, moord
en doodslag. Bijna was de Goudse bevolking
tegen de zogenaamde bevrijders in opstand
gekomen. De Goudse vroedschap richtte zich in
wanhoop tot Willem van Oranje, van wie
bekend was dat hij vrijheid van godsdienst hoog
in het vaandel droeg en dankzij de prins hoopte
men in het vervolg van de bendes van Lumey
verstoken te blijven. Lumey en zijn troepen
kwamen weliswaar niet meer terug, maar van de
vrijheid van godsdienst zoals de vroedschap die
zich had voorgesteld, was nauwelijks sprake.
Door Van Swieten werd de Goudse magistraat gedwongen de gereformeerde predikant
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te betalen, omdat deze anders geen bezoldiging
had en dreigde Gouda te verlaten. De vroedschap wilde echter eerst de vrijheid van godsdienst geregeld zien; de Sint-Janskerk was
immers nog steeds gesloten, ook voor katholieken. De kerk alleen te openen voor katholieken
was geen optie, omdat dan het gereformeerde
deel van de bevolking te hoop zou lopen.
Uiteindelijk werd besloten de calvinisten niet te
zeer tegen de haren in te strijken en bepaald
werd dat de kerk weer geopend zou worden en
dat de katholieken hun godsdienstoefeningen
mochten houden zonder, echter, de door de calvinisten zo gehate mis. De Goudse pastoor kon
zich hiermee, vanzelfsprekend, niet verenigen.
Inmiddels was de samenstelling van de
vroedschap van veertig raadsleden gewijzigd.
Onder invloed van Van Swieten waren er meer
hervormingsgezinden benoemd, maar de meerderheid van de vroedschap bleef nog steeds
katholiek. Opnieuw werd besloten met de pastoor te gaan onderhandelen. De pastoor wenste
op geen enkele wijze de vroedschap en Van
Swieten tegemoet te komen, waarop men niet
anders vermocht dan hem zijn ontslag en bijbehorende gouden handdruk te verlenen. De pastoor draalde echter met zijn vertrek uit Gouda.
De gereformeerden, die zich gesterkt voelden
door het ontslag van de pastoor, braken de kerkdeuren van de Sint-Jan open.
Tegelijkertijd liep er een rekest voor nog eens
twee gesalarieerde predikanten te Gouda. De
gereformeerden trachtten de vroedschap onder
druk te zetten door te dreigen met vernielingen
in de Sint-Janskerk. Van Swieten poogde tussen
beide partijen te bemiddelen. Hij gaf als dringend advies de ene aanwezige predikant te
betalen en als beloning daarvoor een nieuwe
pastoor aan te stellen. De vroedschap stelde
voor de hervormde en de katholieke dienst in
dezelfde kerk, de Sint-Janskerk, te houden.
Van Swieten kon echter zijn belofte een pastoor aan te stellen niet houden, omdat de Staten
kort daarna besloten dat de openbare uitoefening van het oude geloof verboden moest worden. Er bleef de vroedschap niet anders over
dan met lede ogen toe te zien hoe de gereformeerden bezit namen van de Sint-Janskerk en
dat dezen langzamerhand alle herinneringen
aan en kostbaarheden van het oude geloof uit de
kerk verwijderden‘ Lange tijd heeft de vroedschap zich nog verzet tegen de betaling harerzijds van de gereformeerde predikant, totdat zij
op last van Willem van Oranje in 1573 ontbonden werd.

TKDINGE

Het Goudse vrijzinnige klimaat in de zeventiende eeuw: in kerkelijk opzicht
De komst in 1582 van de zeer vrijzinnige predikant 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 kerkelijke 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 uitoefenden, 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& vervangen 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 aangesteld 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, voordat de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse
synode het hadden goedgekeurd. Maar Herbers
had zich niet aan zijn belofte gehouden, waarvoor 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 verzette zich hevig tegen dit geschrift.
Dirk Herbers kwam vrijelijk voor zijn remonstrantse 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
schreef hij ook nog de bestseller Cort ende
claer bewijs uyt de H. Schrifluer.., uitgebracht
bij Toumay en Burier. Hoewel hij de remonstrantse overtuiging van harte was toegedaan,
Y
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geportretteerd door Hendrick Goltcius.
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heeft het nooit in zijn bedoeling gelegen uitgebreid 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 verdediginghe (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 opgesteld was. In 16 16 schreef hij De enge poorte.. . ,
dat bij Jasper Tournay en Andries Burier te
Gouda uitgebracht werd, waarin hij zich openlijk 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 remonstrantse gemeente vanaf 1620 nog heimelijk,
totdat hij door verraad, in 1623, gevangen werd
gezet te Loevestein. De Goudse magistraat had
in 162 1 een plakkaat tegen hem uitgevaardigd
waarin een beloning van 800 gulden werd uitgelooofd voor degene die Poppius zou aanbrengen. Tussen 1619 en 1622 liet hij nog vier
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geschriften verschijnen, die zonder drukkersadres en plaats van uitgave, hetgeen door de
omstandigheden niet verwonderlijk is, zijn
gedrukt, maar waarvoor Gouda vermoedelijk
als plaats van uitgave mag worden aangemerkt.” Hij was met onder anderen Wtenbogaert, Cupus en Episcopius de oprichter van de
Remonstrantse Broederschap in 1619 te
Antwerpen. Omdat hij na verloop van een paar
jaar weer in Gouda ging prediken, werden er
plakkaten op zijn hoofd uitgevaardigd. Hij
stierf in gevangenschap in 1624.
Over Hereboldus of Hermboldus of Arboldus
Thombergen is minder bekend dan over zijn
meer vermaarde collegae. Hij werd in 1600 te
Gouda beroepen vanuit Roermond en evenals
zijn twee collegae werd hij na de Synode van
Dordrecht wegens zijn remonstrantse opvattingen uit het ambt gezet.12 In 1607 had hij samen
met vader en zoon Herbers het hierboven reeds
vermelde boekje Korte ondenvijsinghe
der kinderen uitgegeven. In 1612 gaf hij bij Tournay
nog een boek uiti
De drie Goudse remonstrantse predikanten
vonden allen hun ontslag uit het ambt en werden uit de stad verbannen, na de synode van
Dordrecht. Wtenbogaert wijdt in zijn
Kerckelijcke
Historie enigszins uit over deze
Goudse zaak: ‘Hier mede wiert dat sware bijkans thienjarige geschil geeindicht, wel met
groote blijschap van de Heeren (=stadbestuur,
lb), ende ‘t meestendeel van de gemeente ter
Goude, sonderling ook tot vernoegen van de
Heeren Staten van Holland; maer met weynich
danck van sommige predicanten, die dese
besoigne tegen de borst was...‘14. Bij deze uitlating van Wtenbogaert kan men zich wel afvragen of de Goudse magistraat de uitkomst van de
Dordtse synode en de politieke gevolgen daarvan van harte heeft toegejuicht; meer voor de
hand ligt dat dit min of meer werd afgedwongen. Dat een gedeelte van de gereformeerde
gemeente inmiddels orthodox was ingesteld, is
evident, maar of dat bij een meerderheid in
Gouda van harte was gegaan, valt sterk te
betwijfelen, zeker waar de Goudse gemeente
nog lange tijd de vrijzinnige Poppius heimelijk
in haar midden heeft gehad.
De wetsverzetting door Maurits was in
Gouda omzichtig aangepakt; de stadhouder had
zich persoonlijk op 1 november 1618 hiervoor
ingespannen; nadien werden op 27 december
1619 nogmaals in zijn naam door Johan Ernst
Casimir ingegrepen. Er was in die tijd een grote
militaire macht in de stad gelegerd en verschei76

dene pro-remonstrantse magistraatsleden had
Maurits uit tactische overwegingen op het kussen gelaten. De eerste jaren na de wetsverzetting konden remonstrantse predikanten buiten
de stadspoorten hun diensten leiden. Maar al
spoedig had de Goudse wereldlijke overheid de
remonstrantse godsdienstoefeningen ook binnen de muren oogluikend toegestaan. Wel had
de Goudse magistraat een plakkaat uitgevaardigd - daartoe gedwongen door de politiek van
de stadhouder - waarin was bepaald dat de baljuw de bijeenkomsten der arminianen moest
verhinderen, zij het zonder geweld te gebruiken. Op het hoofd van Poppius - die de remonstrantse gemeente nog steeds, heimelijk, voorging - en op dat van zijn gezinsleden, kwam een
fors geldbedrag te staan, namelijk 500 en 300
gulden. Poppius werd uiteindelijk gearresteerd
en te Loevenstein gevangen gezet. Zijn collega
Passchier de Fijne continueerde de remonstrantse activiteiten. De zachtmoedige Goudse
baljuw Dirk Schaap werd vervangen door de
strenge en hardvochtige Anthonie Cloots, die
tot 1625 - het jaar waarin Frederik Hendrik aan
de macht kwam - vele heterodoxen het vuur aan
de schenen legde. Volgens Brandts Historie der
Reformatie was Cloots aanvankelijk een vurig
aanhanger van het remonstrantisme geweest.
Stadhouder Frederik Hendrik had minder soldaten om de burgers te controleren dan zijn
voorganger en daardoor liet de uitvoering van
de plakkaten tegen de remonstranten te wensen
over. Bovendien weigerde de Goudse magistraat de baljuw ter zijde te staan bij de
gedwongen verkoop van bezittingen der
remonstranten. Behalve het opleggen van boetes15 - een methode waar Cloots zich gaarne van
bediende - behoorde namelijk het verbeurdverMaren van goederen van heterodoxen en de
daarop volgende verbanning, tot de mogelijkheden. De magistraatsverkiezingen van 1628
bracht verschillende arminianen terug in de stedelijke regering. Een jaar later kreeg de remonstrantse gemeente, met approbatie van de
Goudse magistraat, haar eerste kerkgebouw
binnen de stad, terwijl ook een reguliere kerkenraad, diaconie en de functies van ouderlingen weer werden ingesteld.16
Veel minder gelukkig was vanzelfsprekend
de Goudse Nederduits gereformeerd kerk met
de houding van de Goudse magistraat ten aanzien van de activiteiten van de remonstranten
en andere heterodoxe gelovigen. Zo maakte de
Goudse kerkenraad in 1624 bezwaar tegen het
feit dat de remonstranten gingen kerken bij de
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pas opgerichte doperse kerk, die door die kerkenraad veelzeggend ‘den drecwagen’ genoemd
werd.” Een paar jaar later
later in
in 1628
1628 klaagden
klaagden dde
broeders van de classis
classis Gouda
Gouda erover
erover in
in de
de parpa
ticuliere synode van Zuid-Holland dat ‘de stourctol
ticheyd der Arminianen
Arminianen binnen,
b
Gouda,
Schoonhoven ende Nieupoort seer groot
LP--- was
‘--ende dagelix aenwies”*. In 1640 vroegen de
afgevaardigden op de classisvergadering in
van de
Schoonhoven zich af of de catechismus van
remonstranten, die kortgeleden WE
was uitgebracht, niet direct
direct zou
zou moeten
moeten worde,,
worden . verbovIvv
den.19
De Goudse kerkenraad was weinig gelukkig
met de houding van de magistraat
magist
inzake
--s.d ker&_-&
kelij ke aangelegenheden. Niet alleen benoemde
de Goudse magistraat aan het begin van de
7evmtiende
eeuw
liktiinse predikannrdikmzeventiende
eeuw slechts
slechts libertijnse
ten, maar ook later in de eeuw bleef het wereldlijk bestuur zijn macht uitoefenen bij aanstelling en ontslag van predikanten. Toch werd predikant Abbema in 1635 beroepen, hoewel somdil&nt
mige magistraatsleden bezwaar hiertegen
maakten.*O In 1636 klaagden zijn
zijn collega
colleg-.
Nicolai en hijzelf in de vergadering van de particuliere synode van Zuid-Holland dat
dat de
Goudse magistraat hem vijandig blbejegende.
Uiteindelijk stond de houding van deze
vyI prediYA-v
kant de magistraat helemaal niet meer aam-,
aan,
zodat hij twee jaar later weer het veld moest
ruimen, hoewel dit ontslag zeer tegen het
het ‘oop‘oogmerck des Synodi’ was. De kwestie Abbema
“..UVZL
rakelde bij de particuliere
particuliere synode
synode de
de ‘swaericheden’ op die de magistraat te Gouda bij
bii
voortduring maakte bij de beroeping van predipred
kanten, En in de jaren zestig van de zeventiel
zeventiende eeuw werd de kerkenraad
kerkenraad nog
nog steeds
steeds gecongecolfronteerd met remonstrantse gelovigen, met
wie, hoewel zij niet meer behoorden tot de
Nederduits gereformeerde kerk en een apart
kekgenootschap waren gaan vormen, men niet
goed raad wistz’
De lutherse kerk kende in de Republiek weinie aanhang:
nig
aanhang; het
het grootste
grootste deel
deel daarvan verbleef
in Amsterdam en Woerden22; een kleine, maar
zeer hechte gemeenschap van lutheranen woonwoonde ook in het
het vrijzinnige
vrijzinnige Gouda.
Gouda. V+licwaAr
Weliswaar
waren zii
zij pas
pas na de Synode van Dordi
Dordrecht daar
gaan wonen, maar zij werden in de stad aan de
Gouwe,
uu -..-, ondanks
--__-____- het
_-_- verbod
_~~
van de magistraat
11
hun geloof uit te oefenen, redelijk ongemoeid
OI
gelaten. Onder
gelaten.
Onder de
de Goudse
Goudse lutheranen
lutheranen 1bevonden
zich nogal wat boekverkopers en -drukkers. De
Goudse magistraat ontving
ontving in
in 1623
1623 ilinformatie
LL., uAAa-aa
over de luthersen in
in de
de stad:
stad: lidmaten
lim ~~ ,LI kwamen
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sinds een paar maanden in alle heimelijkheid
bijeen in
hiieen
in eeen
e n burgerhuis
burgerhuis ddat
a t dde
e nnaam
a a m De
Ik
Vergulde Arent droeg en dat gelegen was aan
Achter de Vismarkt,23 Er was al direct een predikant aangetrokken in de persoon van Clemens
a Bijlevelt; deze zou aanvankelijk voor drie
maanden op proef komen en hij verdiende een
1mager maandsalaris van 25 gulden, omdat er ‘s
:zondags maar één dienst was. Na een paar
maanden bleek De Vergulde Arent, waarin ook
een bedrijf gevestigd was, te klein voor de
godsdienstoefening;
Bijlevelt had inmiddels
P’----een vaste
een
va
aanstelling gekregen. De nieuwe
behuizing achter een huis met de naam Den
Wijnberg op de Peperstraat had een vluchtgang
op
c r de Komijnsteeg. Hoewel de magistraat de
gebruikmaking van dit pand als luthers kerkgegebruik
bouw verbood,
bouw
v
bleef de schuilkerk ongeveer
zeven jaar in gebruik. Lutherse ingezetenen der
stad droegen hun financiële steentje bij om in
1630 een andere huiskerk aan te kopen: De
Drie Tafelkaersen op de Gouwe.
L
Zustergemeenten uit
uit Utrecht,
Utrecht Rotterdam,
Rntterdam.
Zustergemeenten
Middelburg, Delft en Woerden hadden hun
Goudse medegelovigen in dezen behoorlijk in
de kou
kou laten staan. Rond 1644 was de Goudse
lutherse gemeente zodanig gegroeid dat er een
kerkenraad ingesteld kon worden en dat de predikant nu voor het eerst een passend salaris kon
worden uitbetaald. Steeds meer lidmaten
bedachten de kerk in hun testament, zodat er
geld kwam voor de armen (diaconie), voor verschillende praalgraven ten behoeve van de
ylA------o
voorfzar
voorgangers en voor het stichten van een hofje
met huisjes voor minderbedeelden. Aan het
eind van de zeventiende eeuw was de omvang
van het kapitaal van de Goudse lutherse kerk zo
toegenomen dat de weduwe van de tweede pre-_-- de
- dikant,
- --- ___ _ _, Clemens
---~~~
\ (11), a Bijlevelt,I een
---- neef
----- van
eerste voorganger, een weduwepensioentje kon
worden toegekend.
Het katholieke geloof bleef in de Republiek
ondanks de protestantisering onder een groot
groot
deel van de bevolking levend: nog zo’n 40%
bleef tot aan het einde der achttiende eeuw
Rome trouw. Van een systematische vervolging
van het katholieke volksdeel is nooit echt sprake geweest. De wereldlijke gezagsdragers lieten de katholieken voor een groot deel met rust,
veelal uit realiteitszin. In de steden leefde het
katholieke en protestantse deel vaak in betrekkelijke harmonie samen. De oppositie tegen de
katholieken kwam vooral van de kant van de
Nederduits gereformeerde kerk.24 Ook ,de
Goudse
-1---- -----~-magistraat
.~~~~~~ bemoeide ylI-A
zich _*-nauwelijks
. . ---J--I
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met de grote hoeveelheid katholieken in de
stad. Rond het midden van de zeventiende
eeuw waren er in de stad vier verschillende
katholieke staties actief. De katholieke godsdienst van drukker Cornelis Dijvoort belette de
magistraat niet hem een officieel stadsdrukkersschap toe te kennen.
Ondanks alle inspanningen van de Goudse
kerkelijke overheid is het remonstrantisme, of
algemener de dissenterse geneigdheid in Gouda
nooit geheel uitgebannen geweest. Niet in de
laatste plaats werd dit veroorzaakt door toedoen
van de wereldlijke overheid, die geen belang
had bij een groot kerkelijk machtsblok. Het
tolerante klimaat dat aanvankelijk aan het einde
van de zestiende eeuw in Gouda heerste, bleef,
ondanks de Synode van Dordrecht, in de zeventiende eeuw nadrukkelijk aanwezig. In dat klimaat kon John Locke aan het eind van de
zeventiende eeuw zijn Epistola de tolerantia in
Gouda laten verschijnen.
De Goudse vrijzinnigheid weerspiegeld in de
boekhandel en het onderwijs
Interessant en wellicht veelzeggend is het dat
alle Goudse libraires aan het begin van de
zeventiende eeuw, vanaf het einde van de zestiende eeuw tot aan de wetsverzetting van
Maurits en de veroordeling van het arminianisme door de Dordtse synode, veel werk gedrukt
hebben van heterodoxe, godsdienstig-libertijnse en arminiaanse auteurs en van hen die zich
keerden tegen de opgelegde geloofsdwang van
de calvinisten: Dirk Volkertsz. Coomhert, Dirk
Herbers, Eduard Poppius, Hereboldus Thombergen, Vorstius, David Joris, J.A. Corvinus,
Caspar Coolhaes, Petrus Dathenus of Datheen,
Sebastiaan Castellio, Sebastian Franck, en
anderen. Er zal in deze periode behoefte
geweest aan aan dergelijke literatuur. De afkeer
van geloofsdwang van de kant van het Goudse
stadsbestuur was overigens ook in deze periode
gebleken uit de toezending van tien exemplaren
van Coornherts Proces vant ketterdoden,
gedrukt door Jasper Toumay in 1590, aan prins
Maurits.25
Ook na de synode van Dordrecht blijkt uit de
acts van de Goudse kerkenraad, de acts van de
classis Gouda en de acts van de particuliere
synode te Zuid-Holland de grote terughoudendheid van de Goudse wereldlijke overheid zich
te bemoeien met strikt intern-kerkelijke kwesties en een even grote afkeer van bemoeienis
van kerkelijke zijde met stadsbestuurlijke aangelegenheden.26
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De veroordeling van de remonstrantse leer
door de synode van Dordrecht en de verzetting
van de wet in het najaar van 1618, waarbij prins
Maurits nieuwe machtshebbers
benoemde, lieten ook het politieke klimaat in Gouda niet
onberoerd. Daarbij werd eveneens de vrijheid
van drukpers beknot. Reeds in juni 1618 hadden de Staten van Holland een plakkaat uitgevaardigd, waarin het alle boekdrukkers in de
provincie verboden werd ongewenste geschriften te drukken en te verkopen. Bovendien was
men verplicht een exemplaar van alle publicaties af te dragen ten behoeve van de censuur,
Ook gold de verplichting tot het volledig
afdrukken van het impressum en een nieuwe
eedsaflegging door alle boekdrukkers aan hun
magistraten.27
Nog voordat Tournay zich in
1618 aandiende bij het stadsbestuur als boekdrukker; liet hij in datzelfde jaar een anoniem
pamflet zonder naam van drukker en plaats uitkomen.28 Krachtens een plakkaat van de Staten
van Holland van 16 juni 1618 was het verboden
ongewenste geschriften te drukken en moesten
uitgaven voorzien zijn van een volledig impressum. Bovendien moest een exemplaar van een
publicatie ingeleverd worden voor de censuur,
Het pamflet van Tournay, dat een vermoedelijk
politieke lading had, werd verboden en de
Staten van Holland loofden een beloning van
500 gulden uit om de auteur en de drukker van
het werk te kunnen traceren. Tournay bleef vanwege het onvolledige impressum buiten schot.
De politieke inhoud van dit pamflet is uitzonderlijk in het fonds van deze merendeels heterodoxe werken. Waarschijnlijk heeft hij zich
tegen de voorspelbare uitkomst van de Synode
van Dordt en de wetsverzetting door Maurits te
weer willen stellen. Ook durfde hij het in datzelfde jaar a a n samen met predikant
Thombergen het Goudse stadsbestuur te verzoeken een werk van Vorstius te mogen drukken29. Wat beiden ertoe gebracht zo’n netelige
kwestie aan te snijden in een periode dat
Maurits de wet in Gouda al verzet had of op het
punt stond dat te doen, kan men zich met recht
afvragen. Het kan haast niet anders zijn dan dat
zij van mening waren dat het in Gouda wel niet
zo‘n vaart zou lopen met het toezicht op de
plakkaten, gezien de buitensporige en de tot
dan toe aan de dag gelegde ruimdenkendheid
van de Goudse magistraat. In 1621 kwamen zo
Jasper Toumay en Pieter Rammesijn de eed van
de drukkers ‘in conformiteyt van ‘t placcaet’
afleggen30 In de eerste decennia na de Synode
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 vanuit 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 weinig aan te merken op de Goudse libraires, want
zij vormen geen gespreksstof meer op de classisvergaderingen. Aan het eind van de zeventiende eeuw had het ‘licentieus boekdrucken’ de
zorg van enkele afgevaardigden op de Synode
in Den Haag in 1695. De classis haalde in hetzelfde 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
Gouda, met name vlak na de Synode van
Dordrecht de rectores Jacob Hovius en Cornelis
Traudenius34
en conrector en boekverkoper
Maarten Straffintvelt, In 1623 gaf men expliciet
de voorkeur aan Hovius als rector van Latijnse
school boven Traudenius, ongetwijfeld omdat
de laatste een katholiek was. Hovius werd in
het contact gemaand in de school niets te ondernemen dat de gerformeerde religie in gevaar
zou brengen. 35 Het ondertekenen van de
geloofsformulieren
door diverse Goudse
schoolmeesters is de hele zeventiende eeuw
door een aandachtspunt geweest in de vergaderingen van de kerkenraad, classis en van de particuliere synode van Zuid-Holland. Al in 1619
werd in de classis Gouda gewag gemaakt van
het feit dat een aantal schoolmeesters niet de
‘formulieren van enicheyt’, die de gereformeerde kerk trachtte af te dwingen, hadden ondertekend.36 Het zou volgens een aantekening uit
vermoedelijk 1624 gaan om een hoeveelheid
van twintig schoolmeesters en vier van hun
vrouwen.37 In Gouda werden de schoolmeesters
die weigerden de calvinistische geloofsformulieren te tekenen, niet ontslagen uit hun functie.
In Utrecht, waar een groot deel van de bevolking katholiek bleef, mocht de katholieke rector
ook blijven. In een stad als Amersfoort echter
werd de katholieke rector van de Latijnse
school in 1620 door zijn stadsbestuur geschorst

Prins Maurits (1.567-1625)

Gravure van Willem De@

vanwege zijn weigering de ‘formulieren van
enicheyt’ te tekenen3* In Haarlem werd hardnekkige weigeraars onder de leraren uiteindelijk ook ontslag aangezegd; dit overkwam ook
de rector Schrevelius, ook al deed de laatste een
beroep op de Haarlemse magistraat; deze wilde
hem ten opzichte van de kerk niet steunen. In
Gouda permitteerde de magistraat zich tegenover de kerkelijke overheid meer. Daar durfde
Jacob Hovius het zelfs aan een geschrift te
drukken, waarin hij zijn mening ventileerde dat
ouders en kinderen, ‘die in saken van religie
anders gevoelen als de Gereformeerde kercke’
vrij zijn in het wel of niet bezoeken van predicaties en cathechesatie,39
Eén van de regels die
bij de ‘Hollandse schoolordre’ van 1625 voor de
Latijnse school was bepaald, luidde echter: ‘De
Rector zal sijn discipulen niet alleen in bonis
litteris maer oock in bonis moribus, ende voornamentlijck int’gene ter godtsalicheyt dient,
neerstelijck onderwijsen, Des Sonnedaechs
sooveele mogelijck sijne discipulen ordentelijck met hem in ende uijt de Kercke geleijden
ende haer in alle stillicheyt ende modestie soo
inde schoole als daerbuyten houden.‘40
In 1624 werd in de acts van kerkenraad een
ferme klacht genoteerd: ‘Als00 daar mede
groote disorder is aangaande de schoolen in
onse stad, alwaar persoonen die de schoolen
79
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bedienen, die bitter papist (Traudenius, lb) zijn
ende vianden van Godts kerkcke alwaar de
jeucht wert in superstitien geconfijt ende verdorven wert. Ja dat mede schoole o p d e n
Sabbath onder de predicatien wert gehouden,
zijn de voorschr, persoonen (Traudenius,
Hovius en Straffintvelt, lb) mede gedeputeert
om te compareren bij onse E. magistraat ende
met haar te soucken van soodanighe middelen
waar deur sulcken onheyl in onse stede machte
werden teweert.’
De kwestie ontsnapte een aantal jaren aan de
aandacht van de kerkenraad en classis, tot
Cornelis Traudenius in 1628 bevorderd zou
worden tot conrector van de Goudse Latijnse
school, Toen werd weer duidelijk dat noch hij
noch Straffintvelt de geloofsformulieren ondertekend had, Desondanks maakte Traudenius
promotie.42 Direct poogden de kerkenraad en de
classis stappen te ondernemen de schoolmeesters
alsnog de formulieren te laten ondertekenen.43
De predikanten Bartholomeus en Plancius spraken in 1628 met afgevaardigden van de classis
over de zaak van de schoolmeesters, waarin weinig schot leek te zitten. Hoewel de Goudse
magistraat zich gevoelsmatig aan de kant van
de weigerachtige leraren schaarden, kon deze
de kerkenraad en classis niet geheel in de kou
laten staan. Voorzichtig manoeuvreren van de
kant van de wereldlijke overheid zou de gevoelige kwestie in een rustiger vaarwater kunnen
leiden. Maarten Straffintvelt en Cornelis
Traudenius weigerden beiden nog steeds de
synodale acte te tekenen ‘om dat het is een saacke van grote deliberatie’. Traudenius was, hoewel hij katholiek bleef, echter bereid zo nu en
dan naar de kerk te gaan. De magistraat was in
deze moeilijke kwestie toch enigszins bereid de
kerkenraad en classis tegemoet te komen en
beloofde ‘het beste met erstige vermaanige te
sullen doen aan Traudenius (...en anderen, lb)
om hun te vervoegen tot de kercke, oordeelende voorder dat niets wordende gedaan tegen de
synode ende kercke, de saacke daarbij behoorde te blijven.‘”
In 1634 was de kwestie van de paapse rector
Traudenius nog steeds niet opgelost en was een
agendapunt op de Zuid-Hollandse synode,
waarbij men refereerde aan de besluiten van de
Dordtse Synode, namelijk dat ‘onsuyvere
schoolmeesteren’ geweerd dienden te worden,
omdat ‘de schoolen behooren te sijn planthoven
van de ware Christelijke religie’45. Deze heikele
zaak had de gemoederen weer hoog doen oplopen, ondanks het feit dat in 1630 in de particu80

liere synode besloten werd zowel het bovengenoemde boek van Hovius als de kwestie met de
andere schoolmeesters met rust te laten&, totdat
er na de dood van Straffintvelt in 1658 een
andere schoolmeester benoemd moest worden.
De nieuwe leraar moest beslist van gereformeerden huize zijn, waarbij de afgevaardigden
zich de weigerachtige schoolmeesters weer herinnerden.47 Nog tot in de jaren 1680 maakten
afgevaardigden van de classis zich druk om het
het ondertekenen van geloofsformulieren van
de schoolmeesters, van wie de meesten bleven
weigeren dat te doen.48 Vanaf 1664 tot aan het
einde van de eeuw stond de problematiek rond
een paapse schoolmeester en de ‘cloppenschool’
(=katholieke school, lb) bij voortduring op de
agenda van de kerkenraad. De commotie
omtrent het groeiende katholicisme verhitten de
gemoederen van de kerkenraadsleden vrijwel
iedere bijeenkomst zeer.5o
De magistraat van Gouda steunde de docenten van de Latijnse school hierin, zowel waar
het de weigering van ondertekening van de formulieren betrof, als ook de opvatting van
Hovius over de prediking en de cathechesatie.
De magistraat was afkerig van de dwang die de
kerk op deze wijze trachtte op te leggen.
Bovendien werden in de zeventiende eeuw de
machtsposities en machtslokaties van respectievelijk de wereldlijke en kerkelijke overheid
nader afgetast en afgescheiden. De ‘schoolmeesters’ werden geacht onder de wereldlijke
overheid te vallen, althans in de opvatting van
de magistraat. De kwestie was echter een doorn
in het oog van de kerkelijke machtshebbers.
De
strijd werd evenwel beslist in het voordeel van
de magistraat en dus van de ‘schoolmeesters’. In
1635 werd in de classis Gouda verzucht: Wat
kan een kerk doen, als de magistraat aan visitatores verbiedt schoolmeesters en rectores, die
notabene remonstrants zijn, te dwingen de
geloofsformulieren te tekenen?51
De Latijnse of Triviale scholen hadden vanaf
de laatste helft van de zestiende eeuw een hervorming ondergaan.52
Niet alleen leed het
onderwijs op de Latijnse scholen onder wisseling van rectores en docenten - de katholieke
docenten werden door Willem van Oranje cum
suis vervangen door gereformeerden -, maar
ook bleek dat er op de verschillende scholen
geen uniform curriculum bestond. Leerlingen
die om welke reden dan ook gedwongen waren
een andere school te bezoeken, konden de lessen niet volgen, omdat er geen eenvormigheid
in de lesboeken en in het curriculum bestond.
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Het betekende ook dat veel beginnende studenten aan de Leidse universiteit slecht beslagen
ten ijs kwamen en gedemotiveerd raakten in
hun studie. Na lang delibereren kwam de
Statenvergadering van 2 oktober 1625 tot een
nieuwe ‘schoolordre’, waarin ook het godsdienstonderwijs een belangrijke plaats kreeg
toebedeeld. Er waren twee verplichte kerkgangen op zondag met een ‘recitatio’ van de preek
op school. Op werkdagen was er voor en na
schooltijd gebed, bijbellezing en psalmgezang.
Op woensdag en zaterdag werd de catechismus
gelezen. De kerk vond deze godsdienstoefeningen haast vanzelfsprekend onvoldoende. De
‘schoolordre’ van 1625 heeft bijna twee eeuwen
stand gehouden tot 1 815.53
Dit nieuwe curriculum heeft natuurlijk ook
gevolgen gehad voor de (her)inrichting van de
Goudse Latijnse school. De Goudse Latijnse
school volgde in grootte na Amsterdam, waar
twee Latijnse scholen waren, Dordrecht,
Haarlem, Delft, Leiden en Rotterdam, en stond
op gelijke hoogte met de scholen uit Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen en Den Haag; kleiner dan de
school in Gouda waren die uit Brielle,
Gorinchem, Schoonhoven, Edam, Schiedam,
Monnikendam, Medemblik, Purmerend en
Woerden.54
Verhouding tussen kerkelijke en wereldlijke
overheid te Gouda
De verhouding tussen kerkenraad en de stedelijke magistraat heeft ook in Gouda spanningen
gekend. Daarvan zijn hierboven reeds voorbeelden gegeven. Ook in het onderwijs deden
zich, zoals hierboven reeds werd vermeld, zo
nu en dan problemen voor. Een andere kwestie
van competentiestrijd tussen kerk en staat
speelde zich af op het gebied van de vrijheid
van drukpers. In de acts van de classis Gouda
wordt herhaaldelijk de angst uitgesproken door
de classis voor het ‘licentieus drukken’55, maar
de kerk kon hiertegen niet veel ondernemen,
want het ontbrak de kerkelijke autoriteiten aan
de bevoegdheid hun wens feitelijk tot werkelijkheid te maken56 Weliswaar had de kerk
enige visitatores ingesteld om de Goudse drukkerijen te onderzoeken en konden deze kerkdienaren een paar leden van de Goudse magistraat
ertoe bewegen toezicht te houden op hetgeen
aan drukwerk werd verspreid, maar tot werkelijke sancties ten opzichte van de boekdrukkers
lijkt het niet gekomen te zijn.
Een sprekend voorbeeld van de terughoudendheid van de Goudse magistraten op het gebied

van de religie is de kwestie de Waalse predikant
Charles Everwijn. In 1624 had de Goudse magistraat het voornemen opgevat een Waalse kerk in
de stad te openen. Dit kon evenmin de Goudse
gereformeerde kerkenraad bekoren. De broeders
vreesden concurrentie en eisten aanvankelijk dat
de Franse predikant zich beperkte tot de preek op
dinsdag, tot zij daarvan zelf de onredelijkheid
inzagen. Een ‘ghemeynen ambachtsman’ was
immers niet in staat op een doordeweekse dag ter
kerke te gaan.57 Voornamelijk uit concurrentieoverwegingen had de Waalse kerk weinig sympathie bij de ‘Duytsche kerck’, hoewel er toch
ook aanwijzingen zijn dat de classis Gouda zich
soms zorgen maakte over de rechtzinnigheid
van Waalse predikanten. Op de Waalse synode
van september 165 1 te Den Bosch spraken de
gedeputeerden van de classis Gouda hun
bezorgdheid uit over de rechtzinnigheid van
sommige Waalse predikanten en hun vermeende losse omgang met de kerkelijke reglementen: enige Waalse predikanten zouden hun
geschriften niet willen laten onderzoeken op
rechtzinnigheid en van enkelen onder hen had
de classis Gouda het sterke vermoeden dat zij er
remonstrantse gevoelens koesterden.58
In deze aangelegenheid is opnieuw de belangentegenstelling van de kerkelijke en wereldlijke instanties in het geding. De Waalse predikant
te Gouda, Carolus (Charles) Everwijn, die in
1626 in dezelfde stad beroepen was59, maakte
deze tegenstelling alleen maar sterker. Deze
predikant had in 1638 een geschrift laten verschijnen, Donatus, waarin hij zich aan de zijde
van de Go,udse magistraat had geschaard, waar
het de bevoegdheid betrof predikanten te beroepen. Daarmee ging hij rechtstreeks in tegen het
standpunt van de Goudse gereformeerde kerk.
Everwijn was tevens van mening dat de classis
te veel invloed uitoefende op de afzonderlijke
kerken60 Het meest ergerlijk en bemoeizuchtig
evenwel vonden de broeders het dat Everwijn
zich mengde in de zaken van de ‘Duytsche
kerck’ te Gouda. Dit geschrift werd door de
Waalse synode van Maastricht in 1643 veroordeeld en gecensureerd. In de vergadering van
de particuliere synode te Leiden werd naar aanleiding van dit pamflet uit 1638 de volgende
uitspraak gedaan: ‘. . . (Everwijn, lb) souckende
daerin te beweeren, dat een magistraet, ook
selve subaltern, soude macht hebben, om, sonder eenighe reden politijck of eccliastijck te
geven, predicanten
af te setten, oock selve in
sulcke kercken, daer alle kerckelicke ordre in
vigeur is, ...61U Het was de predikanten duidelijk
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classis Gouda had rondgestrooid. Tenslotte
moest Everwijn de kosten van ,zijn proces vergoeden.68
Het laat zich aanzien dat de classis‘Gouda
uiteindelijk genoegen heeft genomen met de uitgesproken 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 onderlinghe 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 gekomen 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 gemoederen tien jaar lang heftig had bewogen. De
casus Everwijn laat ook zien dat de Goudse stedelijke 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 voorschrijven door enige kerkelijke instantie.

VAN DIE GOUDE

dox geloof beleden - of daIt n u medikanten.
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 aanvankelijk ondergesneeuwd, maar na de jaren twintig
van de eeuw groeide zij weer uit tot een ‘gedoogbeleid’ van godsdienstvrijheid.

Noten
1

2

3
4

Tot slot
Het religieus-vrijzinnige klimaat in Gouda
gedurende de zeventiende eeuw en met name
de eerste twee decennia daarvan had nooit kunnen floreren, als de Goudse magistraat zich
daartegen had verzet. Er is vermoedelijk in
deze eeuw geen Hollandse stad geweest, waarin 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 inzake 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 steden, 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 machtsstreven van de nog jonge calvinistische kerk.
Vanuit deze weerzin maakte de Goudse magistraat het mogelijk dat zovelen die een hetero-

5
6

7
8

Onder hen die Gouda aanduidden als ‘het nest van ketters’ bevond zich de Leidse predikant Festus Hommius,
die op 29 maart 1612 aan zijn collega Lubbertus
schreef dat hij blij was dat (remonstrantse Leidse hoogleraar, opvolger van Arminius) Conradus Vorstius niet
meer
. .naast
. hem.-woonde,
_ _omdat dat deze naar Gouda
verhuisd was; ‘tioudam haereticorum’, ‘het nest der
ketters’: zo sprak Hommius over de stad aan de Gouwe
(zie onder anderen: P.H.A.M. Abels, ‘Vorstius in
Gouda, ‘het nest der ketters’, in: Itdinge van Die Goude
6 (1988): 7-10: 9).
Zie bijvoorbeeld A. Duke, Reformation and Revolt in
the Low Countries, London and Ronceverte, 1990,
m.n. hoofdstuk 3 ‘Dissident Voices in a Conformist
Town: the Early Reformation at Gouda’, 60-71.
Van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 1974: 227-24 1.
G.J. Vaandrager, ‘Een ‘Noordzeecultuur’ in Holland in
de vroegmoderne tijd?’ Tien Goudse cultuurdragers’, in
Tidinge van die Goude, jrg. 14, no. 2, april 1996: 3748. J. Huges, Het leven en bedrijf van Mr Franchois
Franck, Den Haag, 1909. M. van Gelderen, The politic a l t h o u g h t of The Dutch Revolt 1550-1590,
Cambrigde, 1992. S. Groenveld e.a., De Kogel is door
de Kerk. De Opstand in de Nederlanden en de rol van
uc
An VlllC
Tr~;n Yi‘pan Utrecht X59-1609, Zutphen, s.a.
Zie ook 1NNBW, 11, 1510-11, Vranck 15551617. J.
Huges, O . C .
NNBW, TI, 1.5 10-11: Vranck was tegen het Bestand dat
Van Oldenbarneveldt afdwong en deze kwestie dreef
de vrienden uiteen. Door aanhangers van de raadspensionaris werd Vranck gerekend tot het kamp der contraremonstranten, hetgeen niet juist was. Na zijn dood
verscheen in 1618 te Breda een boek, Wederlegginghe
van een seler boecxken uytghegheven bij Franchois
Verhaer..., waarin hij een groot pleitbezorger was van
de religieuze verdraagzaamheid.
T .l.~~~~~~
IIUObJ, o.C.: 85.
Zie b.v.: 1,.A. Kesper, ‘De Goudsche vroedschap en de
religie’, in: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vierde reeks, tweede deel, Den
Haag, 1902: 39 1-429. J. Smit, ‘Gouda gaat over naar
den prins, 21 juni 1572’, in: Die Goude. Eerste verzameling bijdragen, 1934: 74-78. C.C. Hibben, Gouda in
Revolt. Particularism and Pacifism in the Revolt of the
Netherïands 1.572-1.588, Utrecht, 1983. Zie ook H.A.
Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie. De vestiging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse
gewesten, gedurende de eerste jaren van de @stand
tegen Filips ZI, 1.575-1585,
Amsterdam, 1943: 30-31.
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AHGG, Naamlijst van predikanten van de hervormde
gemeente van Gouda van 1573 - heden [=198X met
aparte vermelding van afbeeldingen die van hen op het
archief aanwezig zijn, H.A. van Dolder-de Wit,
Archivaris Hervormde Gemeente te Gouda, p 1.: H.
Herberts, 1582 van Dordrecht, 1591 geschorst, 1607
overleden; D. Herberts Hermansz, 1599 als proponent,
1619 ontzet; H. Tombergen, 1600 van Roermond, 1619
ontzet; E, Poppius, 1607 van Amstelveen, 16 19 ontzet.
B, Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch
woordenboek van Nederlandsche godgeleerden, 3 din.
1851-1856: 116-119.
Gouda, sign. 295 [oude numm]: 1. [E. Poppius, vlgs.
cat.Gouda], Christelicke vermanínghe vande ghetrouwe herders [.,“]
aen haer bedruckte gemeente....
Ghedruckt int jaer ons Heeren Jesu Christi: 1619; 4O
[Tournay?]; 2. [E.Poppius], Ghebedt der verdruckte
ende bedroefde ghemeente Jesu Christi..... Ghedruckt
in’t jaer 1619; 4O; [Tournay?]; 3.=Kn 3261, Eduardus
Poppius, Twee brieven. D’eene aen Bartholomaeum
Nicolai, Contra-remonstrantsch predikant binnen ter
Goude l...]. D’ander aen de Remonstrantsche ghemeynte binnen ter Goude.... Ghedruckt in’t jaer ons
Heeren 1621. 4O; 4. =Kn 3252, [E. Poppius], Nieuwe;cxsr
n b’.T.At
oripdp-.--pndp._---I
vrppdqamp
1LIG1. Vmwatmwb
.V‘ “~C”..UI ctnffp
YCVIIV t .-.
----bedenckingen [...] over religions saken .*.. Anno 1621.
4O; [met de hand in 17e hs. bijgeschreven ‘Poppius’].
Naamlijst van predikanten... p. 1: H. Tombergen, 1600
van Roermond, 16 19 ontzet.
Zie ook: F.A. van Lieburg, Repertorium vun NederEandse hervormde predikanten tot 1816, (2 dln),
Dordrecht, 1996; dl. 1: 250: Thombergen Hermboldus,
geboren ca. 1567; predikant te Roermond (OpperGelre); Gouda 1598, afgezet als remonstrants predikant
in juli 1619; remonstrants predikant te Gouda 1621;
Frederikstad (Holstein) 1624; overleden in 1625.
In 1612 gaf hij nog bij J. Toumay de De cleyne zandtberch van parabelen,.. uit.
1. Wtenbogaert, De Kerckelicke Historie, Amsterdam,
1641: 286.
Het was in die tijd niet ongebruikelijk gerechtelijke
vervolging af te kopen met boetes: A, van de Sande,
‘Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie?
Tolerantie en antipapisme in Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw’, in: GijswijtHofstra, Een schijn van verdraagzaamheid... ,
Hilversum, 1989: 90.
‘De Remonstrantse kerk te Gouda, 1629-1929’,
overdruk uit de Goudsche Courant (geen aanduiding van de
datum, maar dat zal rond 1929 geweest zijn); signatuur: SAHM 401 B 43.
AHGG, AK {Archief kerkeraad), dl. 1: fo. 36~0, 15 juni
1624. Zowel de acts van de Goudse kerkenraad als die
van de classis ontbreken voor 1618; vermoedelijk zijn
de boeken door de remonstranten meegenomen en zij
zijn nooit teruggevonden.
W.P.C. Knuttel, Acts Particuliere synode van ZuidHolland 1621-1700, Den Haag, 1908 [RPG, kleine
reeks], dl. 1 237-245 (citaat op: 238) art. 1; Delft 187/11-8-1628.
AHHG, Acts classis, dl. 2: 43, art. 44, 21-5-1640.
AHGG, Acts kerkeraad, dl. 1, fo. 127- 127vo,9-6- 1635,
in de personen van Van Daesdonck en Van Zijl. Acts
Part. Synode, dl. II: 94-96, art. 26, 25-8/4-9-1636.
AHGG, Acts classis, dl. 1, fo. 209-216, 19-10-1637;
idem, dl. 2: 8, 23-7-1638. Acts Part. Syn., dl. 11:164-5,
art. 22, Delft, 1638. Acts part. syn. dl. 11: 127-132, art.

22, 1/18-7-1637.
2 1 AHGG, Acts kerkeraad Gouda, dl. 4, in de periode van
13-9-1664 tot en met 19-3-1665 komt de kwestie van
de remonstranten bijna iedere vergadering aan de orde.
22 Zijlstra in Gijswijt-Hofstra, O. C.: 55.
23 J.G.W.F. Bik, Kroniek van de Evangelisch Lutherse
gemeente van Gouda’, in: P.H.A.M.
Abels, N.D.B.
Habermehl, A.P.F. Wouters (eds.), Zn en om de SintJan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis.
Oudheidkundige kring Die Goude. Een-en-twintigste
verzameling bijdragen (1989): 9 l- 112.
24 Van de S ande, O. C.: 85-107. Zie b.v. ook: M. Monteiro,
Geesteht ;ke maagden, Leven tussen klooster en wereld
in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw,
Hilversum, 1996.
25 Zie ook: Abels, O. C.: 225.
2 6 AHGG, AK, nrs. 1-5; Archief van de classis Gouda,
oud archief, Acts Classis, nrs. la -5; W.P.C. Knuttel,
Acts Particuliere Synode van Zuid-Holland, 162 l1700, 6 dln, Den Haag, 1908.
27 Abels, O. C.: 236-237.
28 Provisionele openinghe... Zie ook Abels, O. C.: 237;
ARA
.__ _Arrhkf
________ ______
Staten-. van
. Holland.
~~
inv. nr. 378. fo.
5 1 ’7v-518.
2 9 “, C*.HM, Kamerboek 1618 OA 94, fo. 79~0: Tournay
_.
brengt zich ais boekdrukker aan bij de magistraat.
Kamerboek 16 18 fo. 126~0: Toumay en Herboldus
(Tornbergen, lb) vragen de magistraat een boekje van
Vorstíus te drukken.
30 SAHM, Kamerboek 1621 OA 95, fo. 27~0.
3 1 AHGG, Acts classis, dl. 1, fo. 74~0, art. 9, 25-8-1642
en fo. 78, art. 8, 7-10-1642.
3 2 AHGG, Acts classis, dl. 4, fo. 435, art. 16, 21-6-1695.
Acts classis, dl. 4, fo. 484, art. 8, 25-6-1697; dl. 5, fo.
fo. 21, art. 6, 23-6-1699.
33 AHGG, Acts classis, dl. 5, fo. 40, art. 12 ad 22, 20-41700.
34 SAHM, Archief Latijnse school 183, nr. 6:
‘Compendium ofte kort begrijp van de namen ende toenaem van de scholasters, mitsgaders de rectors,
dewelcke binnen der stede van der Goude eenigen tijt
herwaarts gedient hebben voor soo veel die bekomen
sijn geweest, bij een vergadert bij Mattheus Jongkínt’.
Rectoren vanaf 1521 t/m 1764: 1602 t/m 1613 Dirck
Traudenius; 1614 tim 1622 Gerard Traudenius; 1623
t/m 1633 Jacobus Hovius; 1634 t/m 1647 Cornelis
Traudenius; 1648 t/m 1665 Johannes Wourdanus; 1666
t/m 1671 Jacobus Tollius; 1672 t/m 1681 Johannes
Hellenius; 1682 t/m 1686 Johannes Verwey; 1687 t/m
1714 Antonij Fabre; Traudenius maakte promotie,
ondanks het feit dat hij de synodale acte niet getekend
had: SAHM, Acts Kerkeraad Gouda, dl. 1, fo. 65~0,
29-2-1628.
3 5 Archief Latijnse school 183, nr. 1: contract van Jacobus
Hovius.
36 AHGG, Archief classis Gouda dl. la: fo. 20~0: 7-lO1619;
‘die de schoolmeesters volgens het goedvinden des
Synodi Nationalis gehouden sijn’ schriftelijk te bevestigen, zie Acta der particuliere synode van ZuidHolland , eerste deel: 1621-1633: 281, art. 57, Delft,
van 18 juli tot 11 augustus 1628. In deze laatste synodale acte wordt gewag gemaakt van een lutherse
schoolmeester, ongetwijfeld Straffintvelt en een paapse schoolmeester: Traudenius.
3 7 OA 2807 Stukken betreffende het toezicht op de rechtzinnigheid van de schoolmeesters, 1620, 1621 en z.d.

