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Op witte donderdag 21 april 2011 vormt de 
Goudse Markt het decor van The Passion. In 
dit theaterspektakel zal het Paasverhaal op 
eigentijdse en aansprekende wijze worden 
uitgebeeld door bekende artiesten. Liederen 
worden afgewisseld door gesproken Bijbel-
teksten. De voorstelling wordt onder andere 
georganiseerd door de rooms-katholieke en 
protestantse kerken, het Nederlands Bijbel-
genootschap en de Evangelische Omroep, 
dat het theaterstuk live op Nederland 3 uit-
zendt. 

Eind februari hebben de predikanten van drie reforma-
torische kerken in Gouda en de lokale afdeling van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij bezwaar aangetekend 
tegen dit muzikale evenement. Zij kunnen zich niet vin-
den in deze eigentijdse en populaire benadering van het  
Bijbelse lijdensverhaal. 

Het is niet de eerste keer dat een passiespel in Gouda 
voor opschudding zorgt. In de zomer van 1883 gaf de 
vertoning van dit spel eveneens aanleiding tot protesten 
van kerkelijke zijde. Drie avonden lang was het onrustig 
in de stad, werden vernielingen aangericht en moest de 
politie met de hulp van militairen de orde herstellen. In 
dit artikel nemen wij u mee naar de woelige dagen van 
juli 1883. 

In de zomer van 1883 toerde een Duits theatergezel-

‘Het heilige is veracht!’
het passiespeloproer van 1883

Ronald van der Wal

Aankondiging in de Goudsche Courant

1. Nu staat hier de Goudse Schouwburg.
2. De Tijd, 12-7-1883
3. De geregistreerde leden waren niet alleen volwassenen. Alle 
leeftijden werden in dit overzicht meegenomen. 
4. Kamerboeken, juni, 1883, sahm, Archief Secretarie Gemeente 
Gouda 1814-1921.
5. C.A. Tamse, De politieke ontwikkeling in Nederland 1874-1887, in 
Th. Van Tijn e.a., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen, Houten 1988, p. 234 en P. de 
Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813, Amsterdam 
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schap onder leiding van Th. Schneider door Nederland. 
Op het programma stond het passiespel, een theater-
stuk zonder woorden waarbij de spelers taferelen uit het 
leven en lijden van Jezus Christus uitbeeldden naar be-
roemde schilderijen van onder andere Leonardo da Vinci, 
Pieter Paul Rubens en Raphael. De voorstellingen waren 
getrouw naar de wereldberoemde Passions-spielen die 
om de tien jaar in het Zuid-Duitse Oberammergau wer-
den opgevoerd. Deze waren inmiddels uitgegroeid tot 
een waar spektakel, dat duizenden toeschouwers trok. 
Schneiders gezelschap bestond uit dertig personen en 
trad die zomer op in Roermond, Nijmegen, Arnhem, Den 
Haag, Rotterdam en Gouda. Op donderdag 19, vrijdag 20 
en zondag 21 juli zou het de bühne van Zaal Kunstmin 
betreden, de toneelzaal van Sociëteit Ons Genoegen aan 
de Boelekade.1 

In het katholieke zuiden, waar het gezelschap al eer-
der had opgetreden, waren de voorstellingen over het 
algemeen goed ontvangen. Maar meer noordelijk werd 
het passiespel vooral in protestantse kringen als laster 
beschouwd. In Nijmegen bijvoorbeeld ageerden predi-
kanten en kerkenraden tegen de vertoningen. Deze zou-
den spotten met alle gangbare protestants-religieuze 
conventies. 

Ook in Rotterdam en Den Haag roerden de protes-
tantse gemeenschap zich. Het passiespel was niet alleen 
aanstootgevend voor ‘rechtzinnige protestanten’, maar 
ook voor rooms-katholieken, en zelfs voor joden. ‘Het 
heilige is veracht!’ en dat verdiende algemene afkeuring, 
zo schreef een tegenstander in het katholieke dagblad 
De Tijd.2 In Den Haag vroeg de kerkenraad van de Neder-
landse Hervormde Gemeente het gemeentebestuur om 
de voorstellingen te verbieden. Toen dat mislukte, riep 
de raad de Hagenaars op om de voorstellingen te boy-
cotten. In Gouda volgde een deel van de protestantse 
kerken aanvankelijk dezelfde lijn van protest, met – zoals 
later zou blijken – een desastreus effect. 

De aanloop

Meteen nadat de komst van het theatergezelschap naar 
Gouda bekend werd, kwamen de Nederlands Hervormde 

en de Christelijk Gereformeerde kerken beweging. Sa-
men vertegenwoordigden zij een aanzienlijk deel van de 
Goudse bevolking. De Christelijk Gereformeerde Kerk 
telde in 1883 446 leden, de Nederlandse Hervormde 
Gemeente 11.078 leden. Op een bevolking van 18.847 
inwoners maakten de beide kerkgenootschappen ruim 
62 procent uit van de Goudse bevolking.3 Beide protes-
tantse kerken waren ook bekend met protest. Zo dron-
gen zij herhaaldelijk aan op een kermisverbod, vanwege 
de enorme uitspattingen die tijdens dit jaarlijks terugke-
rende festijn. Begin juli 1883 was een dergelijk verzoek 
nog door de gemeenteraad afgewezen.4 

Bovendien was het die zomer verkiezingstijd. De ge-
meenteraadsverkiezingen stonden gepland voor 17 juni 
1883. In Gouda had de in 1879 door Abraham Kuyper op-
gerichte Anti-Revolutionaire Partij (arp) een stevige voet 
aan de grond. De aanhang bestond onder meer uit leden 
van protestants-christelijke signatuur: de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde 
Kerk. De partij was de po-
litieke uitdrukking van een 
nieuw orthodox-protes-
tantisme, als middel om de 
eigen religieuze identiteit 
te beschermen. Zij moest 
tegenwicht bieden aan het 
opkomende liberaal-bur-
gerlijk modernisme, van 
de liberale beweging die 
vanaf 1848 steeds meer 
invloed in de samenleving 
had gekregen. Trouw aan 
hun principes bouwde de 
beweging aan de liberale 
staat, met daarbinnen de 
mogelijkheid tot economi-
sche ontplooiing, sociale 
mobiliteit, onbelemmerde 
uitwisseling van ideeën en 
vrije politieke en kerkelijke 
organisaties. 5 

In Gouda was burge-

Burgemeester A.A, van Bergen 
IJzendoorn (sahm)
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meester A A. van Bergen IJzendoorn het boegbeeld van 
de liberale kiesvereniging. Met betrekking tot het pas-
siespel handelde hij volkomen in de lijn van het liberale 
gedachtegoed. Hij vond dat iedere Gouwenaar zelf moest 
kunnen bepalen of hij of zij de voorstellingen wilde zien. 
De voorstellingen waren niet in strijd met de openbare 
orde en zedelijkheid. In geen van de gemeenten waar het 
gezelschap had opgetreden had het publiek zich aan de 
inhoud van de voorstellingen geërgerd. Daarom kon hij 
als burgemeester een vergunning moeilijk weigeren.

Dat laatste was precies wat de beide kerkenraden wil-
den. Net als in Den Haag verzochten de beide consisto-
ries de burgemeester om de vergunning voor het pas-
siespel in te trekken. Het protest begon ruim een week 
voor de eerste voorstelling. In zijn adres, dat ook door 
de Goudsche Courant werd afgedrukt, legde de raad van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente uit waarom hij te-
gen het passiespel was: 

Immers het geldt hier niet minder dan een lastering 
van wat elk Christen het hoogste en heiligste is: een 
verlaging tot comedie-voorstelling van het lijden en 
sterven des Heeren, die men zelfs van den Kansel niet 
zonder heiligen schroom behandelen durft; en het 
ten tooneele brengen van wat duizenden in deze ge-
meente – ook bij verschil van godsdienstige gezindte 
– als den eenigen troost in leven en sterven boven al-
les dierbaar is.6 

Op zondag 14 juli was het de beurt aan de predikanten. 
Vanaf hun kansels trokken zij fel van leer tegen het pas-
siespel. Zij ontraadden hun aanhang om dit profane ver-
toon gade te slaan. Om het protest nog meer kracht bij 
te zetten werd in alle haast een commissie geformeerd, 
die in twee dagen tijd 2160 handtekeningen verzamelde. 
De handtekeningen waren volgens de bijgaande uitleg, 
op een enkele na, allen afkomstig van de ‘hoofden van 
huisgezinnen’. 7

Ook na het weekend bleef het passiespel het gesprek 
van de dag. De tegenstanders schaarden zich achter hun 
kerkelijke leiders en vonden dat het passiespel verboden 
moest worden. De voorstanders werden gedreven door 

Een van de handtekeningenlijsten ingediend bij burgemeester (sahm)

een mengeling van nieuwsgierigheid, culturele belang-
stelling en het liberale principe dat eenieder vrij moest 
zijn in zijn keuzes. Deze laatste groep zag zich gesteund 
door burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn. 

Niet alleen in de kerken, in de uitgaansgelegenheden 
en op straat, waren felle discussies te horen, maar ook 
in de kranten. Het protestantse dagblad De Standaard, 
spreekbuis van de arp vond dat het gemeentebestuur 
‘het indrukwekkende protest van ruim 2000 inwoners’ 
niet kon negeren. De krant zag in het besluit om de voor-
stellingen toch door te laten gaan als ‘een stelselmati-
ge terugzetting van wie voor de eere van den Christus 
strijdt’.8 

Onder de voorstanders waren ook meerdere kerkleden 
die het protest te ver vonden gaan. ‘De kerken begeven 
zich op een gevaarlijk pad’, schreef een van hen. In Zaal 
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ling voor het passiespel groeide. Het zou wel eens heel 
druk kunnen worden in Zaal Kunstmin.9

Weer een ander stelde dat schilderijen met Bijbelse ta-
ferelen nog nooit als profaan waren beschouwd. Waarom 
zouden dezelfde taferelen, uitgevoerd op een podium, 
dat dan wel zijn. Daar kwam nog bij dat de predikanten 
en kerkenraden die tegen de voorstellingen ageerden ei-
genlijk geen recht van spreken hadden omdat geen van 
hen de voorstelling nog had gezien. 

De redactie van de Goudsche Courant, aanhangers van 
het liberale gedachte, was allerminst te spreken over het 
protest. Zo had zij ernstige bedenkingen bij de handte-
keningenactie. Verreweg de meeste ondertekenaars wa-
ren lieden uit de mindere stand die, volgens de krant, 
niet ontwikkeld genoeg waren om de kwestie waarvoor 
zij een handtekening hadden gezet, goed te kunnen be-
oordelen. Onder hen waren ook veel analfabeten. Veel 
handtekeningen bleken namelijk te zijn geschreven in 
hetzelfde handschrift, dus door de commissieleden die 
de deuren waren langsgegaan. Ook waren er voorbeel-
den van mensen die laat in de avond nog bezoek kregen 
van één van de commissieleden, die hen eerst de zaak 
moesten uitleggen en vervolgens toestemming kregen 
om hun naam op de lijst te zetten. De redactie wilde 
daarom weinig waarde hechten aan de petitie.10 

Alles wees erop dat het gemeentebestuur niet zou 
zwichten voor de kerkelijke druk. Op 18 juli 1883, een 
dag voor de eerste voorstelling, vestigde de kerkenraad 
van de Nederlandse Hervormde Gemeente met een ad-
vertentie in de Goudsche Courant nog een laatste maal de 
aandacht op het passiespel. De vetgedrukte kop luidde 
protest. In de advertentie vertelden de kerkenraadsle-
den de burgemeester te hebben verzocht het ‘afschuwe-
lijk en onchristelijk Toneelstuk’ niet te laten opvoeren. 
Omdat dit verzoek tot intrekking van de vergunning was 
afgewezen protesteerde de kerkenraad langs deze weg 
tegen de opvoering van het schouwspel.11

Burgemeester Van Bergen IJzendoorn reageerde een 
dag later op de advertentie met de mededeling dat de 
weergave van de kerkenraad onjuist was. Hij had na-
melijk nimmer gereageerd op het kerkelijk verzoek tot 
verbod van het passiespel, noch mondeling, noch schrif-

Kunstmin waren wel eerder toneelstukken van een be-
denkelijk allooi te zien geweest, maar die hadden nimmer 
een reactie bij de kerken ontlokt. Dergelijke voorstellin-
gen waren naar ieders mening bepaald verderfelijk, zo 
meende het kerklid, ‘terwijl de passiespelen, door hem 
die ze kent, volstrekt niet veroordeeld worden’. Daarom 
hadden de kerkenraden hun protest volgens hem beter 
achterwege kunnen laten.

Een ander vroeg zich af of de voorstellingen werkelijk 
oneerbiedig waren. Personen die de vertoningen elders 
zagen, hadden niets kwetsends gezien. Bovendien, zo 
waarschuwde de schrijver, zou alle oppositie wel eens 
een averechts effect kunnen hebben. Het gaf meer rucht-
baarheid aan de zaak, met als gevolg dat de belangstel-

6. Goudsche Courant, 17-7-1883.
7. Protest tegen de voorstellingen in Ons Genoegen, sahm, Archief 
Secretarie Gemeente Gouda 1814-1921, inv. 2247.
8. De Standaard, 23-7-1883.
9. ‘Zijn de aangekondigde vertooningen van het Lijden en sterven 
van Jezus Christus ergerlijk?’, in Goudsche Courant, 18-7-1883.
10. Goudsche Courant, 20-7-1883.
11. Goudsche Courant, 18-7-1883.

De gewraakte protestadvertentie in de Goudsche Courant van 18 juli 
1883
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telijk. De kerkenraden hadden de Gouwenaars onterecht 
voorgehouden dat hun verzoek was afgewezen. Van Ber-
gen IJzendoorn was duidelijk geïrriteerd. 

Zo was de situatie aan de vooravond van het passie-
spel. De stad was ernstig verdeeld. Voor en tegenstan-
ders stonden tegenover elkaar. De kerkenraden stonden 
tegenover het gemeentebestuur. Gouda maakte zich op 
voor het passiespel dat op donderdag zijn première zou 
beleven.

Oproer

Op donderdagavond 18 juli begaven zo’n 150 mensen 
zich naar Zaal Kunstmin. Zij hadden hun beste pak aan-
getrokken om de voorstelling van het Duitse theaterge-
zelschap te kunnen bijwonen. Zaal Kunstmin lag in een 
fraaie stadstuin aan de Boelekade. De tuin was omge-
ven door een manshoog houten hekwerk met toegangs-
poort. Die avond troffen de bezoekers op hun weg naar 
Kunstmin hier en daar kleine groepjes van druk pratende 
Gouwenaars aan. Het waren de tegenstanders van het 

Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade gezien vanaf de tegenwoordige Schouwburglaan ca. 1920 De laagbouw is Zaal Kunstmin. In 1883 was de 
Schouwburg (links) nog niet gebouwd. (sahm)
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passiespel. De sfeer was niet bepaald vriendelijk. Som-
mige bezoekers werden uitgejouwd en nageroepen, an-
deren werden hinderlijk gevolgd. 

Eenmaal in de zaal zochten de bezoekers een plaatsje 
en wachtten vol spanning op hetgeen komen ging. Alle 
beroering van de voorgaande dagen had het passiespel 
tot een beladen vertoning gemaakt. Voordat de voor-
stelling begon, werd het publiek nog eens gerustgesteld. 
Er zou die avond niets aanstootgevends te zien zijn. ‘De 
zaak wordt in volkomen ernstigen geest behandeld en uit 
welk oogpunt men de zaak ook behandeld, er kan geen 
enkele reden worden gevonden om deze voorstellingen 
te verbieden’. Daarna ging het doek op en de voorstel-
ling begon. Onder begeleiding van ‘ernstig orgelspel’ 
beeldden de spelers eerst de geboorte van Christus uit. 
De tweede scène stelde de vlucht uit Egypte voor. En 
zo ging het voort. Op de aanwezige verslaggever van de 
Goudsche Courant maakte niet alles evenveel indruk. Hij 
werd vooral geraakt door de uitbeelding van het laatste 
avondmaal, naar de beroemde fresco van Leonardo de 
Vinci. Al met al maakte de voorstelling een gunstige in-
druk, maar uit ‘oogpunt van echte kunst’ had zij volgens 
de recensent niet veel betekenis. 

Naarmate de voorstelling vorderde werd het publiek 
steeds meer afgeleid door geschreeuw van buiten. Daar 
had zich inmiddels een talrijke menigte verzameld, die 
luidkeels haar afkeuring liet blijken. Het duurde niet lang 
of de eerste steen vloog in de richting van Kunstmin. Het 
projectiel verbrijzelde de ruit van het kaartverkoophuisje 
bij de toegangspoort. Meerdere stenen volgden. Enkele 
raddraaiers gooiden de straatlantaarns kapot. Steeds 
meer kreeg het opstootje het karakter van een heuse rel. 
De aanwezige politiemensen probeerden onder leiding 
van commissaris J.A. van Trigt de orde te bewaren. Eerst 
gebeurde dit nog door de demonstranten op rustige 
toon tot kalmte te manen. Maar zoals de Goudsche Cou-
rant aangaf ‘een ontstemde menigte tot rust te brengen 
gaat niet gemakkelijk’ en het rumoer nam toe. Toen de 
menigte een poging deed de tuin van Ons Genoegen bin-
nen te dringen, kregen de agenten bevel om de sabel te 

trekken en het terrein voor de tuin te ontruimen. Dat was 
makkelijker gezegd dan gedaan. Stenen vlogen in hun 
richting. Inspecteur Bouters werd door een persoon van 
achteren beetgepakt en op de borst gestompt.12

Voor de commissaris was het inmiddels duidelijk ge-
worden dat hij met zijn achtkoppige politiemacht de 
orde moeilijk zou kunnen herstellen. In overleg met de 
burgemeester werd daarom besloten de militairen van 
het plaatselijk garnizoen infanterie op te roepen voor 
bijstand. De kazerne, gelegen aan de huidige Agnieten-
straat, lag niet ver van de Boelekade en de militairen wa-
ren dus snel ter plaatse. De manschappen ontruimden 
de straat voor de toegangspoort en dreven het volk de 
Boelekade en de Blekerssingel uit. Daar werden nog de 
ruiten ingegooid bij het raadslid Otto, die blijkbaar mede 
verantwoordelijk werd gehouden voor het doorgaan van 
de voorstellingen. 

Daags na deze rel, op vrijdag 19 juli, heerste een ge-
spannen sfeer in de stad. Op straat deden de wildste 
verhalen de ronde. In de ogen van de voorstanders van 
het passiespel hadden de autoriteiten – en dan in het 

12. Goudsche Courant, 20 juli 1883 De Boelekade ca. 1904. In 1883 het toneel van ongeregeldheden. (sahm)



46

Ti
di

ng
e 

20
11

bijzonder burgemeester Van Bergen IJzendoorn – goed 
en krachtig gehandeld. De rel was voor de burgemeester 
in ieder geval geen aanleiding de resterende voorstellin-
gen te verbieden. 

Vrijdagavond was de belangstelling voor het passiespel 
groter dan op donderdag. De politie was ditmaal beter 
voorbereid. De dag- en nachtdienst stonden paraat. Het 
garnizoen was opnieuw om assistentie gevraagd. Enkele 
uren vóór de voorstelling hadden agenten en militairen 
de Boelekade en de Blekerssingel afgezet. Alleen bezoe-
kers van het passiespel en aanwonenden mochten pas-
seren. 

Buiten de afzetting, aan de kop van de Kleiweg, had 
zich toen al een groot aantal mensen verzameld. Dat aan-
tal groeide toen de fabrieken uitgingen. Veel arbeiders 

begaven zich onmiddellijk naar het stadscentrum. Een 
correspondent van de Middelburgse Courant, die op het 
Goudse rumoer was afgekomen, stelde dan ook vast dat 
het overgrote deel van de demonstranten tot de lagere 
klasse behoorde. Zij lieten zich gemakkelijk meeslepen. 
Toen hij zich onder het publiek begaf, bleek hem dat de 
meeste demonstranten niet het minste begrip hadden 
van hetgeen waartegen zij protesteerden. Hij vernam de 
meest dwaze opvattingen.13 

Eerst werd er nog vooral geroepen en geschreeuwd. 
Hoewel de spanning toenam, was er van een echte or-
deverstoring nog geen sprake. Pas rond tien uur gingen 
de remmen los, toen een grote groep relschoppers van 
de Kleiweg naar de Oosthaven trok. Hun doel was het 
statige burgemeesterswoning, de Grote Samson, aan de 

Het interieur van Zaal Kunstmin. (sahm)
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Oosthaven. Ter hoogte van de Noodgodsbrug vonden 
zij hun weg versperd. Een klein militair detachement 
had het achterste deel van de Oosthaven rond de bur-
gemeesterswoning afgezet. De menigte week daarom 
uit naar de Westhaven. Enkele stenen suisden over de 
gracht, maar door de afstand bleven de ruiten van de 
burgemeesterwoning heel. Wel werden bij het woonhuis 
van commissaris Van Trigt op de Westhaven enkele rui-
ten stukgeslagen. 

Op de Kleiweg, de Tiendeweg en op de Markt kwam 

het tot vechtpartijen met de politie en de militairen. 
Het ging er hevig aan toe. Zo trad een ongeveer 12-ja-
rige jongen met een mes in de hand ongemerkt op een 
dienstdoende korporaal toe. Hij kon nog net door een 
agent bij de schouder worden gepakt. Slechts met veel 
moeite slaagden de politie en de infanterie erin de orde 
te herstellen. 

Samenscholingsverbod 

Nu het weekend werd, was het risico dat de rellen zich 
zouden herhalen nog groter dan op de voorgaande da-
gen. De laatste voorstelling zou immers op de dag des 
Heeren worden gespeeld en gezien alle commotie en ver-
ontwaardiging van de voorgaande dagen zou de onrust 
wel eens groter kunnen zijn dan de dagen daarvoor. Bo-
vendien waren zaterdag- en zondagavond de traditionele 
uitgaansavonden. Vooral op zondag werden de Goudse 
drinkgelegenheden druk bezocht door boerenjongens 
uit de omliggende dorpen, onder wie veel van protes-
tantse signatuur. Er gingen dan ook geruchten dat die 
zondag grote groepen boeren uit de omtrek naar Gouda 
zouden komen om de tegenstanders van het passiespel 
te steunen. Anderen waren meer belust op sensatie en 
voelden wel wat voor een knokpartij met de Goudse po-
litie. In het tegenwoordige jargon zou men spreken van 
reltoeristen. Kortom, er was sprake van omstandigheden 
die opnieuw veel mensen op de been konden brengen. 

Om de laatste voorstelling af te gelasten was geen op-
tie. Blijkbaar was die afweging wel gemaakt, zoals blijkt 
uit het verslag van de commissaris de Konings, C. Fock. 
Na overleg met de burgemeester was besloten dat het in 
het belang van het prestige van het gezag niet raadzaam 
was om de voorstelling van zondag alsnog te verbieden. 
Dan zou men zwichten voor de terreur van de demon-
stranten en dat was volstrekt niet de bedoeling.14 

Al op zaterdag was de politie op volle sterkte. Mili-
tairen van het garnizoen patrouilleerden onafgebroken 
in de stad. Vanaf zaterdagmiddag was ook een samen-
scholingsverbod van meer dan vijf personen van kracht. 
Eenieder die dit verbod negeerde was strafbaar. Samen-
scholingen mochten zonodig met geweld uiteen worden 

13. Goudsche Courant, 21-7-1883; Een en ander wordt ook aangege-
ven in het rapport van commissaris des Koning Fock aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken, 22-7-1883, Nationaal Archief, Kabinet 
BiZa, inv. 229.
14. Commissaris des Konings Fock aan de minister van BiZa, 22-7-
1883, Nationaal Archief, Kabinet BiZa, inv. 229

De Sterke Samson, (grote pand midden) het woonhuis van burgemees-
ter Van Bergen IJzendoorn aan de Oosthaven, (foto Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging) 
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door het kantongerecht tot een geldboete veroordeeld. 
Drie anderen werden vanwege hun gewelddadige gedrag 
en hun verzet tegen de politie doorgestuurd naar de 
strafrechter in Rotterdam.16

Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, heeft men de nei-
ging om na een dergelijk incident onmiddellijk op zoek te 
gaan naar de verantwoordelijken. Dat gebeurde in 1883 
ook. De vraag die in vrijwel alle kranten werd gesteld, was 
wie tot het oproer hadden aangezet. Burgemeester Van 
Bergen IJzendoorn ging in ieder geval vrijuit. Hij kreeg 
van alle kanten lof toegezwaaid. Hij was noch gezwicht 
voor de druk van de kerkenraden, noch voor die van de 
oproerige massa. Tot het einde toe bleef hij volharden in 
zijn standpunt, dat iedere Gouwenaar in vrijheid moest 
kunnen bepalen of hij of zij de voorstelling wilde zien. 
Het was volgens hem niet aan de overheid om die keuze 
te maken. De Middelburgsche Courant schreef dan ook 
dat de burgemeester de vrijheid in het vaderland een 
grote dienst had bewezen.17 

Ook commissaris des Konings Fock prees het hande-
len van de burgemeester. Hij verdiende erkenning voor 
zijn kordate optreden. Kritiek van het Departement van 
Oorlog, dat vond dat Van Bergen IJzendoorn onterecht 
cavalerie had aangevraagd, wees hij onmiddellijk van de 
hand. Sterker nog, het deed Fock leed ‘een zoo flink en 
goed ambtenaar als de burgemeester van Gouda op deze 
wijze te zien beoordeeld’. De burgemeester had juist zijn 
plicht gedaan door ervoor te zorgen dat ‘het prestige van 
het gezag niet door eene opgezette menigte ten onder-
ste boven was gekeerd’.18 

Fock legde de verantwoordelijkheid voor het ontstaan 
van de rellen vooral bij de beide protestantse kerken 
in Gouda. Hun agitatie tegen het passiespel hadden de 
spanning in de stad opgedreven. Aan de minister van 
Binnenlandse Zaken schreef Fock: ‘Ten gevolge van zeer 
opgewonden vertogen, die zelfs op de kansel heftig 
tegen deze vertooningen en tegen de gegeven vergun-
ning hebben uitgevaren, en van de kerkeraden die in de 
Goudsche Couranten protesten hebben doen opnemen, 
verzamelde zich dien avond een groote menigte’.19 Met 
deze uitspraak legde hij een direct verband tussen het 
kerkelijk protest en de rellen. 

gedreven. De Goudsche Courant maande zijn lezers tot 
kalmte. Alle Gouwenaars werden verzocht thuis te blij-
ven. Dat veel mensen uit pure nieuwsgierigheid de straat 
op gingen was begrijpelijk maar juist daardoor kregen de 
relschoppers alle gelegenheid om zich te misdragen.

Voor zondagavond werden de ordemaatregelen nog 
verder verscherpt. Naast de aanwezige politie en infan-
terie liet de burgemeester een detachement van twintig 
huzaren uit Den Haag over komen voor extra assistentie. 
De ervaring leerde dat juist bereden militairen goed werk 
deden bij het handhaven van de openbare orde. Mensen 
hadden ontzag voor dit ‘paardenvolk’, dat hoog boven 
de massa uitstak en vaak hun rijdieren gebruikten om 
het publiek de gewenste richting op te drijven.15 Het de-
tachement arriveerde met de trein van drie uur op het 
Goudse station. De cavaleristen schaarden zich onmid-
dellijk aan de zijde van de politie.

Het passiespel zelf mocht zich die avond op een nog 
groter aantal bezoekers verheugen. Wat de eerder aan-
gehaalde briefschrijver in de Goudsche Courant al had 
voorspeld was uitgekomen. Des te meer aandacht men 
aan het schouwspel gaf, des te groter was ook de be-
langstelling. Al die bezoekers lieten zich kennelijk niet 
afschrikken door de protesten in de stad. In het stads-
centrum was het onrustig, al was er volgens het bestuur 
van buitengewone ongeregeldheden die avond geen 
sprake. Daar waar samenscholingen dreigden te ont-
staan, reden de huzaren door de menigte en dreven de 
mensen uit elkaar. Het enige noemenswaardige incident 
deed zich voor aan het einde van de avond, toen dronken 
jongelui uit Stolwijk en Gouderak op weg naar huis op de 
Fluwelensingel enkele ruiten ingooiden.

Afloop: wie is verantwoordelijk?

Op dinsdag 23 juli verliet het theatergezelschap Gouda 
en ging op weg naar Antwerpen. Gouda likte zijn wonden. 
In het stadhuis was commissaris Van Trigt druk doende 
de processen-verbaal uit te werken, zodat de oproer-
kraaiers die de voorgaande avonden waren aangehouden 
hun straf niet zouden ontlopen. Enkele personen werden 
op grond van overtreding van het samenscholingsverbod 
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Ook de kranten wezen een beschuldigende vinger in de 
richting van de predikanten en de kerkenraden. Sommi-
gen kranten spraken zelfs van opruiing. De predikanten 
en kerkenraden hadden zich onvoldoende beseft welke 
sentimenten hun protesten opriepen. Het Dagblad van 
Zuid-Holland en ’s Gravenhaghe vond dan ook dat niet al-
leen het volk wat te verwijten viel: ‘de moreel schuldigen 
zijn zij die het volk kennende door hun heftige taal van 
den kansel en in particuliere gesprekken tot dergelijke 
handelingen indirect aanleiding gaven’.20 De Goudsche 

15. Zie: R. van der Wal, Of geweld zal worden gebruikt! Militaire bij-
stand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde, 1840-1920, 
Hilversum 2003 
16. Brievenboek Gemeentepolitie, sahm, Archief Gemeentepolitie, 
inv. 30.
17. Middelburgsche Courant, 23-7-1883.
18. Commissaris des Konings, Fock aan de minister van BiZa 19-9-
1883, Nationaal Archief, Kabinet BiZa, inv. 229.
19. Idem.
20. Dagblad van Zuid-Holland en ’s Gravenhaghe, 22 en 23-7-1883.

Charge van de huzaren en de politie. Dit is een gravure van zo’n actie tijdens het Amsterdamse Kermisoproer van 1876 (Nederlands Politiemuseum, Apeldoorn)
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Courant liet zich in woorden van gelijke strekking uit. De 
redactie hoopte dat de gebeurtenissen een les waren om 
voortaan voorzichtiger te zijn met het indienen van pro-
testen en vooral met het in beweging brengen van het 
volk, dat eenmaal ontevreden spoedig het hoofd verloor. 
Het felst was ook de MIddelburgsche Courant. De redac-
tie had geen goed woord over voor de kerkenraden. Zij 
hadden beter moeten weten. De onwetende volksmassa 
had zich laten opzwepen door ‘drijvers’ die ontwikkeld 
genoeg waren om verantwoordelijk gesteld te mogen 
worden. ‘Hun bedrijf is diep verachtelijk’.21 Dit stuk werd 
onverkort door de Goudsche Courant overgenomen. 

Toch is het moeilijk te bepalen, wie nu werkelijk ver-
antwoordelijk konden worden gehouden voor het op-
roer. De preken zijn niet in het archief terug te vinden, 
noch weten wij wat de commissieleden die met hun pe-
titie de deuren langsgingen tegen de bewoners hebben 
gezegd. Of er sprake is geweest van regelrechte oprui-
ing, in de zin van een oproep tot openlijk verzet, valt dus 
niet te bewijzen. Dat de kerkenraden met hun felle en 
ongenuanceerde protesten een sfeer creëerden - zoniet 
een voedingsbodem waarop onrust goed kon gedijen - 
kan echter moeilijk worden ontkend.

De rellen zelf waren, zoals ook de krantenverslagen 
en het rapport van Fock laten zien, vooral het werk van 
de lagere klassen. Het passiespel bood een fraaie gele-
genheid om het gezag eens uit te dagen. Aangezet door 
het kerkelijke protest trokken zij op 19 en 20 juli in grote 
getale richting Kunstmin om de voorstellingen desnoods 
met geweld te verstoren. Net als nu hadden de rellen ook 
toen een aanzuigende werking. Na de eerste rel op don-
derdagavond verspreidde het nieuws zich als een lopend 
vuurtje door de stad en daarbuiten, met als gevolg dat er 
de volgende avond nog meer mensen op de been waren. 
Het zal niet de bedoeling van de kerken zijn geweest om 
gewelddadigheden uit te lokken. Daarentegen zijn er ook 
geen aanwijzingen te vinden dat de kerkenraden op enig 
moment tijdens het oproer tot kalmte hebben opgeroe-
pen of in ieder geval het gewelddadige protest hebben 
veroordeeld. 

Het passiespeloproer: een religieuze rel? 

Het conflict zelf kwam in de kern voort uit religieuze 
bezwaren, maar dan wel met politieke connotaties. De 
politieke tegenstellingen tussen de arp en de Liberalen 
waren groot. De eerste streefde vooral naar een behoud 
van de eigen religieuze identiteit. De tweede zette zich 
in voor meer economische en burgerlijke vrijheden. De 
kerkelijke protesten tegen het passiespel in Gouda, Nij-
megen, Den Haag en Rotterdam kunnen worden gezien 
worden als poging tot bescherming van die religieuze 
identiteit. 

De gemeenteraadsverkiezingen van 17 juli 1883 ga-
ven echter ook een politieke lading aan het protest. Zij 
maakten dat die tegenstellingen tussen confessioneel en 
liberaal nog eens extra werden uitvergroot. De Goudsche 
Courant zag een duidelijk verband tussen de politieke 
opstelling van de Anti-Revolutionaire Partij en het ver-
zet tegen het passiespel. Zij herinnerde de lezers aan het 
motto van die partij: 

‘Ziet toe dat zoveel mogelijk onze tegenstanders de 
vijandelijke veste binnendringen. Bedient u daartoe 
van alle mogelijke quaestiën; sluit u aan bij alle soor-
ten van oppositie tegen de gemeentebesturen; overal 
waar eene brandende vraag is, waar de oplossing 
eener gemeentezaak ontevredenen gemaakt heeft, 
maakt daar gemeene zaak met de minderheid, met 
de malcontenten’.22 

Het passiespel was zo’n kwestie. Het heeft er dan ook 
alle schijn van dat de Goudse kerkenraden, trouw aan 
hun politieke voormannen, niet alleen uit religieus be-
lang handelden, maar ook het hogere politieke doel wil-
den dienen. 

En dan weer naar het heden. Het tegenwoordige pro-
test tegen The Passion toont aan dat de standpunten in 

21. Middelburgsche Courant, geciteerd in de Goudsche Courant 25 juli 
1883.
22. ´Gemeenteraadsverkiezingen´ in Goudsche Courant, 22 juli 1883
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meer dan honderd jaar nauwelijks zijn veranderd. De 
predikanten en de sgp richten zich ook nu principieel te-
gen het idee, dat ‘het lijden van Jezus tot onderwerp van 
een evenement wordt gemaakt’.23 In hun schrijven aan 
de organisatoren en de gemeente geven zij het volgende 
aan: ‘De essentie van het lijdens- en opstandingsevan-
gelie verwordt daarmee tot een vermaakgebeurtenis’. En 
verder: ‘Het stuit ons tegen de borst dat door luidruch-
tige popmuziek en verfilmd naspelen van het lijden van 
Jezus, dit tot onderwerp van een evenement wordt ge-
maakt”. Liever zagen zij dat de Bijbeltekst letterlijk werd 
voorgelezen. Het gaat dimaal dus louter om een protest 
op religieuze gronden. En ook nu vragen zij de gemeente 
om het spel af te gelasten.24 De kans dat dit ook zal ge-
beuren of dat de Passion zal worden aangepast aan de 
wensen van de tegenstanders achten zij niet groot. ‘Maar 
we dringen daar wel op aan, omdat we niet achteraf van 
onze achterban het verwijt willen krijgen dat we er niets 
tegen hebben gedaan’, zegt een woordvoerder.

De voorgevel van de Sterke Samson op de Oosthaven, in 1883 het woon-
huis van burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn (foto Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)

The Passion, de laatste uren van Jezus in popmuziek op 21 april 2011


