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Wat vooraf ging
In de vorige aflevering van de Tidinge werd beschreven dat Gouda vanaf de late zestien-
de eeuw een toevluchtsoord vooï Zuid-Nederlanders werd. Talloze Vlamingen veïtrok-
ken naar het veilige noorden om de Spaanse bezetter te ontvluchten. Veel van deze emr-
granten hjken bewust voor de stad Gouda te hebben gekozen. Zlj werden onder meer
aangetrokken door de gunstige vestigingsvoorwaarden die het stadsbestuur hen bood.
Ook het toierante politieke en religieuzekhmaat van de stad heeft sommigen waaï-
schrlnlijk aangesproken. Deze grote gïoep Vlamingen - schattingen over het aantal nieu-
welingen lopen uiteen - leidde een tamelllk af.gezonderd bestaan in de stad. Ze leefden
en werkten dicht bij elkaar. De gevolgen hiervan voor de groep en voor stad worden
hieronder nader beschreven.

Politiehe macht voor de Vlamingen
De eerste stap naar zelfstandigheid voor Vlamingen was het verknjgen van het burger-
recht. De Goudse magistraat probeerde Vlamingen naar de stad te lokken door het
poorteïschap aan hen te schenken.t Door deze politiek mochten verschillende
Vlamingen in Gouda zich burger noemen. Dit nieuwe burgerschap impliceerde niet
alleen dat de Vlamingen vanuit juridisch perspectief op geh.lke voet stonden met de bur-
gers uit Gouda, maar ook dat zLJ Ln theorie toegang kregen tot het bestuur van de stad.
Trjdens de eerste jaren van het verbhjf in de Republiek taalden weinig immigranten naar
een bestuursfunctie. Naarmate de jaren verstreken bleek het verlangen naar betrokken-
heid bU het bestuur in de diverse steden te groeien. Verschillende zuiderlingen hadden
in hun vaderland bestuursfuncties bekleed en wensten ook in hun nieuwe stad zich
actief met de politiek te bemoeien. In Gouda werd het voor de immigranten al vlug
onmogelijk gemaakt zich in het bestuur te mengen. In de gehele Republiek bestond de
angst dat de Vlamingen misbruik zouden maken van een politieke functie, de eigen
Vlaamse gemeenschap zouden bevoordelen, gewoon ongeschikt waren voor een
bestuursfunctie of bestaande privileges zouden aantasten. Zo vond de vooraanstaande
Amsterdamse regent Cornelis Pietersz. Hooft dat de regering van stad en land moest
worden overgelaten aan 'naturelle ende ingeborene van den lande'2. In de praktijk ble-
ven bestuursfuncties dan ook voorbehouden aan leden van vooraanstaande families die
al sinds lange tijd woonachtig waren in de stad. De vroedschap, het burgemeestersambt,
het schepenambt en andere politieke functies waren daarmee feitehjk ontoegankeh.lk
voor migranten.3
Ondanks de uitsluiting van het stadsbestuur bestonden er in de praktrlk enkele andere
mogelijkheden voor de Zuid-Nederlanders om maatschappelijke invloed uit te oefenen.
In de eerste plaats was er de mogehJkheid plaats te nemen in een gildenbestuur of op
and.ere w\ze via het gildenwezen invloed uit te oefenen. Een goed voorbeeld hiervan is
de Vlaming Hendrick Loot die in 1602 door de magistraat werd aangesteld tot baljuw
van de looihal.a Een ander sprekend voorbeeld is de saaiwerker Arnoult Carlier, afkom-
stig uit Wambrechies nabrl Lille, die in ló00 superintendent werd van de saaifusteinen
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en in f 609 waardun (kwaliteitscontroleur). Maar ook buiten zrjn ambachtssfeer wist hrj
maatschappelijke functies te verwerven. In 1603 trad hrj roe tor de schutterij en in 1607
werd hr.1 door de burgemeesters aangesteld als hoofdman in het Vogelensangh, de buurt
waar zijn vervenj gevestigd was.5
Een ander alternatief voor politieke invloed vormde een plaats als ouderling of diaken
in de kerkenraad van de gereformeerde kerk. Ouderlingen en diakenen werden jaarlqks
gekozen door de gezamenlijke lidmaten. Deze procedure van verkiezing was voor die
tijd tamelqk nieuw en democratisch omdat er sprake was van een voïm van directe ver-
kiezingen. Wel was het zo daÍ. de zittende kerkenraad een dubbele hjst met kandidaten
opstelde waaruit de gemeente dan een enkele lqst kon kiezen.
Diakenen binnen de gereformeerde kerk hadden de taak geld in te zamelen voor arm-
lastige kerkleden en moesten de aalmoezen naar behoefte verdelen. De ouderlingen
waren verantwoordeh.lk voor de dagehjks gang van zaken binnen de gemeente. Zlj
zagen toe op de levenswandel van de lidmaten om ervoor te zorgen dat alleen eervolle
lidmaten deeinamen aarr het avondmaal dat vier keer per jaar plaatsvond. Bovendien
onderhielden zrj de contacten met het stadsbestuur waarbq ze br.lvoorbeeld aand.rongen
op maatregelen tegen uitwassen zoals drankmisbruik en prostitutie. Veel Zutd-
Nederlanders waren lidmaat van de gereformeerde kerk en de mannen onder hen had-
den daarmee in principe toegang tot de kerkenraad. Via deze kerkehjke weg kond en zl1
dus ook maatschappelijke invloed uitoefenen.6 In welke mare de Vlamingen in de
Goudse kerkenraad vertegenwoordigd waren is niet na te gaan omdat de kerkenraadsac-
ta verloren zíin gegaan. Uit Amsterdamse gegevens blukt echter dat Vlamingen royaal
van deze mogelSkheid gebruik hebben gemaakt: een kwart tot eenderde van de kerken-
raadsleden was daar in de eerste helft van de zeventiende eeuw van Zutd-Nederlandse
afkomst.T

Economische invloed van de Vlamingen in Gouda
Het is lastig om de economische situatie van immigranten in Gouda te achterhalen. In
de literatuur is hierover weinig of niets geschreven. Het is bekend dat Vlamingen naar
Gouda werden gehaald vanwege hun ambachtelijke kwaliteiten en dus niet werkeloos
waren. Er kan worden gesteld dat het oveïgrote deel van de immigranten kleine zelf-
standigen waïen. Sommigen waren waarschr.lnlqk zeer succesvol met hun onderneming
en kunnen tot de meer welvarende middenstand gerekend worden. De basis voor hun
welvaart lag voor verschillende vluchtelingen in het meegebrachte kapitaal en in hun
kennis van vaardigheden in de specifieke ambachten.
Verschillende vluchtelingen hadden nogbezittingen in de Zuideh.lke Nederlanden.
Lange tr3d konden zrj hierop geen aanspraak maken omdat dit bezit in vryandig gebied
Iag. Deze situatie veranderde bij het ingaan van het Twaalfiarig Bestand Brj de uirwer-
king van dit Bestand in 1609-1610 werden gedetailleerde afspraken gemaakt oyer aar'-
spraken van vluchtelingen op eigendommen. In het Goudse archief is nog een katern
bewaard van een waarschijnhJk veel grotere lqst van Goudse Vlamingen die op d,eze
manier hun bezit trachtten terug te krijgen. Ook rn deze lijst rreffen we de bekende
beroepsgroepen aan, zoals linnenwevers, tapissiers, blauwverveÍs en patroonschilders,
maar ook beroepen als kleermaker, bakker, glasschrijver, arts, passementwerker, legwer-
ker en schoenlapper. Hieruit bhJkt dat veel Vlamingen ook buiten de textielm.lverhèid
werKzaam waren.ó

Sociale en culturele actíviteiten van de gesloten Vlaamse gemeenschap in Gouda
In de vorige aflevering van dit artikel werd al eerder gesproken over de hechte Vlaamse
gemeenschap in Gouda. Binnen dertig jaar vestigden duizenden Zuid-Nederlanders zich
in de stad. De nieuwelingen werden wegwr.;s gemaakt in Gouda door bewoners die ze
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nog uit Zuid-Nederland kenden. Vrijwel alle immigïanten kregen een woon- en werk-

plek blnnen de bestaand.e Vlaamse gemeenschap in Gouda aangeboden. Door afgesloten

àn dicht op elkaar te leven ontstond er een tamehjk geisoleerde Vlaamse gemeenschap

binnen de Goudse stadsmuren.
De Zuid-Nederlanders vormden met name op het sociale en culturele vlak een gesloten

geheel. Een goed voorbeeld hiervan is de Vlaamse rederijkerskamer. Gouda had al sinds

áe vrlftiende eeuw een eigen kamer die 'De Goudsblomme' heette. Ondanks de reeds

bestaande rederijkerskamer besloot een andere groep Gouwenaars een eigen kamer te

stichten. Deze kreeg de naam 'De Geele Fioletter. Waarschgnlijk is de kamer rond 1575

opgericht. Briels en Asaert veronderstellen dat het een Vlaamse kamer zou zlln geweest,

maar Docrer en Van Delft betwijfelen dit en stellen dat de nieuwe kamer een initiatief

was van mensen die zich na de reformatie niet thuisvoelden in 'De Goudsblomme'.9 Op

den duur gingen beide kamers veelvuldig samenwerken. In 1596 leidde de samenwer-

king zelfs tot een fusie.to
Toen de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten oplaaide leken de tegen-

stellingen oók doot te dringen in de redenlkerskamer. Er ontstond een scheiding in de
'Goudiblomme', die zich nu wel langs de noord-zuid scheidshln voltrok. Vijftien

Vlamingen richtten in 1617 zonder [oestemming van het stadsbestuur een eigen kamer

op. Deie kreeg de naam 'Balsembloem'. De kamer werd niet erkend door de vroed-

róhup .rl n o.ht dan ook niet meedoen aan officiele wedstnlden. Doorgaans wordt,aan-

genomen dat de oprichting van een afzonderhlke Vlaamse kamer direct te maken had

áet de religieuze itrud tussen remonstranten en contraremonstranten in de stad. Toch is

opvallend [.tto.g van maar één van de vqftien Vlaamse redenjkers bekend dat hr.1 lid-

maatwas van de dolerende gemeente, nameli.lk de tapijtwever Adriaen Maroten. Het

zou dus ook mogeh.lk kunnen zlln dat dit initiatief eerder voortkwam uit culturele ver-

schillen dan uit religieuze onenigheid. Orthodoxe calvinisten moesten immers weinig

hebben van de reden;kerij en deden er alles aan om deze acÍwiteiten tegen te gaan.

Daarom is het waarschijnhjker dat deze gïoep Vlamingen zich in de eerste plaats afsplit-

ste om zich in eigen kring te kunnen ontspannen.rr

'lntermarriage'

Een tweede uiiingsvorm van geslotenheid van de Vlaamse gemeenschap in Gouda was

het trouwputtoon yan de Zuid-Nederlanders. Ysselsteyn geeft in haar studie aan dat het

lastig is dà familiebanden van de immigranten in Gouda te reconstrueren omdat er veel

binnen de eigen gemeenschap werd getrouwd. Hierdoor is er een onontwarbare knoop

van dezelfde Vlaamse voor- en familienamen ontstaan. Tiouwen binnen de eigen kring

staat ook wel bekend als tintermarríage' . Doordat er op grote schaal intern werd

getrouwd. ontstond er (ook vta deze weg) weinig vermenging met de Goudse samenle-

uitrg. 12 Deze voorkeur voor onderling trouwen kan verschillende achtergronden gehad

hebben. In het begin waren veel Vlamingen ervan overtuigd dat zrl zouden terugkeren

naar hun geboortJgrond. Met een huwehlkspartneï uit eigen kring bleef deze terugkeer-

optie betei in tact. Er zouden ook zakehjke motieven kunnen meespelen, zoals de ver-

bintenis tussen families in een bepaalde bednjfstak.13

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar Ylaamse intermarriage in Gouda. Ondanks

het ontbrekèn van onderzoek laten verschillende bronnen zien dat er veelvuldig binnen

de eigen gemeenschap werd getrouwd. Tïouwboeken, de h;st met dolerenden en de lijst

met aanspraken op goederen in de Zutdelijke Nederlanden geven hier enkele fraare

voorbeelden van. Tot de dolerende gemeente behoorde br;voorbeeld de tapissier Louris

Vrecke van Gent die getrouwd was met Barbara, dochter van de eerder genoemde arts

Joost Balbiaen, alsmede hun zoon Louwrlsken, hun schoonmoeder Annetge Claesdr.,

weduwe van Joost Balbiaen en afkomstig van Aalst, en Josijntgen Balbiaen, weduwe van
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Gent.14 In de goederenlijst treffen we brjvoorbeeld
de meestertapissier Charel de Taeverm.ler uit
Oudenaarde, die getrouwd was met Janneken van
de Schelde, weduwe van Zachartas van de Coorde,
een zoon van Remeus van de Coorde uit Gent.r5 Zíj
allen waren Zuid-Nederlanders. Ook de familie van
de eerdêrgenoemde saaiwerker Arnoult Carlier Iaat
dit huwelgkspatroon zien, waarbq de scheidslqn
tussen Walen en Vlamingen in de eerste decennia
dunner hjkt te zijn geweest dan die tussen Zutd-
Nederlanders en Noord-Nederlanders. t6

Ten slotte zal ook de werkomgeving hebben bUg.-
dragen tot de beslotenheid van de Vlaamse gemeen-
schap. De traditionele gilden van de werkers in de
lakennrjverheid, die in de middeleeuwen in Gouda
hadden gedomineerd, waren br.1 de komst van de
Vlamingen reeds lang ter ziele omdat de oude
lakennrjverheid in Gouda vrijwei opgehouden had
te bestaan .r7 Deze tak van nr;verheid had oorspron-
keh.1k vier verschillende gilden gekend; het wevers-
gilde, het drapeniersgilde, het vollersgilde en het
lakenbereidersgilde. Alleen het laatste gilde is rond
1600, waarschqnhJk onder impuls van de

Grafzerk van de predihant Herman Herbers in de

Sint-Jansherh. Hij overleed in 1607. Herbers hon

op weinig sympathie rehenen yan yeel Vlamingen

omdat hij te vrijzinnig was.

Vlamingen, heropgericht.lB Verder bestond in de
textielsfeer ook nog het linnenweversgilde. De tapqtwevers waren niet in een afzonder-
h;k gilde verenigd. De weverijen waren georganiseerd in heuse bednjven met een
patroon aan het hoofd en een groot aanlaI knechten.19 Aangezren de Vlamingen in gro-
ten getale actief waren in een beperkt aantal ambachten en daardoor veel met elkaar te
maken hadden en dezelfde belangen hadden, ligt het voor de hand te veronderstellen
dat er in plaats van de verdwenen gilden in verschillende nr.lverheidstakken of ambach-
ten soortgeh.lke samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Hierover is echter geen archief-
materraal bewaard gebleven.

Zuid-Nederlanders en de religieuze twisten
De meeste Zuid-Nederlandse immigranten die naar Gouda kwamen sloten zich aan br;
de gereformeerde kerk. De Vlamingen waren hoofdzakelijk om hun geloof uit het
katholieke zuiden gevlucht. Velen bleken dan ook overtuigde calvinisten die zich in het
nieuwe thuisland actief inzetten voor de gereformeerde kerk.
In de gehele Republiek - dus ook in Gouda - was de gereformeerde gemeente de
bevoorrechte kerk. Het was de enige officieel toegestane kerk; haar leden alleen konden
overheidsfuncties bekleden. Niemand werd echter verplicht lidmaat te worden, het bleef
een keuzekerk. Gouda was vanaf de overgangnaar de prins van Oranj e rn 1572 steeds
vrijzinnig protestants geweest. Het stadsbestuur wilde na de gestreden stnld met Spanje
geen nieuwe inquisitie en streefde ernaar om niemand in zr.ln geweten te dwingen. Door
deze politiek bleef Gouda een onoÍthodoxe stad waar ook andersdenkenden - zoals
katholieken en dopers - zonder problemen konden ieven. Hierin was Gouda niet uniek
maar wel het meest principieel van alie Hollandse steden. Elders, zoals in Haarlem,
volgden stad.sbesturen eveneens een gematigde koers en bevorderden een vorm van
'orngangsoecumene' tussen aanhangers van de verschillende religies.2O Gouda benadruk-
te echter voortdurend en demonstratief de absolute vrijheid van geweten als politiek uit-
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Detai| van het yerzoehschrift aan de magistraat uit 7617 van'Alle die

ledematen onser dolerenden herche yan der Gouden'. Bovenaan de lijst

prijht de naam van Lowijs D'eechdemaher, trapier tan saeijen, gevolgd

door Thonis de Roo, coopman van fusteijnen, twee prominente

Vlamingen.

gangspunt.2t
De vrijheid van consciëntie kwam

niet alleen naar voren in het

dagehjks leven maar ook in het

kerkehlk bestuur. Al eerder werd

beschreven dat het stadsbestuur
zich intensief bemoeide met de

benoeming van predikanten. Een

voorbeeld hiervan is de predikant

Herman Herbers, die naar de stad

werd gehaald vanwege zijn vrije
interpretatie van het calvinisme.
Hq liet in zr.1n preken de calvinis-
tische catechismus achterwege en

wilde niets weten van de predesti-

natie. Na zrln dood in 1607 werd er door het stadsbestuur gezocht naar eer' opvolger

die de pop.tluit. h;n van Herbers kon voortzetten. Gouda koos in de strijd tussen

Arminrus en Gomárus uiteraard de kant van Arminius. Vanaf dat moment stond Gouda

in Holland algemeen bekend om haar vlJzinnige politiek.

De benoeming van Herbers en de overgangrr ar remonstrantse zr;de werd absoluut niet

door iedereen als een goede ontwikkeling ervaren. In Gouda leverde met name een

groep Vlaamse immrgranten zware kritiek op kerk en stadsbestuur. Opvallend veel

Ílamlngen voelden zich niet thuis in het vrijzinnige Goudse klimaat en wensten een

orruooriuuardelijke keuze voor het strikte calvinisme. Buiten de stadsmuren was het de

Zuid-Hollandse Synode drebezwaar maakte . Deze afkeuring komt naar voren in een

brief uit 1593 waarin de Zuid-Hollandse Synode haar commentaar op Herbers uit. De

predikant werd" gemaand. 'tot bevorderinge van suyvere leer en meerdere gemeenschap

ie houden met Je Vhemsche broeders, dewijle deselve oock sijne schapen waren'.Z2 Uit

dit citaat b1lkt overduidehlk dat de Vlamingen binnen de gereformeerde gemeente van

Gouda zich als een apane groep manifesteerden en moeite hadden met de gevolgde ker-

kelqke koers.
Omdat er geen verandering leek te komen besloot een groep Vlamingen met enkele

medesranders (afkomsrig ván Goudse bodem) buiten de stad te kerken, omdat z4 daar

wel het orthodoxe calvinisme konden vinden. De orthodoxen gingen over modderige

wegen onder andere naar het naburige Haastïecht, Oudewater en Moordrecht om daar

de 
"preek 

re horen. Deze tochten buiten de stad leverde hen de bijnaam slijkgeuzen op.

Uit deze groep van orthod.oxen is de dolerende gemeente ontstaan. De term dolerend

werd binnen áe eigen kring gehanteerd maar werd later ook door het stadsbestuur

gebruikt. Het beteÉent lettàrlijk 'zich beklagen'. De orthodoxen werden ook wel goma-

risten, ContraremonstÍanten of predestinateurs genoemd.

Naar aanleiding van de kerkbezoeken buiten Gouda ontstond na enige trld het idee een

eigen gemeente te vormen. De exacte datum van het schisma is niet meeÍ te achterha-

len. n.kend is echter wei dat men omstreeks de jaarwisseling van 16I4/I5 voor het

eeÍst in Gouda brleen kwam. Ook is bekend dat begin 1615 de verkiezingvan eigen

diakenen en oudárlingen plaatsvond. De dolerenden kwamen ongeveer driekwart jaar in

het geheim br;een totdat ze door de magistraat werden ontdekt. Een aantal prominente

lidmaten werd, vervolgens door het stadsbestuur verhoord. De dolerenden zouden op

zond,agenbijeen zijn gekomen in de Spieringstraat bU de eerder genoemde tapijtwever

Louris Vrecke. Na de verhoren volgde een verbod op brjeenkomsten van de dolerende

gemeente. Ondanks het verbod weigerden de contraremonstranten hun activiteiten te

ítakerr. In oktober van datzelf.de jaar werden de voormannen van de dolerenden daarom
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nogmaals op het stadhuis geroepen en dreigde de magistraat zelfs met represailles brj
voortzetting van de activit eiterr.23
Deze harde aanpak was een opmerkehjke reactie voor het zo vrijzinnige Goudse stads-
bestuur. Mogehjk hebben nationale spanningen tussen remonstïanten en contraremon-
stranten. hieraan bqgedragen. Het remonstrantse bolwerk Goudahad het moeilijk in het
overwegend contraremonstrantse Holland. Om intern de rust te bewaren heeft het
stadsbestuur d.e dolerenden wellicht de mond willen snoeren.

Wetsverzetting
Begin 1617 liet de dolerende gemeente weer van zich horen. In januari richtten 72 dole-
renden zich in een door hen ondertekend verzoekschrift tot de magistraat met het ver-
zoek om een eigen kerkgebouw. Het grootste deel (46 personen) van de ondertekenaars
van dit rekest was van Zuid-Nederlandse afkomst. Het stadsbestuur weigerde in te gaan
op het verzoek waarna de dolerenden zich genoodzaakt zagen hulp van buitenaf in te
roepen.24 In samenwerking met geestverwanten uit Den Haagwerd een rekest opgesteid
bestemd voor prins Maurits en de Staten van Holland. In het verzoekschrift werd
opnieuw om een eigen openbare kerk en predikant in Gouda gevraagd. Dit te hulp roe-
pen van de grote rivaal van Oldenbarnevelt en dus ook de 'vijand' van Goud.a, leidde tot
grote beroering in de stad.
Het conflict laaide helemaal op toen de groep orthodoxen wederom op het stadhuis
werd geroepen voor ondervraging. De opstellers van het rekest lieten weten hun eerdere
beloftes niet na te kunnen komen: ze wilden de magistraat wel in politieke zaken
gehoorzaam zrjn maar niet in geloofszaken. Het stadsbestuur reageerde woedend. Twee
voormannen van de dolerenden, de Keulenaar Dirck Geduldich en David Tïuijen, tapis-
sier uit Oudenaarde, moesten binnen 24 uur de stad verlaten. Drie anderen, de
Vlamingen Thomas de Roo uit Belle en Lowqs Deechdemaker uit Aalst en Cornelis van
Lr;len uit Haarlem werden ontpoorterd.25
De beide bannelingen riepen het Hof van Holland te hulp, dat na overleg met prins
Maurits bepaalde dat zrl weer in de stad toegelaten zouden moeten worden aIs zrj zou-
den beloven geen kerkvergaderingen meer te houden. Met deze uitspraak in de hand
waagde Dirk Geduldich zich op Paasavond weer in de stad. Het stadsbestuur was niet
onder de indruk en zette hem drie dagen later weer buiten de stadsmuren. Ook de
andere bestraften konden niet op genade rekenen. De vrouw van Deechdemaker mocht
de lakenverkoop vanhaar man niet vooÍtzetten en de kruidenier Van Lr.llen kreeg drie
keer een boete opgelegd omdat hrj als ontpoortede toch handel dreef .26 Dezeharde aan-
pak van het stadsbestuur wierp in zoverre vruchten af dat de dolerenden niet langer in
de stad samen durfden te komen. Zrj moesten geduld hebben tot het politieke klimaat
in Holland zrch ten gunste van de contraremonstranten had gekeerd.
In de loop van 1618 forceerd.e Maurits zr1n conflict met Oldenbarnevelt door voor het
eerst openlijk partu te kiezen voor de contraremonstranten. Toen de partrj van
Oldenbarnevelt de remonstrantse steden vervolgens toestond extÍa soldaten (waardgel-

ders) in dienst te nemen om zich te kunnen verdedigen tegen Maurits leek een burger-
oorlog nabr.1. Maurits begon vervolgens met een systematische politieke zuivering door
stad voor stad met bedreiging van geweld 'de wet te verzetten'. Een wetsverzetting hield
in dat (een deel van) de zrttonde stadsbestuurders te horen kregen dat zrl hun functie
kwrjt waren, waarrra Maurits medestanders in hun plaats benoemde.27
In Gouda, het belangnjkste remonstrantse bolwerk in Holland, vond deze wetsverzet-
ting het allerlaatst plaats. Pas op 3l oktober 16lB durfde Maurits voor de poorten van
Gouda te verschijnen. Tot het laatst toe hoopte het zittende stadsbestuur hem tot andere
gedachten te kunnen brengen, maar de dagen van deze regenten bleken definitief
geteld. Er werden tien vroedschapsleden vervangen en vier nieuwe burgemeesters aan-
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gesteld. Onder d"e nieuwe vroedschapleden treffen we drie iidmaten van de dolerende

gemeenre aarr - alledrie uit oude Goudse families - die op dezewrlze beloond werden

ïoo, h,.,.r parrukeuze. Juist dit drietal diende kort daarna een verzoekschrift in bij de

Staten van Holland ter verkrijging van de Gasthuiskerk in Gouda. Voor de contraremon-

stranren was dit een rijdeh;ké opÉssing, in afwachting van de uitkomst van de Syrrode

van Dord.recht waar hrr., tág.nsiandersnaar verwachting zouden worden veroordeeld.28

De Dordtse Sy,node bepaalde dat de remonstrantse predikanten, dus ook het drietal uit

Gouda, hun ámbt moesten opgeven. De overheid nam deze veroordeling over en gelast-

te hun deportatie uit het grondgebied van de Republiek. Twee van de drie Goudse

dominees behoorden tot à.n gtó.p predikanten die op boerenkarren gezet werd- en in

Waalwijk langs de weg werd átg;"1. De derde, Herbers jr., mocht nog enige trld in de

stad blgv.r, Jrrrdu, helstadsb.rtnrrt bang was dat de verwr;dering van deze populaire

predikant voor onrust zou zorgen. Deze onrust kwam er toch, namehjk op zondag28

juh 1619 toen de grore Sint-Jaáskerk officieel in bezit genomen werd door de contrare-
"-orrrtrurrten. 

Trjdàn s deze eerste kerkdienst kwam het tot groot rumoer in en buiten de

kerk. In de kerÈ hadden zich veel contraremonstÍanten van elders yerzameld, onder wie

een grote groep Vlamingen uit Leiden. Hun tegenstanders deden er alles aan om de

kerkdienst te verstoren:-lachen, ïoepen, schelden, met stenen tegen de kerkdeuren gooi-

en en zelfs honden aan de staart door de kerk slingeren zodat zí1met hun gejank de

predikant onverstaanbaar maakren. Uit veiligheidsoverwegingen besloot het stadsbe-

,,rr,.,, de middagdienst af te gelasten. Met behulp van soldaten werd in de weken daarna

de rust in de stad hersteld en was Gouda definitief van remonstrants contïaremdlstrants

geworden.29

Slotbeschouwing
Aan het begin uui dit arrikel werd. de volgen de vraag gesteld: welke effecten had de

Zuid-Nederlandse immigratie op politiek en religie in de stad Gouda in de periode l5B5

-r625?
Naar aanleiding van deze vraag werd de immigratiestroom vanuit Zuid-Nederland naar

de Republiek, èn specifieker naar de stad Gouda, bestudeerd.

Goudà was tot:b "grn r"u"ntiende eeuw een vrijzinnig en remonstrants bolwerk. De stad

liet haar inwoners vrij, met name als het ging om zakenvan religie. De vrijheid van

consciëntie was voor het stàdsbestuur na de oorlog met Spanje een groot goed gewoÏ-

den. Vlamingen die om hun geloof naar het Noorden waïen gevlucht vonden in het

vrije Gouda Ëen goed heenkomen. Naast het open karakter van de stad werden de

vluchtelin g"n uuágtrokken door economische voordelen die het stadsbestuur hun

bood. Meiname óxtielarbeid,ers werden naar de stad gehaald. Door de massale Vlaamse

immigratie nam de Goudse bevolking in een periode van circa dertig jaar met ongeveer

eenderde toe. De eerste generatie bleek cr;fermati g maar ook met zrln fysieke aanwezig-

heid nog weinig invloed"te hebben op hei politieke en religieuze leven in het zestiende-

eeuwse Gouda. De nieuwkomers leefden in een tamehjk aígezonderde gemeenschap' die

door hun geisoleerde bestaan de Goudse bevolking niet tot iast was.

Naarmate het aantal zuiderlingen groeide -'met een tweede en derde generatie_ - leek de

situatíe in Gouda re verand..t*. oe Vlamingen die nu al geruime tUd in Gouda woon-

den wilden zich roeren rn zakenvan kerk en politiek. Het stadsbestuur leek de econo-

mische voordelen die de vluchteiingen boden te appreciëren, maar wilde de Vlamingen

niet toelaren tor de bestuurslagen ván de stad. De spanningen spitsten zich uiteindehjk

roe door het grote religieuze conflict tijdens het Twaalfjarig Bestand. Een groep co-ntrare-

monsrÍanten,-hoofd zal<e\l1k geleid door Vlaamse immigranten, wilde brj het stadsbe-

stuur een eigen kerk met prJdikuttt afdwingen. In eerste instantie werd er een vetzoek-

schrift aan het stad.sbestuur aangeboden, maar toen een ïeactie uitbleef werd het naar
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prins Maurits gestuurd. De magistraat reageerde furieus. Omdat het bestuur interne
strijd wilde vermijden werden de orthodoxen - notabene in het vnjzinnige Gouda - met
harde hand aangepakt. Ondanks het beleid van het stadsbestuur haalden de contrare-
monstranten uiteindeirlk hun gelijk, prins Maurits wist met z5n legers een wetsverzet-
ting te bewerkstelligen. Het stadsbestuur werd afgezet en Gouda veranderde daarmee
van een remonstrants fort in een door contÍaremonstranten gedomineerde stad.
Maar welke rol speelden de Vlamingen bij deze politieke en kerkehjke omwenteling? Er
bestaan twee rekesten van de dolerende gemeente uit Gouda, één bestemd voor het
stadsbestuur en één gericht- aa:n prins Maurits. Beide geschriften werden ondertekend
door 72 dolerenden. Abels heeft deze lijst van Goudse dolerenden aangevuld met
namen uit andere bronnen. Hij komt daarbij tot een lqst van B0 orthodoxen. Yan deze
peïsonen is 60% procent met zekerheid afkomstig uit Vlaanderen. In 13 van de B0
gevallen kon de afkomst niet vastgesteld worden. Slechts B personen (10%) waren
'echte Gouwenaars'. Hierbr.l moet echter wel aangetekend worden dat enkelen van deze
rautochtonen' behoorden tot vooraanstaande famiiies, waarmee de totale groep ook in
politiek opzicht sterk aan belang won. Daarnaast lijkt een aanzienhjk deel van de dole-
renden uit Oudenaarde en Gent-Aalst afkomstig té zrln.Juist rn dizesteden werd het
calvinisme voor de Spaanse herovenng zeer fanatiek aangehangen.3o
Rond 1622 woonden eï ongeveer 5000 Vlamingen in Gouda. Als dit aantal tegenover de
namenhjsten van de dolerenden wordt gezet,lijkt het aantal Vlaamse orthodoxen
gering. Het is daarom zeer belangrf k om de Vlaamse invloed op politiek en religie - en
dan specifiek de wetsverzetting - in Gouda enigszins te nuanceren. Uit het voorafgaande
zou de indruk kunnen ontstaan dat alle Vlamingen orthodox gereformeerd waren. Dit
zou een verkeerde veronderstelling zijn. In Gouda bestond een kleine, maaÍ zeer actreve
Vlaamse voorhoede die zich op religieus vlak niet thuis voeide in de stad. Met name
deze actieve voorhoede heeft bijgedragen aan de omwenteling.
Het is lastig na te gaarr of de groep dolerenden binnen de eigen Vlaamse gemeenschap
op veel steun kon rekenen. Mogeir.lk had de groep in Gouda veel Vlaamse geestverwan-
ten, maaï durfden die openlijk geen steun te verlenen. In opstand komen tegen het ste-
dehJk gezagwas riskant en niet iedereen zaI dat risico hebben durven nemen.
Bovendien moet bedacht worden dat er ook vnjzinnige Vlamingen in Gouda woonden,
die actief de remonstrantse ztlde bleven steunen; de drukker Tournay is hiervan een
goed voorbeeld. Maar ook de vaker $enoemde Arnoult Carlier en zíyn familie, die zich
aansloten br.1 de remonstranten en na de wetsverzetting het remonsirantisme trouw ble-
ven, laat zren dat de Vlaamse gemeenschap allesbehalve één blok vormde.3l Niettemin
kan worden geconcludeerd dat de actieve groep Vlaamse dolerenden, die klein in aantal
was, een niet te verwaarlozenbrjdrage heeft geleverd aan de politieke en religieuze
omwenteling in de stad en daarmee de reiigieuze kieur van de stad bhjvend beinvloed
heeft.

Mariehe A.\ML.M. '\bels Q9B4) is geboren in ,\lmelo, maar opgegroeid in Gouda. Zij studeert
momenteel geschiedenís aan de [Jniversíteít yan [Jtrecht.
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