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TIEN GOUDSE CULTUURDRAGERS

\
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Inleiding
De beroemde historicus Fernand Braudel stelde
in 7iin ‘T .a Méditerranée . ..’ van 1949. dat de
kusten van de Middellandse zee in het begin
van de Nieuwe Tijd een culturele eenheid vormden. In hoeverre geldt die stelling ook voor de
Noordzee?’
In april 1995 werd over dit onderwerp een
conferentie gehouden. Een van de belangrijkste
vragen was: Is er een specifieke Noordzeecultuur, of is de cultuur rond de Noordzee deel van
een bredere Noordwesteuropese cultuur? De
titel van de conferentie was: North Sea and Culture in early modern history. Het woordje ‘and’
was hier cruciaal.
Het beorio ‘cultuur’ werd breed genomen:
“het geheei van gewoonten en instellingen,
symbolen, voorstellingen en waarden van een
groep”“. Wat het gebied van de Noordzee betreft werd de zogenaamde ‘centra1 place theory’ \
toegepast, een theorie die door economen ten
aanzien van steden wel wordt gebruikt. Daarbij ’
gaat men uit van een kerngebied,
dat naar peri\
feer wijder wordende cirkels heeft van minder
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van het kern-

gebied. De algemene opinie op de conferentie
was dat de Republiek (met name Holland) en
oostelijk Groot-Brittannië het kerngebied van
de Noordzeeregio in die tijd vormden, met perifeer gebieden in Noordwest-Duitsland, Denemarken, Zuidwest-Zweden en zuidelijk Noorwegen (zie afb. 1).
Het concept van’Noordzeecultuur, zoals dat
met name werd uitgewerkt door L. Heerma~van
Voss3, heeft ,als uitgangspunt dat onderlinge
contacten van belang waren voor de cultuur-,
overdracht binnen het Noordzeegebied. Die
overdracht vond aan het begin van de Nieuwe
Tijd hoofdzakelijk plaats via handel. Steden als
Antwerpen, Amsterdam en Londen hadden hun
positie voor een groot deel gevestigd op basis
van de contacten binnen, het Noordzeegebied.
Via die contacten waren er niet alleen verbindingen op sociaal-economisch terrein, doch ook,
op het gebied van religie, militaire zaken, archi\
tectuur en andere.

Een eigen culturele identiteit in het gebied
blijkt uit de overeenkomst in taal, waarbij het
‘Hollands’ lange
3- tiid
--J - als
- - -‘linnua
----m- franca’ dienst
deed. Het blijkt ook uit het domme ren van de
protestantse godsdienst en theologie. Als elementen worden voorts genoemd de gezinsvorm.
In het Noordwesteuropese gezin trouwde men
laat, en buiten het ‘kerngezin’ waren er veelal
geen inwonende familieleden. In het Noordzeegebied was er ook vroeg een sterke urbanisatie
en geletterdheid. Juridische regelingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vererving van familiekapitaal, waren in het algemeen verschillend
van de situatie in dit opzicht elders in Europa.
Ook voedingsgewoonten rond de Noordzee verschilden (en verschillen nog) van die on het
continent.. Een combinatie “ván de genoemde
aspecten zou tot een meer rationeel wereldbeeld
en een zeker ‘moderniseringsperspectief’ in de
Noordzeeregio hebben geleid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat heksenvervolging in
het Noordzeegebied minder intensief was, en ’
ook eerder tot-een eind kwam, dan elders.
Er zijn vele argumenten tégen een specifieke
‘Noordzeecultuur’. Het voornaamste cnntraargument is de verwevenheid van ‘Noordzee’met continentale cultuur.
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Heerma van Voss, ‘Noordzeecultuur (15.50-1800) ’ in:‘
K. Davids e.a, (red.) De Republiek tussen zee en vasteland (Apeldoorn 1995) 36.
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Vraagstelling en methodiek __ \
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Later kregen zijn boeken ,een meer profaan
In het ‘kerngebied’ Holland wòrden de invloe,karakter, zoals zijn ‘best sellers’, Dialogus Cre-,
den op cultureel gebied nagegaan bij een aantal
aturarum en Die hystorìe van Reynaert die Vos.
cultuurdragers in het begin van de Nieuwe Tijd.
In de loop van de tijd veranderden de uitgaven‘
En wel, als pars pro toto, in een typisch Holvan het latíjn reeds naar de volkstaal.
landse stad. Vanwaar kwamen de culturele inLeeu was geboren in Gouda en drukte aldaar
vloeden bij die ‘prominenten’, en welke contac’ tussen 1477 en 1484. Hierna werkte hij, tot zijn
ten hadden zij ín de loop van hun leven buiten
\ dood ín 1493, als drukker in Antwerpen. Zijn
Holland? Getracht wordt op die wíjze enigszins ‘, eerste drukkersmerk lijkt op dat van drukkers
een onderscheid te maken tussen typische
die hun werk ín Keulen leerden. ‘Na 1480 had
‘Noordzee’- en meer ‘continentale’ cultuur. Met
zijn merk Bourgondisch-Habsburgse trekken.
als vraagstelling: In hoeverre was er ín Holland
Leeu had contacten ín Holland en Utrecht, de
ín de vroeg moderne tijd sprake van een
IJsselvallei (met de oude Hanzesteden Kampen,
‘Noordzeecultuur’?
Deventer en Zwolle), Engeland, Keulen;
Als ‘typisch Hollandse stad’ werd Gouda ge- \
Lübeck en Zweden. Zijn lettertype, de Venetikozen. In de vroeg-moderne tijd was Gouda de
aan, verwierf hij uit Italië.
zesde van de elf steden van Hollands Zuíderkwartier (thans ongeveer Zuid-Holland), gele’
gen ín het centrum van dat gebied. De afstand
tot de kust bedroeg 20 tot 25 km. Als ‘Gouwe-~
naar’ worden ín deze studie aangemerkt degenen die ófwel ín Gouda werden geboren, danwel een belangrijk deel van hun leven er werk-,
ten, Allen werden geboren tussen 1.450 en 1600.
Gouda ís gelegen waar de Gouwe en de Hol_ ’
landse IJssel samenstromen. Reeds ín de twaalfde eeuw werd een verbinding tot stand gebracht
\
van de Gouwe met de Rijn. De ‘binnenvaart-~
:
weg’ die zo ontstond tussen het Noorden (met
:
Amsterdam), Zuiderzee en Noordzee) en het
Zuiden (met het gebied van de Maas, het rijke
Vlaanderen en eveneens de Noordzee) was immer de slagader ivoor Gouda’ s handel en bloei.
\
De periode van grootste bloeí‘was tussen circa,
1450 en, 1550, grotendeels gebaseerd op de export van bier. In 1500 bedroeg het bevolkingsaantal circa 7.000, ín 1550: 9.000, in 1600:
13.000 en ín 1650: 15.000.
\
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Tien Goudse cultuurdr&gers
De tien meest prominente cultuurdragers ín de
vroeg-moderne periode werden gekozen op baAjb. 2. Dyalogus creaturarum~dat is twijspr&c der
sis van de werken van de Goudse stadsge- _\
een middelnederlandse tekst met moraliseschíedschrijvers: Ignatíus Walvis (1653- 1714) \ creaturen,
rende fabels, uitgegeven door Leeu in 1481. Houtsneen Comelís J. de Lange van Wijngaerden,
1de van de ‘Eerste Goudse Houtsnijder’, uit: Gheraer”t
(1752-1820). Het boek van J. Schouten (1906Leeu, meesterprenter ter Gouda, 1477-1484 (Catalo1987) Wìe waren zij? was hierbij behulpzaam.
gus Stedelijk Museum Het Ca.tharinagasthuis, Gouda
De volgorde van behandeling ís naar ancí-,
1992) 10.
\
\
enníteít,
\
\
‘\ \
- Gheruert Leeu (ca. ‘1445/1450-1493) was een
c a . 1460- Aureli& (Cowielìus Gotidanus;
pionier-boekdrukker‘ ín de Nederlanden. Aan- _’
153 l), humanist en geschiedschrijver, ‘leraar en
leerling van Erasmus’,, ís vooral bekend door
vankelíj k drukte hij voomamelíj k religieuze
b o e k e n , à l s h e t Brevarìum
Wind&sheimensì zijn Divisiekroniek van Holland die, anoniem
(voor de tot de Devotía Mòdema behorende
~‘en reeds ín de volkstaal, in 15 17 werd, gepublícongregatie van Windesheim, bij Zwolle) en het \ ceerd. Die kroniek bleef lang verplichte leerstof
Itinerarium van John Mandeville
(een gids voor
‘op de middelbare scholen van de Republiek, \
reizigers naar het Heilige Land).
hetgeen bijdroeg aan de vorming van een Hol-
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de Compendium de origine et gestis Frcmcorum
had geschreven. Aurelius schreef in de derde
editie daarvan een laudatio, waarin hij een humanistisch programma voor geschiedschrijvers
verwoordde.
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Afb. 3. De titelpagina van Aurelius’ ‘Divisiekroniek
van Hollant Zeelandt ende Vrieslant hegkinnende van
Adams tiden . . ...‘. ~wn 1517. De houtsnede was reeds
eerder door drukker Jan Seversz. te Leiden gebruikt
als titelprent voor 5in fonpedateerdef uitwve van het
boek ‘Sydrac ‘. I:
visiekroniek, 2.

lands (Noordnederlands) historisch identiteitsbesef. Aurelius was ook de eerste historicus die
de Bataven, ‘de trouwe bondgenoten van de
Romeinse keizers’, vereenzelvigde met de Hollanders van zijn tijd, de zogenaamde Bataafse
mythe. Naast geschiedkundige, schreef hij ook
meer religieuze werken. Hij zag uit naar een
wereld waarin paus en keizer in harmonie met
elkaar zouden regeren, Die ‘universitas christiana’ projecteerde hij op Holland.
Aurelius werd geboren in Gouda, waarschijnlijk evenals Erasmus, als onwettig kind van een
priester. Na enkele jaren gymnasium in Gouda
werd hij van zijn twaalfde tot zeventiende jaar
onderricht op de beroemde kapittelschool St.Lebuïnus in Deventer. Het klimaat van de Devotia Moderna veranderde geleidelijk in meer
humanistische richting, ook door invloed uit
Italië. Aurelius studeerde aan de universiteiten
van Keulen, Leuven en Parijs. Voor zijn ontwikkeling tot historicus was vooral zijn verblijf
in Parijs van belang. Hij onderging daar, in
1497/1498, de invloed van de humanist Robert
Gaguin (van Vlaamse afkomst), die het beroem-

- (Desiderius) Erasmus (1466/69-1536)
was de
primus onder de Europese humanisten, een man
van uitzonderlijke wijsheid, voorloper van de
‘nieuwe’ tijd. Onder ‘Erasmiaanse geest’ wordt
een Noordwest-europese variant van humanisme verstaan die grote aandacht heeft voor politieke en religieuze ontwikkelingen en veelal
gematigd, verdraagzaam en moraliserend van
karakter is. Een geest die zich ook uit in advisering aan vorsten, in de mening dat geleerden de
aardse zaken mede kunnen beïnvloeden.
Erasmus werd geconcipieerd in Gouda, is
mogelijk te Rotterdam geboren. Na enkele
schooljaren te Gouda, was hij van zijn negende
tot achttiende jaar leerling van de kapittelschool
St.-Lebuïnus in Deventer. Hierna deed hij zijn
intrede in het Augustijnerklooster van Stein (bij
Gouda), waar hij beïnvloed werd door Devotia
Moderna en Humanisme. In een brief aan Aurelius noemt Erasmus als voorbeelden van
goed(e) poëzie en proza, naast klassieke auteurs
diverse Italianen, als Lorenzo Valla en Aeneas
Silvius Piccolomini (de toekomstige paus Pius
11). In Leuven en Parijs maakte hij kennis met
de filosofische en theologische scholen aldaar;
hij nam er afscheid van het scholasticisme. In
Engeland raakte hij bevriend met John Colet,
John Fisher en Thomas More. Men ziet bij hem
“gaandeweg het engere Hollandse vaderlandsgevoel zich verschuiven tot het wijdere Bourgondisch-Nederlandse”4.
Erasmus publiceerde
vele boeken, waarvan meerdere een enorme
verspreiding kregen. Hij vertaalde het Nieuwe
Testament in de grondtaal, het Grieks, en coreespondeerde en discussieerde met Luther en andere ‘groten’ in Europa. Hij wilde de kerk hervormen en daarbij de oude bronnen verenigen
met het evangelie van de bijbel. Daarbij kwam
hij in botsing, zowel met de ‘nieuwlichters’ als
met de behoudende universiteit van Leuven. Hij
reisde veel, diverse malen naar Engeland, ook
naar Italië. In zijn laatste jaren verbleef hij in
Bazel en Freiburg.
- Dirck en Wouter Crubeth (ca. 1505- 1574 en
ca. 1520-1589) waren de scheppers van beroemde glas-in-loodramen, In de St.-Janskerk in
Gouda zijn er dertien aanwezig, negen van
Dirck en vier van Wouter. Deze werden geschonken door de hoogste wereldlijke en geestelijke machthebbers van die tijd. In het bekende boek van Ludovico Guicciardini, Beschrjj-
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Afb. 4. Reliëfluste vun Erasmus in medaillon. Hout met p~lj~,~,~,,~,~,
tig
uit het klooster van de Augustijnerkanunniken.
Het opschrift luidt: Desiderius Erasmus, verwekt te Gouda, in
Rotterdam geboren, 28 october 1467. Gestorven te Bazel, 12 juli 1.536. (Stedelijk Museum Het Catharinagasthuis).

vinghe van alle de Nederlanden . . . (3e druk,
Amsterdam 1614) worden de broers beschreven
als “lichten in de kunst (lumines artis), die met
hun glasschilderingen de bewondering wekken
van bijna geheel Europa”.
De broers bedreven het glazeniersvak in volle
omvang. Dirck’s kunst is die van de beginnende
Renaissance in de Nederlanden en sluit nog aan
aan de kunst van de Vlaamse primitieven. Hij
kende het werk van de Italianen en ging zich los
maken van de vaste vormen. Hij ging het verhaal weergeven zoals hij het zelf beleefde, ook
in het Hollandse landschap. De vijftien jaar jongere Wouter onderging de invloed van de meer
gevorderde Renaissance; hij was een meester in
de compositie van groepsconfiguraties.
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Beiden werden geboren in Gouda. Vader Pieter Crabeth was waarschijnlijk afkomstig uit
Cuyk (Brabant), waar hij glas-in-loodramen zou
hebben gemaakt voor het kasteel van Grave. In
Gouda was een traditie van glasschilderkunst.
Zo maakte Lucas van Leyden omstreeks 1530
ontwerpen voor ramen in de Goudse kerk. Jan
Swart uit Groningen verbleef tussen 1530 en
1540 meerdere jaren in Gouda; hij was leraar
van de oudere broer van Dirck en Wouter. De
kunstenaars van die tijd ondergingen de invloed
van Jan van Score1 en Maarten van Heemskerck, die beiden in Italië hadden gewerkt.
Vooral uit Antwerpen was er de noordwaartse
invloed van de Italiaanse Renaissance.
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Diedricks uurglas is verloopen:
Noch volhart hij met St. Jan
‘t Volck te leeren en te doopen,
Daer het grimmelt om dien man,
Soo vol yver als boetvaerdich,
Is die helt geen Kunst kroon waerdich!
(arimmelen
.v

= krioelen)
,\

\ \\ _\
\

\

(Het gëdicht slaat op kouters &LY 23:
‘De oSferande van Elia’ en ‘De voetwassing’)

\
_\

- Dirck Volckertsz. Coornhert (152 l- 1590) was

humanist, filosoof, theoloog, rechtshervormer,
auteur, dichter,~ toneelschrijver, graveur en politicus. Bovenal was hij een onafhankelijk denker. Gedurende zijn hele leven vocht hij voor
vrijheid van religie en voor tolerantie.
Hij werd geboren in Amsterdam, als zoon
van een lakenkoopman. Hij genoot waarschijnlijk goed huisonderwijs, De talrijke terechtstellineen die volgden on het Wederdonersonroer
van 1535 zoudgn op de dertienjarige’een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Van zijn zestiende tot achttiende jaar maakte hij “naer ghe-

woonte deses,landts”
een ‘grand tour’, in casu
naar Spanje en Portugal. Hierna werd hij hofmeester (huismeester) van,Reinoud
111 van Brederode op kasteel Batestein, in de vrijstad Via=
nen, Daar las hij vele humanistische en ketterse
b o e k e n .
\
Vanaf 1546 werkte hij als stadssecretaris;
notaris, ook als drukker/uitgever in Haarlem.
Hij werkte daar samen met Maarten van Heemskerck, waarbij de laatde het nntwern mokte
_---

_---
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--------

en Coornhert eiste of graveerde. Hendrick Goltzius werd zijn leerling.
In 1568 werd Coornhert bedreigd door Alva’s

41

s.

T I D I N G E V A N D I E GOUDE

\
\’

\_

\

_
\

\
,\
\
\’

\

\’

\
\_

\
,_
* <
,\’

_, \
\
_\

,4jb. 6a. Birck Volckertsz. Coomhert. Gravure door “ AJb. 66. Grafsteen van Coornhert in de St.-Janskerk,
onder Glas 1 ‘De vrijheid xjan consciëntie’. Het ge-‘
H. Goltzius, 15.90. (Historisch TopograJische Atlas,
Gemeentelijke Archiqfdienst
Amsterdam).
dicht van zijn vriend Hendrick Lnurensz. Spiegheï
\
luidt:
Hier rust Noch sticht
\
_\
\ ~:
\’
Wiens lust Zijn dicht
,_
\ \
En vreugd Geschrijf \ ’
\
Was deugd Maar ‘t l$ ‘_
\
En. ‘t waar Hier Me@
Hoe swaar God beef’
‘t Ook viel De Ziel.
\
\

‘Raad van Beroerte’ en week hij uit naar Ì&ef,
Keulen, Wezel en Emden. In 1572 werd hij gekozen als eerste secretaris van de (‘Vrije’) Hollandse Statenvergadering, en werd raadsman
van Willem van Oranje. Wegens uitdagende
disputen over iijn ‘libertijnse’ en ‘voluntaristische’ levensbeschouwing die inging tegen de
artikelen van de Heidelbergse catechismus,
werd hij door het stadsbestuur uit Haarlem verbannen, en in 1588 ook uit Delft.
Zijn laatste levensjaren leefde en schreef hij
in Gouda. Het geestelijk klimaat van ‘vrijdenkers en non-conformisten’ in Gouda was naar
zijn aard. Reeds meerdere, jaren kwamen zijn
geschriften van de persen van de beroemde
Goudse boekdrukker Jasper Tournay’. Hij werd
in de St.-Janskerk begraven. Zijn zerk, met het
vermaarde grafschrift van Hendrick Laurensz.
Spieghel, bevindt zicht onder het gebrandschilderd Glas van de Staten van Holland De vrijheid van consciëntie. De voorstelling van het
Glas, van circa 1595, staat duidelijk in relatie
tot Coornhert’s brochure Synodus van der Con-

scientien Vryheydt, dat ‘hij in 1582 aan‘ het
Goudse stadsbestuur opdroeg.
- Boudewijn Ronsse (Balduïnus Ronsseus Gandensis; ca. 1525-1597) was een kundig arts en
een geleerd humanist. Naast zijn werk als stadsarts publiceerde hij geschriften van de grote
medici Hippocrates, Galenus, Rhazes en Avicenna. In 16 18 verschenen in Leiden zijn ‘opera
omnia’ : OpuscuZu medica.
Hij werd geboren in Gent en bezocht de Latijnse school aldaar. Hij studeerde medicijnen in
Leuven en Parijs, en werd stadsarts in Veurne
(Vlaanderen). Van 1551 tot zijn dood in 1597 \
werkte hij in Gouda als Istadsarts. Tussen 1565
en 1582 was hij tweemaal gedurende een periode van meerdere jaren als lijfarts in dienst van
Erik 11, hertog van, Brunswijk en Lunenburg,
grootcommandeur van de Duitse Orde. Hij be-,
geleidde deze vazal van Filips 11 naar Spanje,
Italië en de Duitse landen.\
Als arts was hij in Gouda zeer geliefd. Hij
beijverde zich ook in de strijd tegen~de, kwak-
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zalverij. In uitvoerige rekesten richtte hij zich
tot het stadsbestuur om die te wijzen op de
“groote abusen” die gemaakt werden door hen
die zich “onderwinden [verstouten] de edele
conste van medicijnen te exerceeren”6. Dit leidde tot een aantal keuren ten aanzien van de
opleiding en de intercollegiale verhoudingen
van de chirurgijns, het bereiden en verkopen
van geneesmiddelen en andere. Ronsse was
daarmee een voorloper van het, later opgerichte,
Goudse Chirurgijnsgilde.
- Herman Ha-ben ( 1540- 1607) was een Gouds
predikant. In de nieuwe protestantse (‘gereformeerde’) gemeente van Gouda werd hij een
voorloper van de Arminianen of Remonstranten.
Hij werd geboren in Groen10 en was tot zijn
zesentwintigste jaar een cisterciënzer monnik in
Winterwijk en Bocholt. Vanwege zijn protestantse overtuiging werd hij in 1570 ontslagen
en verbannen. Met vele andere refugié’s week
hij uit naar Wezel. In 1577 werd hij als gereformeerd predikant beroepen in Dordrecht. Na vijf
jaar werd hij ontslagen. Hij meende dat de kern
van het geloof niet in de leer, doch meer in de
werken lag. Hij botste daarmee met de Heidelbergse catechismus, die hij voor ‘menselijke
opinie’ hield. Het geschil betrof, evenals bij
Coornhert, vooral zijn opvattingen ten aanzien
van de predestinatie. Hij zou later ook een eigen
catechismusboekje gebruiken, het ‘A. B of Vragenboekie’, een voorloper van de latere ‘Goud;;
PZ

1

Onmiddellijk na zijn ontslag in 1582 werd hij
in Gouda beroepen. Door waarnemingen was
hij er reeds bij velen geliefd, speciaal ook bij de
Goudse vroedschap. Ook daar botste hij al
spoedig met de meer calvinistisch denkende
predikanten, die hem te grote rekkelijkheid verweten. In 1591 besloot de Synode van Holland
hem in de uitoefening van zijn ambt te schorsen.
De Goudse kerkeraad verzocht de Synode
hierop om de rust en vrede, die zij onder Herbers hadden, niet te verstoren. Ook de Goudse
vroedschap accepteerde het synodebesluit niet,
en deed herhaaldelijk haar beklag bij de Staten.
De Staten verzochten daarop aan Johannes
Wtenbogaert (1557- 1644), de hofprediker van
prins Maurits, om de zaak tot een goede oplossing te brengen. Van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat, in feite ook de centrale leider van de
Republiek, had daarin een werkzaam aandeel,
Op 22 januari 1593 hield Wtenbogaert in de St.Janskerk een “Versoen- ende Vredepredica-

tie” , waarbij-bevestigd werd dat Gouda haar
geestelijk leidsman mocht houden. Tot zijn
dood in 1607 is Herbers in Gouda predikant
gebleven. In 1619 werden de drie Goudse predikanten alle uit het ambt ontzet omdat zij tot de
Remonstranten behoorden.
Wtenbogaert schrijft zelf over ‘de Goudse
affaire’ in zijn Kerckelìjke Historie: “Hier mede wiert dat sware bijkans thienjarige geschil
geeindicht, wel met groote blijschap van de
Heeren (het stadsbestuur), ende ‘t meestendeel
van de gemeente ter Goude, sonderling (in het
bijzonder) ook tot vernoegen van de Heeren
Staten van Holland; maer met weynich danck
van sommige Predicanten,
dien dese besoigne
(zaak) tegen de borst was, ende soo wel den
Advocaat (Van Oldenbarnevelt) als Wtenbogaert tsedert (sedertdien) seer verdacht hielden
als (namelijk) d’Authoriteyt
ende ‘t aensien der
Kercken in desen niet genoech bewaert hebbende na (volgens) hare opinie”s.
- Frungois Vranck (ca. 1555-1617) was van
1583 tot 1589 stadspensionaris van Gouda. Hij
streed voor de soevereine macht van de Hollandse steden.
Vranck werd geboren in Zevenbergen, op de
grens van Holland en (het latere generaliteitsland) Brabant; zijn vader was er burgemeester.
Het is niet bekend waar hij schoolonderricht
kreeg, en waar hij studeerde. Van contacten buiten Holland en Zeeland is, ondanks veel speuren, niets te vinden.
In 1578 was hij ingeschreven als advocaat bij
het Hof van Holland.
In 1583, ca. achtentwintig jaar oud, werd hij
in Gouda pensionaris. Na de dood van Willem
van Oranje, in 1584, werd het streven versterkt
om als monarch iemand van koninklijke bloede
aan te trekken. In 1585 was Gouda de enige
stad die, bij monde van Vranck, zich tegen het
afstaan van haar soevereiniteit aan de Engelse
koningin verklaarde. “In geen enkele stad in
Holland was het gevoel van soevereiniteit zo
sterk ontwikkeld als in Gouda”, schrijft J. Huges in zijn dissertatie over Vranck9. Het was
zeker ook een stuk ‘particularisme’, namelijk
het stellen van particuliere stedelijke belangen
boven het algemeen belang. In 1587 was Gouda
wederom tegen het verlenen van veel macht aan
de graaf van Leicester, die door koningin Elisabeth als ‘adviseur’ naar Holland was gezonden,
doch die zich de titel van landvoogd had aan
laten meten. In een aan de Staten-Generaal en
de Staten van Holland gerichte Remonstrantie
(1587) beschuldigde een Engels lid van de Raad
van State Thomas Wilkes, Holland ervan het
gezag van Leicester systematisch te ondermij-
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Nederlandse Republiek. Letterlijk zegt hij erin:

\’:

&b. 7. Erik II, hertog ~YUI Brunswijk en Lunenburg,
grootcommandeur van de Duitse Orde, Ril tder van het
Gulden Vlies, ook vrijheer van Liesveld ( w heer van

Woerden. Achter hem St. Laurentius, mei t rooster en
oIn*
martelaarspalm. Boven hem zijn devies: ‘E, 7Y-_.nu IUri roU”
ria’ (Roem uit beproevingen). Daarboven, eveneens in
het latijn: ‘De zeer doorluchtige Erik, door Gods genade hertog van Brunswijk enz. (schonk dit Glas) uit
ijver voor de katholieke godsdienst in 1566. Boudewijn Ronsse ging tweemaal voor meerdere jaren als
liyifarts met deze vazal van koning Filips op campagne.
(Compartiment van het schenkersdeel van ! w-’a s n 0 ‘--ue
bestrafing van tempelrover Heliodorus ’ van Wouter
Crabeth, 1566; St. -Janskerk Gouda)

nen. Hij wees daarin het idee van de hand dat de
soevereiniteit bij de Staten zou berusten. Oldenbarnevelt zag de noodzaak van een krachtig ant- \
woord. Op zijn instigatie schreef Vranck zijn
Corte vertoninghe van het recht byden Ridderschap, Eedelen ende steden van Hollant ende
Westvrieslant
van allen ouden tijden in den
voorschreven Lande gebruyckt tot behoudenisse
vande vryheden, gherechticheden, privilegien
ende loflelicke ghebruycken vanden selven lande (Rotterdam, 1587), die wel wordt omschreven als de ‘Magna Charta’ van de toekomstige

Holland en Zeeland.
\
\
‘_ , _
,’
\ \
- Gregorius c001 (&ì570-1629) was gedurende vele jaren steenhouwer en beeldhouwer kin
Gouda. Met hem kwam in het begin van de zeventiende eeuw een opbloei van beeldhouw- \
kunst.
Zijn geboortepla

ambacht.
In 1602 kreeg hij de opdracht om het bordes
(de ‘voorbailge’) van het stadhuis te maken, dat
“staxk, cyrlicken, olyt (elegant) ende bequaem” moest zijn’P . Na de indrukwekkende .
glazenschenkingen tussen 1594 en 1603 aan de
Grote- of St.-Janskerk, wilden de burgemeesters
ook hun stadhuis een grootser aanzien geven \
Om steen te kopen reisde Co01 naar de steengroeven (de “putten”) bij Bremen. De rijke
decoraties van zijn bordes, met het typische
‘rolwerk’, zijn duidelijk beïnvloed door Hans
Vredeman de Vries (Antwerpen) en Hendrick
de Keyser uit Amsterdam. Co01 vervaardigde in
1609 de ingang van het Leprozenhuis, het ‘Lazaruspoortje’ (thans ingang van de Museumtuin), in 16 17 het beeldhouwwerk aan de voorgevel van (het thans stedelijk Pijpen- en Aardewerkmuseum) ‘De Moriaan’ en tussen 16 14 en
1619 het poortje met beeldhouwwerk van het
Oudemannenhuis12.
Hij heeft zeker nog meer
gearbeid in Gouda, doch de genoemde projecten
zijn behouden gebleven.
Buiten Gouda voerde Co01 opdrachten uit aan
het Pesthuis in Den Haag, en de toren van de
Grote- of St.-Bartholomeüskerk in Schoonhoven’j.

Beschouwing
Bij de verkenning van de contacten van Goudse
cultuurdragers in de vroeg moderne tijd, valt
allereerst het hoge aantal cultuurprominenten
op, in een stad van circa 10.000 inwoners. Zoals
op de conferentie over ‘Noordzeecultuur’ werd
opgemerkt was er in die tiid een zeldzame con-
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centratie (een ‘bubbling up’) van talent in Holland.
Zowel bij hun scholing als bij \ hun latere
werk, waren er contacten van de Goudse tultuurdragers met plaatsen aan de Noordzeekusten. Meer waren echter hun contacten met
mensen op het continent; in de Zuidelijke Ne-

aar een eigen aard14.
Hoe moeilijk ‘Noordzeere&o”en ‘continent’

I

[Het zijn Reinier Snoy (1467-1537; humanist en
historicus), Willem Hermans (ca. 1468-1510;
humanist, historicus en dichter), Herman
Lethmaet (1492- 1555; humanist en machthebber in de kerk), Pieter Pourbus (1524-1584;
schilder), Comelis Ketel (1548-1616; schilder),
Pieter C. Bockenberg (1548-1617; ‘ ‘s Lands
historieschrijver’), Jasper Toumay (156 1- 1635;
boekdrukker), Comelis en Frederik de Houtman
(ca. 1565-1599 en 1571-1627; pioniers in de
vaart naar Indië) en Wouter Crabeth 11 (1594-

geen in de kustgebieden.
Wij zagen bij de besproken Goudse cultnurUI Lag”’ LI Y” V”“6 * cII1 VVII oy”“III”I~”

L . ““1 ULIUV

cultuur’. Plaatsen die dichter, of geheel, aan de

9

UUUfUlJ

tegen de graq f van Lekester-(landvoogd i n d e Republiek tussen 1 58.5 en 1587) werd Oldenbarnevelt
ge_A^_.__ J J.. ^_. 2
~unu
uuur ae Goudse pensionaris François Vranck.
(Flehite Amersfoort)
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rij van Jasper Toumay’, in: (N.D.B; Habermehl e.a. red.) Zn
de sstad van die, Goude (twee-en-twintigste verzameling
Bijc lragen vatì “Die Goude”)(Delft 1992) 221-262.
6. J.G. .W.E Bik, Vz++eeuwen medisch leven, 576.
7& c . c I. Hibben, Gouda in Revolt, 127; J.H. van der GOUW,
‘ H erman Herbers’, ‘67.
8. J. ‘7. LV”.,./b......, - - z.-,l,“w”w”.-l __“Y.V. I-\- ----JLLlualll
1641) 286.
9. J. Huges, Leven en bedr@84,85.
10. idem, 85.
ll. E. Neurdenburg, ‘Gregorius Cool’, 111.
12, S, van rler Mark-Hoever<. HP~ huis van Willem l/pno**n
(Gc luda 1992138.39.127.
l?
rnt L. van &ohingen, De Krimpenerwanrd (In de reeks:
_-. --h.
Nederlandse monumenten voor geschiedenis en kunst)
(Zeist/Zwolle 1995) 196.
of i Ew~~~
_14. Zie
-__ John
_ _.---Hale’s
---.--laatste
- ~..~~~~ boek
~~ The rivilisatiutt
““Y’ ;nI’.
the Renaissance (Londen 1993), de hoofdstukken, ‘Transformation’ en ‘Transmission’.
15. K. Goudriaan, Een drukker zoekt publiek, 8.
16. 0. Knottnerus, ‘Structural characteristics~of coastal society:
some considerations in the history of the North Sea coastal
marshes’, in: The North Sea and culture (Leiden 1995) 22.
.-__ --_

Afb. 10. Deel van het poortje \aarz het Olldenzanuzenhuis
aan de Spieringstraat
te Gouda, met het.fries van Gregorius Cool en de jaartalsteen 1614. Verdere orna-‘~~
mentìek Is er waarschijnlijk bater bijgekomen. Het
fries toont regenten (met witkan.ten kraag en gekleurde
kleding) en bejaarden (zonder kraag, grijze kleding en
leunend op een stok). ‘Spartam nacti’ betekent: ‘Z[j
die Sparta (lees: de veilige haven] bereikt hebben’.
‘Tempora labuntur’ is: ‘de ti..d verglijdt’ (‘en onge-~~
merkt worden wij oüd’ liet Ovidius er op volgen).

‘_
kùst liggen kunnen echter een arlder beeld tònen. 0. Knottnerus vond in zij, 1 studies van
kustgebieden langs de Noordzee e,en cultuur die
zich onderscheidt van meer binnenwaarts, gelegen gebieden. Dit onderscheid bereikte zijr I piek
in de vroegmoderne tijd. Hij vol-=
nU ------”
pCdlkkn
tussen die kustcultuur, die als NO ordzeecultuur
..,
kan worden betiteld, met culturen in geisoleerde berggebieden. De strook van ‘typische Noordzeecultuur’ lijkt smal te zijn16.
De conclusie van het beperkte Goudse onderzoek is duidelijk: In de vroeg moSKlllt:
-- - L'Ja
+” ’ waren er in het hart van Holland weinlig sporen van
een ,‘Noordzeecultuur”
. Veeleer \ was er sprake
I
van een (noordwest) Europese cùltuur.
\ \
‘\
\
N O T E N
\‘\
1. F. Braudel (1902-1985), lid van de Académie Française,
was de pionier van de Annalesschool. Zijn eerste grote
boek L.LI Méditerranée et le monde Méditerranée à l’époque de Philippe II, verscheen als proefschrift toen hij vijfenveertig iaar was.
2. P. Kloos$ “Culturele Antropologie (AssenMaastricht 199 1)
215.
3, L. Heerma van Voss, ‘Noordzeecultuur (1500-1800)‘,
in:
K. Davids e.a. (red.) De Republiek tussen zee en vasteland,
25-55,
4. J. Huizinga, Erasmus, 64.
DU
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- The North Sea and culture in early modern
history (1550-1580), International congress,
Leiden, 21/22 april 1995 L Abstracts, biograjies, bibliografies. ,Rersearch centre ‘Thè Repu,blic and Europe in early modern history’
(RENT). Faculteit voor Kunstgeschiedenis. T,eiden 195%.
- K. Davids, M. ‘t l&rt, Hi. Kleijer en J. Lucassen,(red,)
Dë Republiek tussen zee en vasteland.
Buitenlandse invloeden op cultuur; economie en
politiek in Nederland, 1500-1800 (Apeldoorn
1995).
1. W(alvis), Beschrijving ‘der stad Gouda
(2dln., Gouda 1714).
- C.J.
GeschipJpnir
__-_ de
-- T,arwe
IW”n “Y”
-----=- van
---- Wiingaerden.
-J--c-I
der Heeren en beschrijving derf Stad van der
Goude (3dln., 1 en 11 Amsterdam 18 13, 111, ed.
J.N. Scheltema. Gouda 18791,
- J. Schouten, Wie waren zij? (Alphen a/d Rijn
1980).
- 7 ---

Wat
hetreft de
..-------_
- tien- Goudse
_---- cultuurdragerc
---~-~-- ~~~~~
- ad Leeu: K. Goudriaan et al, (red.) Een drukker zoekt publiek - Gheraert Leeu te Gouda
1477-1484 (Delft 1993),
- ad Aurelius: Karin Tilmans, Auielius en de
Divisiekroniek van 1517 - HistoriograJie ‘en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus
(Hilversum. Hollandse Studiën 21. 1988)‘ (nnk
in
___En!
-&se versie, als vol. 5 1 in Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Nieuwkoop, 1992),
- ad Erasmus: J. Huizinga, Erasmus (6e druk;
Rotterdam 1978); C. Augustijn, Erasmus (Amsterdam 1986),
- ad Crabeths: A. van der Boom, Geschiedenis
_--_---, _~_~~.
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“nentale glasschilderkunst
in Nederland (‘s Gravenhage 1940); A.A.J. Rijksen, Gespiegeld in Kerkeglas (Lochem 1947),
- ad Coornhert: H. Bonger, Leven en werk van
D.V Coornhert (Amsterdam 1978); H. Bonger
et al. (red.) Dirck Volckertsz. Coornhert Dwurs maar recht (Zutphen 1989),
- ad Ronsse: F.W.T. Hunger, ‘Boudewijn Ronsse (Balduïnus Ronsseus) 1525(?)- 1597’) Ned.
Tijdschr. Geneeskd. 74 (1930) 2887-2905;
J.G.W.F. Bik, Vijfeeuwen medisch leven in een
Hollandse stad (Diss. RUU 1955) (Ook verschenen als achtste verzameling Bijdragen van
Die Goude, 1960),
- ad Herbers: J.N. Bakhuizen van den Brink,
‘Herman Herbers te Bocholt’, Ned. Archief voor
Kerkgeschiedenis 20 ( 1927) 26 1-274; A.A.J.
Rijksen, Gespiegeld in Kerkeglas (Lochem
1947); CC. Hibben, Gouda in Revolt - Particularism and Pacijism in the Revolt of the Netherlands 1572-1588
(Utrecht 1983) 106-129; J.H.
van der Gouw, ‘Herman Herbers te Wezel’, in
(P.H.A.M. Abels e.a. red.) In en om de Sint-Jan
- Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis
(Een-en-twintgste verzameling Bijdragen van
“Die Goude”) (Delft 1989) 61-74,
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- ad Vranck; J. Huges, Het leven en bedrijfvan
Mr. Franchois Vranck (‘s Gravenhage, 1909);
M. van Gelderen, The politica1 thought of The
Dutch Revolt 1.5.50-1590, Cambridge 1992,
- ad Cool: E. Neurdenburg,
‘Gregorius Cool.
stadsbeelhouwer van Gouda’, D& Goude j
(1941) 110-115.
Over de auteur
Dr. G.J. Vaandra ger ( 1927), geboren in Rij- \
soord, WC lont sinds 1963 in Gouda. ~Tot 1989
was hij alIs kinderarts werkzaam in de Goudse
zen -__,
en.- ____
landeliik,
ziekenhui-------J- in de preventieve
jeugdgezondheidszorg. De laatste jaren studeert ’
hij geschiledenis aan de Rii ksuniversiteit Leiden _
Zijn publicaties op het gebied van de historie
van Gouda betreffen vooral de Goudse Glazen.

BIJLAGE: Tabel met daarin ongenomen
de bekende contacten buiten Holland van tien Goudse cultuurdragers, onderscheiden naar”‘Noordzeegebied’
en (Europees/Brits) ‘Continent’.
Noordzeegebied
1. L e e u

Continent

Lübeck, Antwerpen(?)
Engeland(?), Zweden(?)

Zwolle, 1Kampen,
Deventer, Keulen Venetië

2. Aurelius

Deventer, Keulen, Leuven, Parijs

3 . E r a s m u s Oxford/Cambridge(?)

Deventer,Den
Bosch, Brussel, Leuven,
Frankrijk, Italië, Bazel, Freiburg
\

\
Brabant, Groningen, Antwerpen, Italië
Vianen, Kleef, Keulen, Wezel, Spanje, Portugal
Gent, Leuven, Parijs, Veurne, Brunswiik;Italië,

