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rekende voor ons “slenteren”. En deop zaterdagavondj’ongelui  van beiderlei kunne I het bel
elkaar ontmoetten. In plaatsen aan zee gevoelswaarde was zeker aanwezig!
functioneerde vaak een gedeelte van de Maar hoe werd de stìefelbaan nu een
boulevard als zodanig. stijfselbaan?  We moeten bedenken, dat stìefel

Door deze straat op en neer te drentelen, en stìefelen vooral gebezigd werden in het
kwamen de jongens en meisjes elkaar telkens Zuidnederlandse \ taalgebied, dus beneden de
tegen en verscheidene kregen op deze wijze grote rivieren en in Vlaanderen. Vandaaruit zal
meer oog voor en vaak een oogje op elkaar, het naar het noorden zijn gekomen, waar
Dat gedrentel door diestraat heette “stiefelen”. de bekende klankwijziging van ìe in ij
Het woord is afgeleid van stìefel, een halfhoge plaatsvond. Dit verschijnsel heet dtftongering:
laars, zoals die o.a. in het begin van de een enkele klank wordt een tweeklank.
twintigste eeuw nog werd gedragen. Voordat
men ging stiefelen, kleedde men ~zich  n.1.

De Hollandse uitspraak met ij werd als deftig
ervaren tegenover die met ie. Dit is nog vaak zo.

netjes aan, om een zo gunstig mogelijke Een zuiderling die zegt dat hij “pien  in z’n lief’
indruk te maken op de andere sekse en dan
werden ook de zondagse stiefels  aangetrokken.

heeft, wordt echt nog wel als een plattelander
e r v a r e n .

De straat waar dit stìefelen plaats  vond - altijd Het woord stìefel onderging dus ook die
maar één bepaalde straat in de stad - kreeg de dtftongering en werd stijfsel. Aangezien het
naam stìefelstraat of Stìefelbaan.

Het woord stiefel  of stevel is al heel oud.
schoeìsel~stìefel  uit de mode verdween en het
woord laars gemeengoed werd (evenwel voor

In het middelnederlands kwam het al voor. een ander model schoen) verdween ook de
Het is ontleend aan het Italiaanse stìvale, herinnering aan het woord stìefel, stijfei.
dat licht schoeisel betekent. Het Duits heeft nog De stijfelbaan  bleef evenwel z’n taak vervullen.
het woord Stìefel  voor laars en het werkwoord
stìefeln heeft er de betekenis van stappen en

Doordat men de betekenis van stijfel niet meer
kende, werd dit woord onbewust geassocieerd

tippelen. In het Deens heet een laars een st#vle. met het wèl bekende woord stijfsel. Zo werd
Van Dale’s  Groot Woordenboek geeft als de stìjfelbaan  een stiJfselbaan  en werd het

omschriivinp  van stiefelen: Ionen: hard Ionen: Gouds een mooi voorbeeld van volksetvmolonieLI

t. B. Korstanie.
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gaan, zich begeven (met zekere gevoelnuance
gebruikt). De betekenis “hard lopen” had in
het in mijn jeugdjaren zeker niet, integendeer

rijk.
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_u _/ .” #I  : ei Zijn naam komt niet voor in Schoutens

“Wie waren zij? Een reeks van Goudse
mannen en vrouwen die men niet mag ver-
geten”, noch is er een straat, steeg of pad

; 5
naar hem genoemd. In het archief aan de

L ! Spieringstraat of in de Sint-Janskerk komt
“p8a , tk zijn naam nauwelijks in de acten voor. Toch

&; woonde en werkte de bekende theoloog
r *&&
Ir%-. -; ,&y~; c”-I  g;;  ‘i,i:< Conradus Vorstius ruim zeven jaar (van 1612
: >fslz*&  ;g3&. tot 1619) in Gouda, op een moment dat hij het
” +f$&$;&~ middelpunt was van een rel van Europese

:q w*vi+  y* I1 e@$w---~~ omvang.
c. %f& Er zijn verschillende redenen te bedenken,

$  ” -.&.% waarom Vorstius uit de Goudse annalen ge-
schrapt lijkt te zijn. Zo zijn de voornaamste

5 kerkelijke bronnen uit het begin der zeven-
*< , +“.  --

i b tiende eeuw spoorloos verdwenen. Daarnaast
-_ , 1)_-  :. _- *  ; %,b %Q** moest in 1619 de zeer liberale kerkelijke

_ i b* richting in de stad plaats maken voor een

>, ‘..
*  Conradus Vorstius

orthodoxe, om niet te zeggen fundamenta- \
listische, die tot op de dag van vandaag op
zondagen het straatbeeld bepaalt en er geen
enkel belang bij had een om zijn denkbeelden
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veroordeelde en verbannen reformatorische
theoloog in herinnering te houden.

Om de opschudding, die Vorstius in zijn
dagen teweeg bracht,enigszins te begrijpen,
is het noodzakelijk een korte schets van de
toenmalige kerkelijke en politieke situatie

Zijn tegenstanders, onder aanvoering van
de theologie-professor van Franeker Sibran-
dus Lubbertus, begonnen intensief te graven
in Vorstius’ verleden en ontdekten dat hij
in het Duitse reeds lang verdacht werd van
sympathie voor het socinianisme. Deze door

te geven.
Op het moment dat de jonge Republiek

der Verenigde Nederlanden in 1609 door een
Twaalfjarig Bestand met de Spaanse vijand in
rustiger vaarwater belandde, ontbrandde aan
de universiteit van Leiden in alle hevigheid
een reeds lang lopend conflict tussen de
theologische hoogleraren Jacobus Arminius
en Franciscus Gomarus, met als voornaamste
inzet het leerstuk van de predestinatie
(voorbeschikking), Calvijn leert dat God
de mensen niet met gelijke bestemming heeft
geschapen, maar tevoren heeft besloten wie
voor de zaligheid bestemd zouden zijn en
wie voor eeuwig verworpen. Gomarus hield
strak vast aan deze leer, terwijl de liberale
Arminius stelde dat de mens zo geschapen is,
dat hij in staat is gesteld de door God aan
hem toebedeelde genade te accepteren of af te

de calvinisten verafschuwde stroming,
genoemd naar Fausto  Sozzini ( 1539- 1604),
leerde dat Jezus niet door zijn kruisdood,
maar door zijn leer en zijn voorbeeld tot
verlosser is geworden. Dit betekende dat de
goddelijkheid van Christus werd ontkend,
wat leidde tot nrinciniële bezwaren tegen het

woraen, aocn rracnrre n e t onmogeqke
mogelijk te maken door het vinden van een
middenweg tussen Socinus en Calvijn via een
modern aandoend beroep op tolerantie. 3,
Dit moest onvermijdelijk leiden tot een storm
van verontwaardiging onder orthodoxe
calvinistische theologen. Dat zijn benoeming
tot nieuwe hoogleraar in Leiden toch haar
beslag leek te krijgen, had Vorstius dan ook

De achteraf gezien ongelukkige keuze viel
uiteindelijk op Conradus Vorstius, ‘)  die
theologie doceerde aan het Gymnasium
Illustre Arnoldinum in Steinfurt (een Duits
graafschap ca. 60 km van Enschede). Hoewel
hij verbonden was aan een relatief kleine
school, genoot hij in wetenschappelijke kring
grote bekendheid als bekwaam disputator en
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Winwood, sterk bij de Staten-Generäal  aan
op verwijdering van “zulk een monster”.
Oldenbarneveldt weigerde zich de les te laten
lezen door een vreemde mogendheid, doch hij
en de Staten van Holland zagen zich toch
genoodzaakt Vorstius’ indiensttreding in
Leiden op te schorten. “)

De omstreden theoloog werd in de nelenen-
bestrijder van de Jezuïeten. -

Spoedig nadat bekend werd dat Leiden de
in 1569 uit Nederlandse ouders in Keulen
geboren theoloog wilde beroepen, kwamen de

heid gesteld zich voor te-bereiden opzijn !
verdediging. In deze tijd, die gesteld werd op
12 maanden, mocht hij niet in Leiden of Iti

aanhangers van Gomarus in het geweer. Hij
Den Haag verblijven. De Staten van Holland
bepaalderrop  28 april 16 12 dat hij zou moeten

was onacceptabel omdat hij de overheid
teveel gezag toeschreef in kerkelijke zaken en

gaan wonen in Gouda, “ende niettemin
blyven onder de protectie van de Heeren

werd door de bemoeienis van de arminiaanse
leidsman Johannes Wtenbogaert met het

Staten”. Tegelijkertijd deden zij aan de

beroep, onmiddellijk vereenzelvigd met de
Goudse bestuurders het verzoek uitgaan,

remonstranten. En dat, terwijl Vorstius tot op
hem vriendelijk te ontvangen en te huis-

dat moment de predestinatieleer niet had
vesten. “)  Dat Conradus Vorstius zijn tenten
opsloeg in Gouda wekt geen bevreemding.

verworpen. t De stad gold als een remonstrants bolwerk,

8. :
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waar zijn geestverwanten Eduard Popius en
Herman  Herberts het kerkeliik  leven domi-
neerden.

De opluchting onder de contra-remon-
stranten was groot, hoewel sommigen
- volgens de bekende zeventiende eeuwse
historicus Brandt - “wenschten dat se
Vorstius moghten sien  branden aen een
staeck”. 6,  De Leidse predikant Festus
Hommius schreef 29 maart 16 12 aan Sibran-
dus Lubbertus: “Sedert 1 mei woont Vorstius
niet meer naast mij. Men zegt, dat hij nu
verhuizen zal naar Gouda, het nest der
ketters” (Goudam Haereticorum). Eind mei
is de verhuizing een feit. “Twee weken
geleden”, zo liet Hommius zijn confrère in
Franeker op 9 juni weten, “is hij op bevel der
Staten naar Gouda gegaan, plechtig vergezeld
van bijna al zijn volgelingen en discipelen”, ‘)

De voorziene 12 maanden dijden uit tot 7
jaren, waarin Vorstius vanuit Gouda de ene
na de andere verdediging van de persen liet
rollen, zonder dat het een oplossing van zijn
zaak ook maar een stap dichterbij bracht.
De enige die er wel bij voeren, waren de
remonstrantsgezinde boekdrukkers in Gouda,
Jasper  Tournay (Casparus Tournaeus) en
Andreas Burier (Bourier), die veel van de
pennevruchten van de omstreden theoloog
mochten drukken. Een grote afzet was
gegarandeerd, want in heel Europa - van
Engeland tot de Palts en Polen - was er grote
belangstelling voor deze netelige affaire. *)

Dat er zich nu nog werken van Vorstius in
de Goudse Librije bevinden, is te danken aan
Librijemeester A. K. Kemper, die in 1860
met de aankoop van een gedeelte van de
“verzamelde geschriften” van de oud-
Gouwenaar, de blunder van zijn voorganger
ds. J, Sceperus herstelde. Deze had tussen
1668 en 1670 vele werken van hem niet
wel-gezinde remonstrantse auteurs (waar-
onder Vorstius) uit de Librije verwijderd en
verkocht. 9,

Aan Vorstius verblijf in Gouda kwam een
eind, toen de Nationale Synode van
Dordrecht, die de overwinning van de
contra-remonstranten in de Bestandstwisten
bezegelde, hem op 4 mei 1619 veroordeelde
en hem het ambt van hoogleraar in de
theologie ontnam. Dit vonnis werd korte tijd
later door de Staten van Holland bekrachtigd.
Hij werd tevens verbannen uit het gebied &n
de Republiek.

Het enige wat zijn Goudse medestanders
toen nog konden doen was hem aan een
goed getuigschrift helpen. Dit op 20 atigustus
1619 opgestelde papier vermelde “dat hij den
tiidt van seveniaren.  en omtrent drie maanden
sfin  huisgesin bij hen hadt gehadt, en sich
in dien tijdt bij hen gedraegen in al sijnen

handel en wandel eerliik, vroom. sedia en
stichtelijk, sonder dat ie’aengaende  siyn
comportement anders van hem hadden
gemerkt, of gehoort.” l”)  Hoe anders was het
oordeel van zijn tegenstanders! Baudartius
schreef dat Vorstius: “(.. , . . . ..)hem  ter Goude
nedergeslagen heeft, daer hij gewoont  ende
sijn volcome gagije van duysend daelers
‘s-jaers getrocken  heeft tot de doodt van
Ouden-Barnevelt, schrijvende verscheijdene
boecxkens tot meerder verwarringe der
in-landscher beroerten ende  niemand dienst
doende dan de Remonstranten ende haren
aenhanck”. 11)

Zelden zal een toch om zijn geleerdheid
internationaal geacht man in Nederland zo
ziin  uitgescholden, uitgekotst (“Atheist,
Heyden, Iode, Turck,  -Ketter, Scheurmaker
ende  onverstandigen mensche”) 12) en uitge-
wezen. Verbitterd trok Vorstius, na nog
enkele jaren ondergedoken te hebben gezeten
in het Utrechtse, in 1622 naar Tönningen in
Holstein, waar hij weldra zou overlijden.

Nederlands grootste schrijver Joost van
den Vondel schreef het gedicht “op de doodt
van Koenraat  Vorstius”, maar Gouda zou
haar voormalige inwoner spoedig vergeten.
Misschien is er nog een straatje of paadje
te vernoemen, zodat een ereschuld alsnog
kan worden, ingelost.

drs. P. H. A,  M.  Abels.

‘)  Een goede, beknopte biografie van Vorstius (met uitgebreide
literatuur-opgave) is opgenomen in het Biografisch Lexicon
voor de  Geschiedenis  VQN  het  Neder lands  Protes tant i sme,  d e e l  1,
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