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GOUDSE KLOOSTERS IN DE 
MIDDELEEUWEN (10) 
De Birgitten en het dubbelklooster Mariënsterre. 

Henny van Dolder - de Wit 

De oprichting. 
De stichting van het Birgittenklooster Mariën
sterre aan de Raam vond plaats omstreeks 
1476, op verzoek van een aantal vermogende 
Goudse burgers en met de vorstelijke steun van 
Margaretha van York, echtgenote van Karel de 
Stoute. Het was een zogenaamd dubbelklooster, 
waar monniken en nonnen gescheiden van 
elkaar woonden. 

Birgittenkloosters dragen gewoonlijk de 
naam van Maria, soms verbonden aan een loka
le bijzonderheid: Mariënberg (Soest), Mariën
gaard (Utrecht), Mariënkamp (Kampen) et 
cetera. Het Goudse convent combineerde de 
naam met die van de sterren in het stadswapen. 

De broeders en zusters van Mariënsterre kregen 
aanvankelijk hulp van conventualen uit het kloos
ter Mariënwater te Rosmalen bij 's-Hertogen
bosch, de oudste Birgittenvestiging van Nederland 
(1434). Slechts een van de acht Goudse.promo
tors die tot procurator werden aangesteld, bleef in 
functie. Deze Theodoricus Jacobsz Hoek heeft de 
instandhouding van het klooster met eigen mid
delen fors ondersteund en kan met Margaretha 
van York .tot de oprichters worden gerekend. 

De orde. 
De Heilige Birgitta van Zweden (1303-1373) 
heeft de definitieve goedkeuring van haar orde
regel niet meegemaakt. Dat gebeurde vijf jaar 

na haar dood, op 3 december 1378 tijdens het 
pausschap van Urbanus Vl. De orde van de 
Allerheiligste Zaligmaker, waarvan de leden 
behalve de regel van Birgitta ook die van 
Augustinus volgden, is krachtens deze pauselijke 
goedkeuring te beschouwen als een contempla
tieve (beschouwende) orde, waarvan de leden 
aan de pauselijke clausuur zijn gebonden. De 
Birgittijnse orde kent geen centraal bestuur, elk 
individueel klooster staat onder de rechtsmacht 
van de plaatselijke bisschop. 

In 1488 werden enkele broeders en zusters uit 
Mariënwater met een plechtige processie in 
Gouda verwelkomd. Zij hadden tot taak om de 
nieuwe kloosterlingen vertrouwd te maken met 
het onderhouden van de regel, statuten, cere
monieën en gebruiken van de orde. 

Enkelen van hen bleven in Gouda, zoals 
Catharina Appels die tot 1483 fungeerde als 
overste en waarnemend abdis. Broeder Everhar
dus van Lippia werd de eerste pater. 

De gebouwen. 
In november 1476 vond de aankoop plaats van 
een huis aan de Raam: "Willem Halling heeft 
vercoft ende overgegeven die meesters van 
sinte Brigitten een huus ende erf in de Coning
straat1 naest Jan die brouwersknecht zuytwa
erts". Op 13 februari 1477 werd deze kern uit
gebreid met de aankoop van "drie cameren 
ende erven mit een tuyn, gelegen an die stede
singel buyten die Vlaminxpoort". 
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Vorstelijke support bij de oprichting van het klooster: 
Margaretha van York, echtgenote van Karel de Stouté. 

Op het feest van Sint Agnes, 21 januari 1477, 
werd de eerste mis opgedragen aan een draag
baar altaar, opgesteld in een huis dat tot kloos
terkapel was ingericht. Het was een tijdelijke 
voorziening, want op 21 juni 1488 vond de wij
ding plaats van het koor van de kapel met een 
hoofdaltaar en twee zij-altaren, tegelijk met het 
kerkhof. De plechtigheid werd geleid door 
Godefridus, vicaris-generaal van bisschop 
David van Bourgondië. 

Voor de inrichting van de kloosterkapel gaf de 
orde van de Heilige Birgitta bijzondere voor
schriften. Het koor van de kerk was verdeeld in 
een boven~ en benedenruimte, respectievelijk 
bestemd voor mannen en vrouwen. Bij de ingang 
stond gewoonlijk een doodkist, als voortdurende 
herinnering aan de vergankelijkheid van het aard
se leven. Met hetzelfde doel bevond zich in elk 
Birgittenklooster een ge-opend graf, dat men ver
plicht was dagelijks te bezoeken. Aange-nomen 
mag worden dat in Gouda niet van deze regel is 
afgeweken. Als tegenhanger van dit sombere 
'memento mori' zag men in de kapel "outaercle
den, ornamenten, missegewaet, kelcken, bouc
kèn, borden en cronen". In de overeenkomst bij 
de overdracht aan de Regulieren in 1551 staan 
verschillende gebouwen vermeld, zoals "het huis 
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Birgiua van Zweden steil haar visioenen op schrifi. 
Geschilderd in kleur op perkament, vroeg zestiende eeuw. 

beseyden daer broeder Claes op woont", de refter, 
de keuken, een spreekhuis, het blauwe huis waar
in de priorin woont, de kerk met de voorhuizen 
tot aan de refter toe, het zusterbiechthuis met 
'munichvenster'2, de bibliotheek, de brouwerij, 
een schuur met het molenhuis en de huisjes, 
staande tussen de Sint-Jacobskapel in de 

-~. , ... 

Mei een processie werden de broeders en zusters uit 
Mariënwater ingehaald. 



TIDINGE VAN DIE GOUDE 

Klooster voor mannen en vrouwen. Links het zingen van de 
getijden. Rechts de nonnenslaapzaal. Miniawur uit de 
Chroniques de Hainaut, vijftiende eeuw. Parijs. Biblio-
1hèq11e National. 

'Hoypoort'. In 1494 verruilden de paters 
Birgitten hun behuizing met die van de zusters, 
omdat die voor de vrouwen minder geschikt 
was. 

Het leven in het klooster. 
In 1494, op het feest van Sint Augustinus (28 
augustus), consacreerde de Minderbroeder 
Albertus Hungel, vicaris - generaal van de 
Utrechtse bisschop, de kloosterkerk en stelde de 
clausuur in. De intellectuele overste Rijckmoet 
Hendriksdr van Loon, die in 1483 Catharina 
Appels opvolgde, werd een dag later, op het feest 
van Sint Johannes Onthoofding, tot abdis gewijd, 
pater Joannes Jansz Crol werd als biechtvader 
aangesteld. Genoemde Rijckmoet gaf aan de 
beginjaren van het klooster een krachtige impuls. 
Naast haar bestuurswerkzaamheden en religieuze 
plichten hield zij zich op creatieve wijze bezig 
met het bewerken van missalen, waarvan er twee 
waren bestemd voor de broeders van het convent 
en nog vele andere handschriften. 

De kleding van de Birgitten onderscheidde zich 
van andere orden door de opvallende hoofdtooi. 
Over een wit linnen huif werd een zwarte doek of 
'wiel' gedragen. Zusters die de geloften aflegden 
en de sluier aannamen werden ook wel 'gewielde 
nonnen' genoemd. Op het 'wiel', dat van voren 
was vastgespeld, plaatste men een 'kroon' van wit 
linnen banden, met daarop vijf stukjes rood 
laken, symbool van de vijf kruiswonden van 

Hoofdtooi van een Birgitt.ines 

Christus. Ook nu nog zijn ze als zodanig herken
baar. Bij de broeders was op de linkerzijde van de 
mantel een rood kruis genaaid, met in het midden 
een cirkel van wit laken, waarop weer vier stuk
jes rood laken. 

Tot een Birgittijnse inventaris behoorde ook 
een drukpers voor het vervaardigen van bidprent
jes, met afbeeldingen van de Heilige Birgitta, die 
haar visioenen, voornamelijk gebeurtenissen uit 
het leven van Jezus, opschrijft. In eerste instantie 
was het drukken van de houtsneden handwerk, 
pas later gebruikte men een pers. Naar deze 'bil
dekens', zoals zij in de volksmond werden 
genoemd, moet een grote vraag zijn geweest. 

Een andere, niet onbelangrijke bron van 
inkomsten vormde het verlenen van aflaten, die 
men twee maal per jaar bij de Birgitten kon ver
dienen. Bij zo'n gelegenheid kwam het volk van 
heinde en ver toestromen. Het gerecht van 
Gouda gaf dan vrijgeleide aan vreemdelingen, 
gedurende drie dagen voor en na het ingaan van 
de aflaat. De hiervoor bepaalde tijd was op 'mid
vasten' (vierde zondag van de vasten), op het 
feest van Sint Petrus Banden ( 1 augustus) en acht 
achtereenvolgende dagen. De plechtigheden 
werden ingeleid met een indrukwekkende pro
cessie: "Die heeren van den gerechte [zullen] 
mitten generale processie ende groeten wairdi
cheden [deze aflaat] in helpen halen, waeromme 
men gebiet ende begeert dat men in deselve pro
cessie comen sal en dancken God van der grote 
gratie, dat hy ons verleent heeft, dat wij dese 
groete aflaeten binnen deser stede hebben, meer 
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Bidprentje "Man van Smarten, staande naast een zuil, met 
Birgittines in aanbidding" . Nederland, vijftiende eeuw. 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet 

dai:i in andere steden ". Dergelijke manifestaties 
trokken steevast ook een schare stumpers aan, 
want in een van de stadskeuren werd het verbo
den aan "crepels (kreupelen) en arme luyden" 
om zich op het kerkhof binnen de poort van de 
Birgitten te bevinden. Aan overtreders kostte 
dit "hoer opperste cleet", vaak het enige bezit 
dat voor hen van waarde was. 

Aan het einde van de vijftiende eeuw bezat 
Mariënste1Te een flink aantal huizen. Dit is 
bekend, doordat het klooster omstreeks 1500 
het ene huis na het andere verkocht. 
Verslapping in het onderhouden van de kloos
terregel leidde ertoe dat de bisschop van 
Utrecht in 1507 twee commissarissen zond "om 
onsse Birgitten te reformeren,;. In 1515 werd de 
kerktoren nog bekroond met een beeld van Sint 
Birgitta\ maar de neergaande lijn kon niet meer 
worden omgebogen. Toch gingen de zusters 
niet langs de huizen om te bedelen. In een ver
zoekschrift van 7 april 1521 aan de vroedschap 
vestigden zij er de aandacht op " ... dat zij noyt 
die ghemeen poorteren lastich en syn geweest 
om hair nootdruft te crijgen mit bidden (bede
len) als ander conventen doen". 

De paters Birgitten klaagden in datzelfde jaar 
over de krappe en ongezonde behuizing, waarna 
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Bidprentje "Geboorte van Christus". 
Geraert Leeu (Antwerpen 1491). Den Haag, Museum 
Meermanno-Westreenianwn. 

zij toestemming kregen die te vergroten met een 
nabijgelegen steeg en een tuin. Herhaaldelijke 
visitaties roepen ook dan vragen op wat betreft 
het geestelijk peil in het convent. 

In 1536 keerden de priorin, de pater en enkele 
broeders en zusters het klooster de rug toe. 
Tekenend voor de malaise was het besluit dat in 
1544 werd genomen door de broeders Nicolaus 
Gherardi, Hieronimus Nicolai en de priorin 
Geertruyt Quirynsdr, om boeken en kostbaarhe
den die aan het klooster toebehoorden, te verko
pen. Toen bisschop Joris van Egmond dit hoor
de, dreigde hij hen met kerkelijke straffen en 
geldboeten en gebood de goederen onmiddellijk 
terug te kopen. Na herhaalde klachten, onder 
meer over de bouwvallige behuizing, besloten de 
zusters aan de vroedschap toestemming te vragen 
" ... om van hier te vertrecken ende mit hoir goet 
ende personen van hier te vertrecken in 't cloester 
van Zoest". Het stadsbestuur weigerde echter hen 
te laten gaan, beloofde de gebouwen te repareren 
en zocht naar middelen om hun toestand te ver
beteren. Echter zonder resultaat. .. 

In 1548 reisden de schout en een burgemees
ter naar Utrecht, waar zij overleg pleegden 
"beroerende de saick van de Brigitten" met 
Herman Lethrnaet, bekend theoloog, inquisiteur 
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Portret van bisschop Joris van Egmond uit de ofllwerptekening voor een gebrandschilderd glas in de Sint-Janskerk door Dirck 
Crabeth ( 1555 ). AHGG. foto: Wim Schol ten. 
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Hemian Letmaet, deken van de kerk Sint Marie te Utrecht, 
links afgebeeld als schenker van een Glas in de Sint
Janskerk uit 1562. Archief Hervormde gemeente Gouda, 
foto: Wim Schoften. 

en deken van de kerk Sint Marie, dit leverde 
echter geen resultaat op. 

Op 16 juli 1549 vertoonde de lucht boven het 
Land van Stein een onheilspellende rode gloed. 
De Regulieren van het klooster Emmaus zagen 
een deel van hun gebouwen in vlammen opgaan. 
Mede vanwege de toenemende onveiligheid op 
het platteland besloten zij het convent niet meer 
op te bouwen, zij gaven er de voorkeur aan om 
zich binnen de stadsmuren te vestigen. Hun keus 
viel op Mariënsterre, maar de onderhandelingen 
over de aankoop van het klooster verliepen 
moeizaam. In een overeenkomst werd vastge
legd dat de Birgitten tot aan hun uitsterven in een 
gedeelte van het klooster mochten blijven 
wonen, tegen vergoeding van een lijfrente. Maar 
bisschop Joris van Egmond verzette zich hierte
gen, omdat hij het kloosterleven zuiver wilde 
houden en niet wilde "dat religiosen van ver
scheiden regulen te zamen in één convent sullen 
moghen wonen". Samen met zijn vicaris 
Nicolaas van Nieuwland en Nicolaas Ruysch, 
kanunnik en thesaurier van de kerk Sint Salvator 
in Utrecht, zocht hij naar een oplossing. Uit de 
stadsrekening van 1550 wordt duidelijk tot welk 
besluit zij kwamen: "Item die suffragaen ofte 
wybisschop hyer gewest om de Bregitten mit 
hoer goet van hyer te brengen ende die 
Regulieren van Steyn in hernluyder plaetse te 
stellen". 
Het vertrek van de zusters. 
Op 23 mei 1551 zette de bisschop eindelijk zijn 
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Beeld van Sint Birgitta. Meester van Elsloo (begin zestien
de eeuw). Uden, Museum voor Religieuze Kunst. 

handtekening onder de verkoopacte, een eenvou
dige handeling, die hem 42 gulden opleverde. 
Het klooster werd door de Birgitten aan de 
Regulieren overgedragen tegen een jaarlijkse 
rente van 263 gulden, gevestigd op 30 morgen 
land, gelegen in het Land van Stein. 

Zo vertrok de priorin Geertruyt Quirijnsdr 
met zeven zusters, Baerthin en Pyn Jansdr, de 
niet geprofeste zuster Doro-thea Jansdr, Job 
Gijsbertsdr, die haar duim bij het werk in het 
klooster had verloren, Elisabeth en Catryn 
Dircxdr en Clara Maertensdr naar Soest. Op 
hun reis gaf Joris van Egmond de zusters voor 
hun veiligheid een reisgeleide mee, in de per-
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Nicolaas van Nieuwland, vicaris van bisschop Joris van 
Egmond, later bisschop van Haarlem. Ontwerp voor een 
gebrandschilderd glas in de kerk van het Regulierenklooster 
aan. de Raam, nu in de kerk van het Regu/ierenklooster aan 
de Raam, nu in de 1km der Vormkape/ achter de Sint
Janskerk. Leerling van Dirck Craberh (1559). AHGG, foto: 
Wim de Groot. 

soon van Nicolaas van Nieuwland. Walvis 
merkt nog op: "Onze Goudsche Brigittinen ver
lieten echter haare woonplaatse en stad met bit-

Noten: 

1 de Raam 
2 munichen: het drinken van wijn, die niet voor de mis is 

bestemd. 
3 Stadsrekening 1515: "Betaelt Gerrit Dirck Maessen 

zoen van sinte brigitten beelt gesel upten toeren by de 
brigitten facit x sc[hellingen] gr[oot)". 
"Betaelt Ael Claes mr. Goessensz. omdat beeld om 

sinte brigitten te verwen staende upten toeren by 't con
vent facit v sc[hell ingen] viii gr[oot]" (34v en 44 r). 

Nicolaas Ruysch, kanwuiik en thesaurier van Oud Munster 
re Utrecht. Ontwerp voor een gebrandschilderd glas in de 
kerk van het Regu/ierenklooster aan d~ Raam, n11 in de Van 
der Vormkapel. Leerling van. Dirck Crabeth (1556). 
AHGG, foto: Wim de Groot. 

ter gevoelen; want men verhaald, dat ze in 't 
jaar 1551 al weenende vertrokken". 

Geraadpleegde literatuur: 
Birgitta van Zweden 1303-1373. 
Catalogus tentoonstelling museum voor religieuze kunst, 
Uden (1986). 
Dalmatius van Heel o.f.m., Oude kloosters te Gouda 4. Het 
Brigitinessen-klooster op de westzi,jde van de Raam, 
genaamd Mariensterre. Gouda, eigen uitgave (1950). 
J. Taal, Goudse kloosters in de middeleeuwen. 
Gouda, Die Goude 11 ( 1960). 
I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda. (2 delen) Gouda 
en Leiden (1714). 
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HET ZEVENTIENDE-EEUWSE GOUDA: 
'EEN NEST VAN KETTERS11 

Over predikanten, boekdrukkers en schoolmeesters 

Lukke Boots 

Het politiek-religieuze klimaat in Gouda 
aan het einde der zestiende en in de zeven
tiende eeuw 
Ter inleiding op het politiek-religieuze klimaat 
te Gouda in de zeventiende eeuw, wordt een 
kort schets gegeven van de religieuze verhou
dingen in de periode daarvoor2, omdat daar 
voor een gedeelte de verklaring ligt van de reli
gieuze gesteldheid en het godsdienstige libera
lisme van het zeventiende-eeuwse Gouda. 
Daarbij wordt kort ingegaan op de omstandig
heden, waaronder Gouda is overgegaan tot het 
calvinisme, en op de verschillende heterodoxe, 
libertijnse predikanten die in het Gouda van 
voor de synode van Dordrecht gepreekt heb
ben. Onder religieus libertinisme moet men 
hier verstaan: afwijkende en derhalve vaak 
rekkelijke opvattingen ten aanzien van het 
gereformeerde geloof, zoals zich dat in de 
Nederlanden gevormd had en dat stoelde op de 
overtuigingen van Calvijn en Beza. Het gaat 
bijvoorbeeld om remonstranten, om aanhan
gers van het davidjorisme, om tegenstanders 
van geloofsdwang en van het doden van ket
ters. Velen van hen hadden moeite de strenge 
en onverbiddelijke predestinatieleer van het 
calvinisme te aanvaarden; zij stonden daarbij 
eveneens een strikte scheiding voor tussen ker
kelijke en wereldlijke macht en keerden zich 
tegen al te grote dwang van de kerkelijke voor
schriften, zoals die waren vastgelegd in de 
Heidelbergse catechismus. Men vreesde · 
immers dat de persoonlijke geloofsbeleving en 
de persoonlijke religieuze verantwoordelijk
heid ondergeschikt zouden worden gemaakt 
aan klemmende kerkelijke regels. 

Het is dan ook niet geheel toevallig dat de 
Remonstrantie, de schriftelijke verklaring van 
de geloofspunten van de heterodoxe calvinis
ten, waaraan de remonstranten hun naam te 
danken hebben, in 1610 te Gouda opgesteld is. 
De Remonstrantie werd door 44 predikanten 
onder leiding van Johannes Wtenbogaert en met 
goedvinden van raadspensionaris Van Olden
barnevelt aan de hand van vijf artikelen opge-

72 

steld. De belangrijkste punten eruit waren: een 
verzachting van de strenge predestinatieleer; de 
wereldlijke overheid zou als onpartijdige instan
tie de autoriteit moeten zijn om de burgers vrij
heid en bescherming te garanderen; er zou een 
vrije synode uitgeschreven dienen te worden om 
tot een revisie van de belijdenisgeschriften te 
moeten komen; in ieder geval diende de eenheid 
binnen de calvinistische kerk voorop te staan: 
een schisma moest voorkomen worden; de 
wereldlijke overheid moest het recht krijgen de 
belijdenis te reviseren. De afloop is bekend. 
Een contra-remonstrantie was het gevolg en bij 
de Synode van Dordt werden de remonstranten 
veroordeeld. Na de synode van Dordt richtte 
Wtenbogaert met Cupus, Poppius, Episcopius 
en Grevinkhoven in 1619 te Antwerpen de 
Remonstrantse Broederschap op. Wtenbogaert 
kwam na de dood van Maurits heimelijk in 
1619 terug naar Rotterdam. Na de dood van de 
stadhouder werden de strenge voorschriften 
tegen de remonstranten niet zo stringent meer 
nagevolgd. 3 

Verondersteld mag worden dat het tolerante 
klimaat dat in Gouda sinds de zestiende eeuw 
heerste, ook zijn weerslag had op de Goudse 
boekhandel in de zeventiende eeuw. 

De vraag werpt zich op waarom met name de 
Goudse magistraat aan het einde der zestiende 
en in de zeventiende eeuw zo gekant was tegen 
orthodoxe scherpslijperij en zich beijverde 
voor vrijheid van geloof. Ongetwijfeld kunnen 
meerdere oorzaken en omstandigheden hier
voor worden aangevoerd. Eén van de mogelij
ke verklaringen is dat de Goudse magistraat 
erg op hand van de katholieke burgers was, 
omdat.de stadsregering en een groot deel van 
de bevolking het katholieke geloof trouw was 
gebleven, ook na de gedwongen alteratie in 
1572. In de zeventiende eeuw bleef nog een 
groot deel van de Goudse bevolking het 'oude 
geloof trouw. Gouda kende in de tweede helft 
van de zeventiende eeuw nog een katholieke 
stadsdrukker. Alleen in de acta van de Goudse 
kerkenraad wordt - vanzelfsprekend - menig
maal gefulmineerd tegen de 'paepse supersti
tiën'. 
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Hieronder wordt in het kort geschetst hoe de 
Goudse vroedschap in 1572 gedwongen werd 
op alle eisen van. de politieke en vooral calvi
nistische overmacht in te gaan. Het zou kunnen 
dat deze dwang en met name de belofte van 
vrijheid van godsdienst, die uiteindelijk niet 
werd ingelost door Willem van Oranje en diens 
aanhangers, de Goudse magistraat aan het eind 
van de zestiende en vooral het begin van de 
zeventiende eeuw ertoe gebracht hebben aller
lei heterodoxe en afwijkende geloofsovertui
gingen te steunen. Een andere verklaring, die 
echter minder specifiek betrekking had op de 
Goudse omstandigheden, is dat de magistraat 
zich niet wilden laten ringeloren door de kerke
lijke overheid. Hiervan getuigen in ieder geval 
wel de acta van de Goudse kerkenraad in de 
zeventiende eeuw. Echter, deze strijd om de 
macht tussen kerkelijke en wereldlijke overheid 
speelde zich eveneens in andere steden af. 

Op politiek gebied stelde de Goudse wereld
lijke overheid zich tamelijk particularistisch op 
ten opzichte van het nationale belang.4 Na de 
dood van Willem van Oranje in 1584 werd het 
streven sterker in de Republiek een monarch 
van koninklijke bloede aan te trekken. In 1585 
was Gouda de enige Noord-Nederlandse stad 
die zich tegen het afstaan van de soevereiniteit 
aan de Engelse koningin verklaarde. Met name 
Gouda's stadspensionaris François Vranck, die 
dat ambt van 1583 tot 1589 uitoefende, en de 
magistraatsleden keerden zich fel hiertegen.5 In 
de stad werd het particuliere belang boven dat 
van het gewest of de unie gesteld. In 1587 was 
de magistraat van Gouda, wederom, gekeerd 
tegen het verlenen van te veel macht aan de 
graaf van Leicester, die door koningin Elisabeth 
naar Holland was gezonden als 'adviseur', maar 
met de titel van landvoogd. Van Engelse zijde 
werd het idee dat de soevereiniteit bij de Staten 
zou berusten, van de hand gewezen en als 
onvoorstelbaar geacht. De Engelse opvatting 
was niet alleen voortgekomen uit eigen belang; 
voor velen was het idee dat de soevereiniteit 
van een land bij een andere instantie kon berus
ten dan bij de koning, nog moeilijk voorstel
baar. Op instigatie van zijn vriend Van 
Oldenbarneveldt schreef pensionaris Vranck 
een boek, dat wel beschouwd wordt als de 
Magna Charta van de Nederlandse Republiek.6 

Het boek droeg de titel: Corte vertoninghe van 
het recht byden Ridderschap, Eedelen ende ste
den van Holland ende Westvrieslant van allen 
ouden tijden in den voorschreven lande 
gebruyckt tot behoudenisse vande vryheden, 

Houtsnede: 
pagina uit Petrus Scriverius, (Peter Schrijver) 1646 

gherechticheden, privilegien ende loffelicke 
ghebruycken vanden se/ven lande, Rotterdam, 
1587. Vranck was een politiek voorstander van 
de stad als onafhankelijk machtscentrum: 'By 
dese collegien ( =de stedelijke vroedschappen) 
alleen is de macht om te adviseren, resolveren 
en disponeren van alle saken concernerende 
den staet van den lande en der stede respecti
ve'.7 Zijn ideeën hebben dan ook veel invloed 
gehad op de staatkundige denkbeelden die in 
Gouda opgeld deden en op latere staatkundige 
denkers als Hugo de Groot en Slingelandt. 

Gouda's gedwongen overgang tot het calvi
nisme 
Toen in juni 1572 Adriaan van Swieten in naam · 
van Willem van Oranje Gouda had bezet, sloot 
hij met de vroedschap een overeenkomst ten 
aanzien van de vrijheid van godsdienst.8 Wat 
deze vrijheid van religie zou moeten inhouden, 
daarover verschilden de meningen van de 
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Goudse vroedschap en Van Swieten. De laatste 
dacht voornamelijk aan hen die tot het calvinis
me waren overgegaan en die tot nu toe hun reli
gie niet vrijelijk hadden kunnen beoefenen. De 
vroedschap wilde het katholieke deel der stad, 
waartoe zij zelf ook voor een groot deel behoor
de, beschermen. Van Swieten bedong, omdat hij 
ertoe gehouden was de priesters te beschermen 
en de plundering van de katholieke kerken tegen 
te gaan, dat de katholieken in Gouda zo weinig 
mogelijk aanstoot zouden geven. Dat wil zeg
gen: geen openlijke processies en geen priesters 
in ambtsgewaad over straat. De vroedschap zag 
in deze beperking een overtreding van de over
eengekomen vrijheid van godsdienst. 

Niet lang daarna werd de katholieke Sint
Janskerk, de voornaamste kerk te Gouda, 
bedreigd met plundering en brandstichting. Van 
Swieten trad hiertegen op, maar naar de zin van 
de vroedschap niet streng genoeg. Bovendien 
liet hij de Sint-Janskerk sluiten om verwoestin
gen tegen te gaan. De vroedschap kon zich niet 
verzetten tegen deze maatregel. De andere ker
ken waren reeds door calvinisten ingenomen, 
zodat het katholieke deel van de stad ten huize 
van een priester of elders moest gaan kerken. 
Overbodige kerkelijke schatten werden gecon
fisqueerd of moesten aan de Staten worden · 
overgedragen, onder meer ter bekostiging van 
de oorlog. De afstand van het katholieke goud 
en zilver ging niet van harte, maar de Spaanse 
oorlogsdreiging -Rotterdam, Schoonhoven en 
Krimpen waren nog in handen van de Spaanse 
legers - zal de Gouwenaren uiteindelijk van 
gedachten hebben doen veranderen. 

Het beleg van Schoonhoven bracht Lumey 
met zijn leger in Gouda; een man die zijn afkeer 
van de 'papistische afgoderij' niet verhulde. 
Lumey zorgde ervoor dat de Sint-Janskerk voor 
zijn eigen manschappen en geloofsgenoten geo
pend werd. Zijn manschappen begingen overi
gens allerlei wandaden, brandstichting, moord 
en doodslag. Bijna was de Goudse bevolking 
tegen de zogenaamde bevrijders in opstand 
gekomen. De Goudse vroedschap richtte zich in 
wanhoop tot Willem van Oranje, van wie 
bekend was dat hij vrijheid van godsdienst hoog 
in het vaandel droeg en dankzij de prins hoopte 
men in het vervolg van de bendes van Lumey 
verstoken te blijven. Lumey en zijn troepen 
kwamen weliswaar niet meer terug, maar van de 
vrijheid van godsdienst zoals de vroedschap die 
zich had voorgesteld, was nauwelijks sprake. 

Door Van Swieten werd de Goudse magi
straat gedwongen de gereformeerde predikant 
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te betalen, omdat deze anders geen bezoldiging 
had en dreigde Gouda te verlaten. De vroed
schap wilde echter eerst de vrijheid van gods
dienst geregeld zien; de Sint-Janskerk was 
immers nog steeds gesloten, ook voor katholie
ken. De kerk alleen te openen voor katholieken 
was geen optie, omdat dan het gereformeerde 
deel van de bevolking te hoop zou lopen. 
Uiteindelijk werd besloten de calvinisten niet te 
zeer tegen de haren in te strijken en bepaald 
werd dat de kerk weer geopend zou worden en 
dat de katholieken hun godsdienstoefeningen 
mochten houden zonder, echter, de door de cal
vinisten zo gehate mis. De Goudse pastoor kon 
zich hiermee, vanzelfsprekend, niet verenigen. 

Inmiddels was de samenstelling van de 
vroedschap van veertig raadsleden gewijzigd. 
Onder invloed van Van Swieten waren er meer 
hervormingsgezinden benoemd, maar de mee11-
derheid van de vroedschap bleef nog steeds 
katholiek. Opnieuw werd besloten met de pas
toor te gaan onderhandelen. De pastoor wenste 
op geen enkele wijze de vroedschap en Van 
Swieten tegemoet te komen, waarop men niet 
anders vermocht dan hem zijn ontslag en bijbe
horende gouden handdruk te verlenen. De pas
toor draalde echter met zijn vertrek uit Gouda. 
De gereformeerden, die zich gesterkt voelden 
door het ontslag van de pastoor, bràlen de kerk
deuren van de Sint-Jan open. 

Tegelijkertijd liep er een rekest voor nog eens 
twee gesalarieerde predikanten te Gouda. De 
gereformeerden trachtten de vroedschap onder 
druk te zetten door te dreigen met vernielingen 
in de Sint-Janskerk. Van Swieten poogde tussen 
beide partijen te bemiddelen. Hij gaf als drin
gend advies de ene aanwezige predikant te 
betalen en als beloning daarv·oor een nieuwe 
pastoor aan te stellen. De vroedschap stelde 
voor de hervormde en de katholieke dienst in 
dezelfde kerk, de Sint-Janskerk, te houden. 

Van Swieten kon echter zijn belofte een pas
toor aan te stellen niet houden, omdat de Staten 
kort daarna besloten dat de openbare uitoefe
ning van het oude geloof verboden moest wor
den. Er bleef de vroedschap niet anders over 
dan met lede ogen toe te zien hoe de gerefor
meerden bezit namen van de Sint-Janskerk en 
dat dezen langzamerhand alle herinneringen 
aan en kostbaarheden van het oude geloof uit de 
kerk verwijderden. Lange tijd heeft de vroed
schap zich nog verzet tegen de betaling harer
zijds van de gereformeerde predikant, totdat zij 
op last van Willem van Oranje in 1573 ontbon
den werd. 
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Het Goudse vrijzinnige klimaat in de zeven
tiende eeuw: in kerkelijk opzicht 
De komst in 1582 van de zeer vrijzinnige pre
dikant Herman Herbers naar Gouda luidde een 
periode in van gereformeerde vrijzinnigheid, 
die tot en met de Synode van Dordrecht zou 
duren; niet alleen van de zijde van de kerkelij
ke dienaren, maar ook van anderen, zoals 
Coornhert en Conradus Vorstius, die beiden een 
veilig heenkomen zochten naar Gouda. Na de 
landelijke synode van 1618-1619 werden drie 
predikanten, die in die periode hun ambt uitoe
fenden, Dirk of Theodoor Hermansz Herbers, 
Hereboldus Tombergen en Eduard Poppius9

, 

vervangen door contra-remonstrante broeders. 
In 1619 waren dat Bartholomeus Nicolai en 
Isaac Heinsbergen, die respectievelijk uit 
Terheide en Scherpenisse kwamen. In 1622 
kregen deze kerkdienaren versterking van 
Antipas van der Borre, die daarvoor in 
Bergambacht het ambt had uitgeoefend. 
Heinsbergen overleed in 1625 en werd vervan
gen door 1. Petruszn Plancius, de zoon van de 
contra-remonstrant Petrus Plancius, die tijdens 
de twisten tussen arminianen en gormaristen 
een belangrijke rol rol had gespeeld. 

Dirk Herbers, zoon van de bovengenoemde 
Herman Herbers, die vanaf 1599 in Gouda aan
gesteld was, had met zijn vader en met collega 
Thombergen de hierboven reeds vermelde 
zogenaamde 'Goudse Catechismus' - Korte 
onderwijsinghe - opgesteld. Het was opgesteld 
ten dienste van het catechetisch onderwijs. Zij 
hadden Arminius bij het boekje betrokken en 
deze. had het goedgekeurd .. Dirk Herbers had 
beloofd dit boekje niet ter perse te sturen, voor
dat de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse 
synode het hadden goedgekeurd. Maar Herbers 
had zich niet aan zijn belofte gehouden, waar
voor hij in 1618 alsnog zijn excuses aanbood. 
Orthodoxe ambtgenoten vermoedden dat deze 
Korte onderwijsinghe bedoeld was om de 
Heidelbergse Catechismus te vervangen. Met 
name de felle gomarist Reinier Donteclock ver
zette zich hevig tegen dit geschrift. 

Dirk Herbers kwam vrijelijk voor zijn remon
strantse gevoelens uit, toen hij op de Dordtse 
synode verhoord werd. In tweede instantie 
heeft hij wel de 'acte van stilstand' getekend 
waardoor hem meer vrijheid werd gegund dan 
zijn remonstrantse medestanders. In 1616 
schreef hij ook nog de bestseller Cort ende 
claer bewijs uyt de H. Schriftuer.., uitgebracht 
bij Tournay en Burier. Hoewel hij de remonst
rantse overtuiging van harte was toegedaan, 

Jonkheer Adriaen van Swieten, zoals hij in 1579 werd 
geportretteerd door Hendrick Go/tcius. 
Stedelijk Museum 'Het Catharina Gasthuis' 

heeft het nooit in zijn bedoeling gelegen uitge
breid met anderen te polemiseren. Pas nadat 
Jacob Revius een reactie op Cort ende claer 
bewijs het licht had doen zien, waarin deze zich 
verklaart tot overtuigd contraremonstrant, 
reageerde Herbers met Christelijcke verdedi
ginghe (Gouda 1617). In dit laatste geschrift 
verklaarde hij nogmaals dat hij niet wenste te 
disputeren. Revius reageerde hier niet meer op. 

Eduard Poppius werd in 1607 te Gouda 
beroepen. 10 Hij was één der ondertekenaren van 
de remonstrantie van 1610, die in Gouda opge
steld was. In 1616 schreef hij De enge poorte ... , 
dat bij Jasper Tournay en Andries Burier te 
Gouda uitgebracht werd, waarin hij zich open
lijk remonstrants bekent. Door de Dordtse 
synode werd hij veroordeeld, uit het ambt gezet 
en verbannen. Na een kort verblijf buiten de 
Republiek, diende hij echter de Goudse remon
strantse gemeente vanaf 1620 nog heimelijk, 
totdat hij door verraad, in 1623, gevangen werd 
gezet te Loevestein. De Goudse magistraat had 
in 1621 een plakkaat tegen hem uitgevaardigd 
waarin een beloning van 800 gulden werd uit
gelooofd voor degene die Poppius zou aanbren
gen. Tussen 1619 en 1622 liet hij nog vier 
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geschriften verschijnen, die zonder drukkers
adres en plaats van uitgave, hetgeen door de 
omstandigheden niet verwonderlijk is, zijn 
gedrukt, maar waarvoor Gouda vermoedelijk 
als plaats van uitgave mag worden aange
merkt.'' Hij was met onder anderen Wtenbo
gaert, Cupus en Episcopius de oprichter van de 
Remonstrantse Broederschap in 1619 te 
Antwerpen. Omdat hij na verloop van een paar 
jaar weer in Gouda ging prediken, werden er 
plakkaten op zijn hoofd uitgevaardigd. Hij 
stierf in gevangenschap in 1624. 

Over Hereboldus of Hermboldus of Arboldus 
Thombergen is minder bekend dan over zijn 
meer vermaarde collegae. Hij werd in 1600 te 
Gouda beroepen vanuit Roermond en evenals 
zijn twee collegae werd hij na de Synode van 
Dordrecht wegens zijn remonstrantse opvattin
gen uit het ambt gezet.'2 In 1607 had hij samen 
met vader en zoon Herbers het hierboven reeds 
vermelde boekje Korte onderwijsinghe der kin
deren uitgegeven. In 1612 gaf hij bij Tournay 
nog een boek uit. 13 

De drie Goudse remonstrantse predikanten 
vonden allen hun ontslag uit het ambt en wer
den uit de stad verbannen, na de synode van 
Dordrecht. Wtenbogaert wijdt in zijn 
Kerckelijcke Historie enigszins uit over deze 
Goudse zaak: 'Hier mede wiert dat sware bij
kans thienjarige geschil geeindicht, wel met 
groote blijschap van de Heeren ( =stadbestuur, 
lb ), ende 't meestendeel van de gemeente ter 
Göude, sonderling ook tot vemoegen van de 
Heeren Staten van Holland; maer met weynich 
danck van sommige predicanten, die dese 
besoigne tegen de borst was .. .'14

• Bij deze uitla
ting van Wtenbogaert kan men zich wel afvra
gen of de Goudse magistraat de uitkomst van de 
Dordtse synode en de politieke gevolgen daar
van van harte heeft toegejuicht; meer voor de 
hand ligt dat dit min of meer werd afgedwon
gen. Dat een gedeelte van de gereformeerde 
gemeente inmiddels orthodox was ingesteld, is 
evident, maar of dat bij een meerderheid in 
Gouda van harte was gegaan, valt sterk te 
betwijfelen, zeker waar de Goudse gemeente 
nog lange tijd de vrijzinnige Poppius heimelijk 
in haar midden heeft gehad. 

De wetsverzetting door Maurits was in 
Gouda omzichtig aangepakt; de stadhouder had 
zich persoonlijk op 1 november 1618 hiervoor 
ingespannen; nadien werden op 27 december 
1619 nogmaals in zijn naam door Johan Emst 
Casimir ingegrepen. Er was in die tijd een grote 
militaire macht in de stad gelegerd en verschei-
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dene pro-remonstrantse magistraatsleden had 
Maurits uit tactische overwegingen op het kus
sen gelaten. De eerste jaren na de wetsverzet
ting konden remonstrantse predikanten buiten 
de stadspoorten hun diensten leiden. Maar al 
spoedig had de Goudse wereldlijke overheid de 
remonstrantse godsdienstoefeningen ook bin
nen de muren oogluikend toegestaan. Wel had 
de Goudse magistraat een plakkaat uitgevaar
digd - daartoe gedwongen door de politiek van 
de stadhouder - waarin was bepaald dat de bal
juw de bijeenkomsten der arminianen moest 
verhinderen, zij het zonder geweld te gebrui
ken. Op het hoofd van Poppius - die de remon
strantse gemeente nog steeds, heimelijk, voor
ging - en op dat van zijn gezinsleden, kwam een 
fors geldbedrag te staan, namelijk 500 en 300 
gulden. Poppius werd uiteindelijk gearresteerd 
en te Loevenstein gevangen gezet. Zijn collega 
Passchier de Fijne continueerde de remonst
rantse activiteiten. De zachtmoedige Goudse 
baljuw Dirk Schaap werd vervangen door de 
strenge en hardvochtige Anthonie Cloots, die 
tot 1625 - het jaar waarin Frederik Hendrik aan 
de macht kwam - vele heterodoxen het vuur aan 
de schenen legde. Volgens Brandts Historie der 
Reformatie was Cloots aanvankelijk een vurig 
aanhanger van het remonstrantisme geweest. 

Stadhouder Frederik Hendrik had minder sol
daten om de burgers te controleren dan zijn 
voorganger en daardoor liet de uitvoering van 
de plakkaten tegen de remonstranten te wensen 
over. Bovendien weigerde de Goudse magi
straat de baljuw ter zijde te staan bij de 
gedwongen verkoop van bezittingen der 
remonstranten. Behalve het opleggen van boe
tes'5 - een methode waar Cloots zich gaarne van 
bediende - behoorde namelijk het verbeurdver
klaren van goederen van heterodoxen en de 
daarop volgende verbànning, tot de mogelijk
heden. De magistraatsverkiezingen van 1628 
bracht verschillende arminianen terug in de ste
delijke regering. Een jaar later kreeg de remon
strantse gemeente, met approbatie van de 
Goudse magistraat, haar eerste kerkgebouw 
binnen de stad, terwijl ook een reguliere ker
kenraad, diaconie en de functies van ouderlin
gen weer werden ingesteld. '6 

Veel minder gelukkig was vanzelfsprekend 
de Goudse Nederduits gereformeerd kerk met 
de houding van de Goudse magistraat ten aan
zien van de activiteiten van de remonstranten 
en andere heterodoxe gelovigen. Zo maakte de 
Goudse kerkenraad in 1624 bezwaar tegen het 
feit dat de remonstranten gingen kerken bij de 
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pas opgerichte doperse kerk, die door die ker
kenraad veelzeggend 'den drecwagen' genoemd 
werd.11 Een paar jaar later in 1628 klaagden de 
broeders van de classis Gouda erover in de par
ticuliere synode van Zuid-Holland dat 'de stou
ticheyd der Arminianen binnen, Gouda, 
Schoonhoven ende Nieupoort seer groot was 
ende dagelix aenwies'18. In 1640 vroegen de · 
afgevaardigden op de classisvergadering in 
Schoonhoven zich af of de catechismus van de 
remonstranten, die kortgeleden was uitge
bracht, niet direct zou moeten worden verbo
den.19 

De Goudse kerkenraad was weinig gelukkig 
met de houding van de magistraat inzake ker
kelijke aangelegenheden. Niet alleen benoemde 
de Goudse magistraat aan het begin van de 
zeventiende eeuw slechts libertijnse predikan
ten, maar ook later in de eeuw bleef het wereld
lijk bestuur zijn macht uitoefenen bij aanstel
ling en ontslag van predikanten. Toch werd pre
dikant Abbema in 1635 beroepen, hoewel som
mige magistraatsleden bezwaar hiertegen 
maakten.20 In 1636 klaagden zijn collega 
Nicolai en hijzelf in de vergadering van de par
ticuliere synode van Zuid-Holland dat de 
Goudse magistraat hem vijandig bejegende. 
Uiteindelijk stond de houding van deze predi
kant de magistraat helemaal niet meer aan, 
zodat hij twee jaar later weer het veld moest 
ruimen, hoewel dit ontslag zeer tegen het 'oog
merck des Synodi' was. De kwestie Abbema 
rakelde bij de particuliere synode de 'swaeri
cheden' op die de magistraat te Gouda bij 
voortduring maakte bij de beroeping van predi
kanten. En in de jaren zestig van de zeventien
de eeuw werd de kerkenraad nog steeds gecon
fronteerd met remonstrantse gelovigen, met 
wie, hoewel zij niet meer behoorden tot . de 
Nederduits gereformeerde kerk en een apart 
kekgenootschap waren gaan vormen, men niet 
goed raad wist.21 

De lutherse kerk kende in de Republiek wei
nig aanhang; het grootste deel daarvan verbleef 
in Amsterdam en Woerden22; een kleine, maar 
zeer hechte gemeenschap van lutheranen woon
de ook in het vrijzinnige Gouda. Weliswaar 
waren zij pas na de Synode van Dordrecht daar 
gaan wonen, maar zij werden in de stad aan de 
Gouwe, ondanks het verbod van de magistraat 
hun geloof uit te oefenen, redelijk ongemoeid 
gelaten. Onder de Goudse lutheranen bevonden 
zich nogal wat boekverkopers en -drukkers. De 
Goudse magistraat ontving in 1623 informatie 
over de luthersen in de stad: lidmaten kwamen 

sinds een paar maanden in alle heimelijkheid 
bijeen in een burgerhuis dat de naam De 
Vergulde Arent droeg en dat gelegen was aan 
Achter de Vismarkt. 23 Er was al direct een pre
dikant aangetrokken in de persoon van Clemens 
a Bijlevelt; deze zou aanvankelijk voor drie 
maanden op proef komen en hij verdiende een 
mager maandsalaris van 25 gulden, omdat er 's 
zondags maar één dienst was. Na een paar 
maanden bleek De Vergulde Arent, waarin ook 
een bedrijf gevestigd was, te klein voor de 
godsdienstoefening; Bijlevelt had inmiddels 
een vaste aanstelling gekregen. De nieuwe 
behuizing achter een huis met de naam Den 
Wijnberg op de Peperstraat had een vluchtgang 
op de Komijnsteeg. Hoewel de magistraat de 
gebruikmaking van dit pand als luthers kerkge
bouw verbood, bleef de schuilkerk ongeveer 
zeven jaar in gebruik. Lutherse ingezetenen der 
stad droegen hun financiële steentje bij om in 
1630 een andere huiskerk aan te kopen: De 
Drie Tafelkaersen op de Gouwe. 

Zustergemeenten uit Utrecht, Rotterdam, 
Middelburg, Delft en Woerden hadden hun 
Goudse medegelovigen in dezen behoorlijk in 
de kou laten staan. Rond 1644 was de Goudse 
lutherse gemeente zodanig gegroeid dat er een 
kerkenraad ingesteld kon worden en dat de pre
dikant nu voor het eerst een passend salaris kon 
worden uitbetaald. Steeds meer lidmaten 
bedachten de kerk in hun testament, zodat er 
geld kwam voor de armen (diaconie), voor ver
schillende praalgraven ten behoeve van de 
voorgangers en voor het stichten van een hofje 
met huisjes voor minderbedeelden. Aan het 
eind van de zeventiende eeuw was de omvang 
van het kapitaal van de Goudse lutherse kerk zo 
toegenomen dat de weduwe van de tweede pre
dikant, Clemens (Il) a Bijlevelt, een neef van de 
eerste voorganger, een weduwepensioentje kon 
worden toegekend. 

Het katholieke geloof bleef in de Republiek 
ondanks de protestantisering onder een groot 
deel van de bevolking levend: nog zo'n 40% 
bleef tot aan het einde der achttiende eeuw 
Rome trouw. Van een systematische vervolging 
van het katholieke volksdeel is nooit echt spra
ke geweest. De wereldlijke gezagsdragers lie
ten de katholieken voor een groot deel met rust, 
veelal uit realiteitszin. In de steden leefde het 
katholieke en protestantse deel vaak in betrek
kelijke harmonie samen. De oppositie tegen de 
katholieken kwam vooral van de kant van de 
Nederduits gereformeerde kerk.24 Ook de 
Goudse magistraat bemoeide zich nauwelijks 
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met de grote hoeveelheid .katholieken in de 
stad. Rond het midden van de zeventiende 
eeuw waren er in de stad vier verschillende 
katholieke staties actief. De katholieke gods
dienst van drukker Cornelis Dijvoort belette de 
magistraat niet hem een officieel stadsdrukkers
schap toe te kennen. 

Ondanks alle inspanningen van de Goudse 
kerkelijke overheid is het remonstrantisme, of 
algemener de dissenterse geneigdheid in Gouda 
nooit geheel uitgebannen geweest. Niet in de 
laatste plaats werd dit veroorzaakt door toedoen 
van de wereldlijke overheid, die geen belang 
had bij een groot kerkelijk machtsblok. Het 
tolerante klimaat dat aanvankelijk aan het einde 
van de zestiende eeuw in Gouda heerste, bleef, 
ondanks de Synode van Dordrecht, in de zeven
tiende eeuw nadrukkelijk aanwezig. In dat kli
maat kon John Locke aan het eind van de 
zeventiende eeuw zijn Epistola de tolerantia in 
Gouda laten verschijnen. 

De Goudse vrijzinnigheid weerspiegeld in de 
boekhandel en het onderwijs 
Interessant en wellicht veelzeggend is het dat 
alle Goudse libraires aan het begin van de 
zeventiende eeuw, vanaf het einde van de zes
tiende eeuw tot aan de wetsverzetting van 
Maurits en de veroordeling van het arminianis
me doo_r de Dordtse synode, veel werk gedrukt 
hebben van heterodoxe, godsdienstig-libertijn
se en arminiaanse auteurs en van hen die zich 
keerden tegen de opgelegde geloofsdwang van 
de calvinisten: Dirk Volkertsz. Coornhert, Dirk 

·Herbers, Eduard Poppius, Hereboldus Thom
bergen, Vorstius, David Joris, J.A. Corvinus, 
Caspar Coolhaes, Petrus Dathenus of Datheen, 
Sebastiaan Castellio, Sebastian Franck, en 

· anderen. Er zal in deze periode behoefte 
geweest aan aan dergelijke literatuur. De afkeer 
van geloofsdwang van de kant van het Goudse 
stadsbestuur was overigens ook in deze periode 
gebleken uit de toezending van tien exemplaren 
van Coornherts Proces vant ketterdoden, 
gedrukt door Jasper Tournay in 1590, aan prins 
Maurits.25 

Ook na de synode van Dordrecht blijkt uit de 
acta van de Goudse kerkenraad, de acta van de 
classis Gouda en de acta van de particuliere 
synode te Zuid-Holland de grote terughoudend
heid van de Goudse wereldlijke overheid zich 
te bemoeien met strikt intern-kerkelijke kwes
ties en een even grote afkeer van bemoeienis 
van kerkelijke zijde met stadsbestuurlijke aan
gelegenheden.26 
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De veroordeling van de remonstrantse leer 
door de synode van Dordrecht en de verzetting 
van d~ wet in het najaar van 1618, waarbij prins 
Maurits nieuwe machtshebbers benoemde, lie
ten ook het politieke klimaat in Gouda niet 
onberoerd. Daarbij werd eveneens de vrijheid 
van drukpers beknot. Reeds in juni 1618 had
den de Staten van Holland een plakkaat uitge
vaardigd, waarin het alle boekdrukkers in de 
provincie verboden werd ongewenste geschrif
ten te drukken en te verkopen. Bovendien was 
men verplicht een exemplaar van alle publica
ties af te dragen ten behoeve van de censuur. 
Ook gold de verplichting tot het volledig 
afdrukken van het impressum en een nieuwe 
eedsaflegging door alle boekdrukkers aan hun 
magistraten.27 Nog voordat Tournay zich in 
1618 aandiende bij het stadsbestuur als boek
drukker, liet hij in datzelfde jaar een anoniem 
pamflet zonder naam van drukker en plaats uit
komen. 28 Krachtens een plakkaat van de Staten 
van Holland van 16 juni 1618 was het verboden 
ongewenste geschriften te drukken en moesten 
uitgaven voorzien zijn van een volledig impres
sum. Bovendien moest een exemplaar van een 
publicatie ingeleverd worden voor de censuur. 
Het pamflet van Tournay, dat een vermoedelijk 
politieke lading had, werd verboden en de 
Staten van Holland loofden een beloning van 
500 gulden uit om de auteur en de drukker van 
het werk te kunnen traceren. Tournay bleef van
wege het onvolledige impressum buiten schot. 
De politieke inhoud van dit pamflet is uitzon
derlijk in het fonds van deze merendeels hete
rodoxe werken. Waarschijnlijk heeft hij zich 
tegen de voorspelbare uitkomst van de Synode 
van Dordt en de wetsverzetting door Maurits te 
weer willen stellen. Ook durfde hij het in dat
zelfde jaar aan samen met predikant 
Thombergen het Goudse stadsbestuur te ver
zoeken een werk van Vorstius te mogen druk
ken29. Wat beiden ertoe gebracht zo'n netelige 
kwestie aan te snijden in een periode dat 
Maurits de wet in Gouda al verzet had of op het 
punt stond dat te doen, kan men zich met recht 
afvragen. Het kan haast niet anders zijn dan dat 
zij van mening waren dat het in Gouda wel niet 
zo'n vaart zou lopen met het toezicht op de 
plakkaten, gezien de buitensporige en de tot 
dan toe aan de dag gelegde ruimdenkendheid 
van de Goudse magistraat. In 1621 kwamen zo 
Jasper Tournay en Pieter Rarnmesijn de eed van 
de drukkers 'in conforrniteyt van 't placcaet' 
afleggen.30 In de eerste decennia na de Synode 
van Dordrecht werden er in de kerkenraads- en 
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classisvergadering wem1g klachten gehoord 
tegen het 'licentieus boekdrucken'. Wel is er 
sprake in 1642 van een visitatiecommissie van
uit de classis om de Goudse drukkerijen aan een 
onderzoek te onderwerpen.3' Deze visitatie 
stond ongetwijfeld in verband met de kwalijke 
boeken die de Waalse predikant Everwijn - over 
deze kwestie volgt hieronder meer - in Gouda 
had laten drukken. Maar kennelijk viel er wei
nig aan te merken op de Goudse libraires, want 
zij vormen geen gespreksstof meer op de clas
sisvergaderingen. Aan het eind van de zeven
tiende eeuw had het 'licentieus boekdrucken' de 
zorg van enkele afgevaardigden op de Synode 
in Den Haag in 1695. De classis haalde in het
zelfde jaar opgelucht adem, omdat dergelijk 
vuige praktijken 'bij ons' niet voorkwamen. 32 

Deze problematiek bleef de classis tot aan het 
eind van de eeuw boeien. Vijf jaar later vroeg de 
kwestie nog steeds enige aandacht, waarbij men 
waakzaam bleef in steden met boekhandels om 
de 'Christen werelt ontstigtende schriften en 
boeken in haar geboorte te helpen smooren.'33 

Onwilliger dan de boekdrukkers waren de 
'schoolmeesters' van de Latijnse school te 
Gouda, met name vlak na de Synode van 
Dordrecht de rectores Jacob Hovius en Cornelis 
Traudenius3

• en conrector en boekverkoper 
Maarten Straffintvelt. In 1623 gaf men expliciet 
de voorkeur aan HÓvius als rector van Latijnse 
school boven Traudenius, ongetwijfeld omdat 
de laatste een katholiek was. Hovius werd in 
het contact gemaand in de school niets te onder
nemen dat de gerformeerde religie in gevaar 
zou brengen.35 Het ondertekenen van de 
geloofsformulieren door diverse Goudse 
schoolmeesters is de hele zeventiende eeuw 
door een aandachtspunt geweest in de vergade
ringen van de kerkenraad, classis en van de par
ticuliere synode van Zuid-Holland. Al in 1619 
werd in de classis Gouda gewag gemaakt van 
het feit dat een aantal schoolmeesters niet de 
'formulieren van enicheyt', die de gereformeer
de kerk trachtte af te dwingen, hadden onderte
kend. 36 Het zou volgens een aantekening uit 
vermoedelijk 1624 gaan om een hoeveelheid 
van twintig schoolmeesters en vier van liun 
vrouwen.37 In Gouda werden de schoolmeesters 
die weigerden de calvinistische geloofsformu
lieren te tekenen, niet ontslagen uit hun functie. 
In Utrecht, waar een groot deel van de bevol
king katholiek bleef, mocht de katholieke rector 
ook blijven. In een stad als Amersfoort echter 
werd de katholieke rector van de Latijnse 
school in 1620 door zijn stadsbestuur geschorst 
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vanwege zijn weigering de 'formulieren van 
enicheyt' te tekenen.38 In Haarlem werd hard
nekkige weigeraars onder de leraren uiteinde
lijk ook ontslag aangezegd; dit overkw~m ook 
de rector Schrevelius, ook al deed de laatste een 
beroep op de Haarlemse magistraat; deze wilde 
hem ten opzichte van de kerk niet steunen. In 
Gouda permitteerde de magistraat zich tegen
over de kerkelijke overheid meer. Daar durfde 
Jacob Hovius het zelfs aan een geschrift te 
drukken, waarin hij zijn mening ventileetde dat 
ouders en kinderen, 'die in saken van religie 
anders gevoelen als de Gereformeerde kercke' 
vrij zijn in het wel of niet bezoeken van predi
caties en cathechesatie.39 Eén van de regels die 
bij de 'Hollandse schoolordre' van 1625 voor de 
Latijnse school was bepaald, luidde echter: 'De 
Rector zal sijn discipulen niet alleen in bonis 
litteris maer oock in bonis moribus, ende voor
namentlijck int'gene ter godtsalicheyt dient, 
neerstelijck onderwijsen, Des Sonnedaechs 
sooveele mogelijck sijne discipulen ordentelij
ck met hem in ende uijt de Kercke geleijden 
ende haer in alle stillicheyt ende modestie soo 

· inde schoole als daerbuyten houden.'·10 

In 1624 werd in de acta van kerkenraad een 
ferme klacht genoteerd: 'Alsoo daar mede 
groote disorder is aangaande de schooien in 
onse stad, alwaar persoonen die de schooien 
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bedienen, die bitter papist (Traudenius, lb) zijn 
ende vianden van Godts kerkcke alwaar. de 
jeucht wert in superstitien geconfijt ende ver
dorven wert. Ja dat mede schoole op den 
Sabbath onder de predicatien wert gehouden, 
zijn de voorschr. persoonen (Traudenius, 
Hovius en Straffintvelt, lb) mede gedeputeert 
om te compareren bij onse E. magistraat ende 
met haar te soucken van soodanighe middelen 
waar deur sulcken onheyl in onse stede mochte 
werden teweert.'41 

De kwestie ontsnapte een aantal jaren aan de 
aandacht van de kerkenraad en classis, tot 
Cornelis Traudenius in l 628 bevorderd zou 
worden tot conrector van de Goudse Latijnse 
school. Toen werd weer duidelijk dat noch hij 
noch Straffintvelt de geloofsformulieren onder
tekend had. Desondanks maakte Traudenius 
promotie.42 Direct poogden de kerkenraad en de 
classis stappen te ondernemen de schoolmeesters 
alsnog de formulieren te laten ondertekenen.43 

De predikanten Bartholomeus en Plancius spra
ken in 1628 met afgevaardigden van de classis 
over de zaak van de schoolmeesters, waarin wei
nig schot leek te zitten. Hoewel de Goudse 
magistraat zich gevoelsmatig aan de kant van 
de weigerachtige leraren schaarden, kon deze 
de kerkenraad en classis niet geheel in de kou 
laten staan. Voorzichtig manoeuvreren van de 
kant van de wereldlijke overheid zou de gevoe
lige kwestie in een rustiger vaarwater kunnen 
leiden. Maarten Straffintvelt en Cornelis 
Traudenius weigerden beiden nog steeds de 
synodale acte te tekenen 'om dat het is een saac
ke van grote deliberatie'. Traudenius was, hoe
wel hij katholiek bleef, echter bereid zo nu en 
dan naar de kerk te gaan. De magistraat was in 
deze moeilijke kwestie toch enigszins bereid de 
kerkenraad en classis tegemoet te komen en 
beloofde 'het beste met erstige vermaanige te 
sullen doen aan Traudenius ( ... en anderen, lb) 
om hun te vervoegen tot de kercke, oordeelen
de voorder dat niets wordende gedaan tegen de 
synode ende kercke, de saacke daarbij behoor
de te blijven.'44 

In 1634 was de kwestie van de paapse rector 
Traudenius nog steeds niet opgelost en was een 
agendapunt op de Zuid-Hollandse synode, 
waarbij men refereerde aan de besluiten van de 
Dordtse Synode, namelijk dat 'onsuyvere 
schoolmeesteren' geweerd dienden te worden, 
omdat 'de schooien behooren te sijn planthoven 
van de ware Christelijke religie'45

• Deze heikele 
zaak had de gemoederen weer hoog doen oplo
pen, ondanks het feit dat in 1630 in de particu-
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liere synode besloten werd zowel het bovenge
noemde boek van Hovius als de kwestie met de 
andere schoolmeesters met rust te laten•6, totdat 
er na de dood van Straffintvelt in 1658 een 
andere schoolmeester benoemd moest worden. 
De nieuwe leraar moest beslist van gerefor
meerden huize zijn, waarbij de afgevaardigden 
zich de weigerachtige schoolmeesters weer her
innerden.47 Nog tot in de jaren 1680 maakten 
afgevaardigden van de classis zich druk om het 
het ondertekenen van geloofsformulieren van 
de schoolmeesters, van wie de meesten bleven 
weigeren dat te doen.43 Vanaf 1664 tot aan het 
einde van de eeuw stond de problematiek rond 
een paapse schoolmeester en de 'cloppenschool' 
(=katholieke school, lb) bij voortduring op de 
agenda van de kerkenraad.49 De commotie 
omtrent het groeiende katholicisme verhitten de 
gemoederen van de kerkenraadsleden vrijwel 
iedere bijeenkomst zeer. 50 

De magistraat van Gouda steunde de docen
ten van de Latijnse school hierin, zowel waar 
het de weigering van ondertekening van de for
mulieren betrof, als ook de opvatting van 
Hovius over de prediking en de cathechesatie. 
De magistraat was afkerig van de dwang die de 
kerk op deze wijze trachtte op te leggen. 
Bovendien werden in de zeventiende eeuw de 
machtsposities en machtslokaties van respectie
velijk de wereldlijke en kerkelijke overheid 
nader afgetast en afgescheiden. De 'school
meesters' werden geacht onder de wereldlijke 
overheid te vallen, althans in de opvatting van 
de magistraat. De kwestie was echter een doorn 
in het oog van de kerkelijke machtshebbers. De 
strijd werd evenwel beslist in het voordeel van 
de magistraat en dus van de 'schoolmeesters'. In 
1635 werd in de classis Gouda verzucht: Wat 
kan een kerk doen, als de magistraat aan visita
tores verbiedt schoolmeesters en rectores, die 
notabene remonstrants zijn, te dwingen de 
geloofsformulieren te tekenen?5

' 

De Latijnse of Triviale scholen hadden vanaf 
de laatste helft van de zestiende eeuw een her
vorming ondergaan.52 Niet alleen leed het 
onderwijs op de Latijnse scholen onder wisse
ling van rectores en docenten - de katholieke 
docenten werden door Willem van Oranje cum 
suis vervangen door gereformeerden -, maar 
ook bleek dat er op de verschillende scholen 
geen uniform curriculum bestond. Leerlingen 
die om welke reden dan ook gedwongen waren 
een andere school te bezoeken, konden de les
sen niet volgen, omdat er geen eenvormigheid 
in de lesboeken en in het curriculum bestond. 
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Het betekende ook dat veel beginnende studen
ten aan de Leidse universiteit slecht beslagen 
ten ijs kwamen en gedemotiveerd raakten in 
hun studie. Na lang delibereren kwam de 
Statenvergadering van 2 oktober 1625 tot een 
nieuwe 'schoolordre', waarin ook het gods~ 
dienstonderwijs een belangrijke plaats kreeg 
toebedeeld. Er waren twee verplichte kerkgan
gen op zondag met een 'recitatio' van de preek 
op school. Op werkdagen was er voor en na 
schooltijd gebed, bijbellezing en psalmgezang. 
Op woensdag en zaterdag werd de catechismus 
gelezen. De kerk vond deze godsdienstoefenin
gen haast vanzelfsprekend onvoldoende. De 
'schoolordre' van 1625 heeft bijna twee eeuwen 
stand gehouden tot 1815.53 

Dit nieuwe curriculum heeft natuurlijk ook 
gevolgen gehad voor de (her)inrichting van de 
Goudse Latijnse school. De Goudse Latijnse 
school volgde in grootte na Amsterdam, waar 
twee Latijnse scholen waren, Dordrecht, 
Haarlem, Delft, Leiden en Rotterdam, en stond 
op gelijke hoogte met de scholen uit Alkmaar, 
Hoorn, Enkhuizen en Den Haag; kleiner dan de 
school in Gouda waren die uit Brielle, 
Gorinchem, Schoonhoven, Edam, Schiedam, 
Monnikendam, Medemblik, Purmerend en 
Woerden.54 

Verhouding tussen kerkelijke en wereldlijke 
overheid te Gouda 
De verhouding tussen kerkenraad en de stede
lijke magistraat heeft ook in Gouda spanningen 
gekend. Daarvan zijn hierboven reeds voor
beelden gegeven. Ook in het onderwijs deden 
zich, zoals hierboven reeds werd vermeld, zo 
nu en dan problemen voor. Een andere kwestie 
van competentiestrijd tussen kerk en staat 
speelde zich af op het gebied van de vrijheid 
van drukpers. In de acta van de classis Gouda 
wordt herhaaldelijk de angst uitgesproken door 
de classis voor het 'licentieus drukken'55, maar 
de kerk kon hiertegen niet veel ondernemen, 
want het ontbrak de kerkelijke autoriteiten aan 
de bevoegdheid hun wens feitelijk tot werke
lijkheid te maken.56 Weliswaar had de kerk 
enige visitatores ingesteld om de Goudse druk
kerijen te onderzoeken en konden deze kerkdie
naren een paar leden van de Goudse magistraat 
ertoe bewegen toezicht te houden op hetgeen 
aan drukwerk werd verspreid, maar tot werke
lijke sancties ten opzichte van de boekdrukkers 
lijkt het niet gekomen te zijn. 

Een sprekend voorbeeld van de terughoudend
heid van de Goudse magistraten op het gebied 

van de religie is de kwestie de Waalse predikant 
Charles Everwijn. In 1624 had de Goudse magi
straat het voornemen opgevat een Waalse kerk in 
de stad te openen. Dit kon evenmin de Goudse 
gereformeerde kerkenraad bekoren. De broeders 
vreesden concurrentie en eisten aanvankelijk dat 
de Franse predikant zich beperkte tot de preek op 
dinsdag, tot zij daarvan zelf de onredelijkheid 
inzagen. Een 'ghemeynen ambachtsman' was 
immers niet in staat op een doordeweekse dag ter 
kerke te gaan.57 Voornamelijk uit concurrentie
overwegingen had de Waalse kerk weinig sym
pathie bij de 'Duytsche kerck', hoewel er toch 
ook aanwijzingen zijn dat de classis Gouda zich 
soms zorgen maakte over de rechtzinnigheid 
van Waalse predikanten. Op de Waalse synode 
van september 1651 te Den Bosch spraken de 
gedeputeerden van de classis Gouda hun 
bezorgdheid uit over de rechtzinnigheid van 
sommige Waalse predikanten en hun vermeen
de losse omgang met de kerkelijke reglemen
ten: enige Waalse predikanten zouden hun 
geschriften niet willen laten onderzoeken op 
rechtzinnigheid en van enkelen onder hen had 
de classis Gouda het sterke vermoeden dat zij er 
remonstrantse gevoelens koesterden.58 

In deze aangelegenheid is opnieuw de belan
gentegenstelling van de kerkelijke en wereldlij
ke instanties in het geding. De Waalse predikant 
te Gouda, Carolus (Charles) Everwijn, die in 
1626 in dezelfde stad beroepen was59

, maakte 
deze tegenstelling alleen maar sterker. Deze 
predikant had in 1638 een geschrift laten ver
schijnen, Donatus, waarin hij zich aan de zijde 
van de Goudse magistraat had geschaard, waar 
het de bevoegdheid betrof predikanten te beroe
pen. Daarmee ging hij rechtstreeks in tegen het 
standpunt van de Goudse gereformeerde kerk. 
Everwijn was tevens van mening dat de classis 
te veel invloed uitoefende op de afzonderlijke 
kerken.00 Het meest ergerlijk en bemoeizuchtig 
evenwel vonden de broeders het dat Everwijn 
zich mengde in de zaken van de 'Duytsche 
kerck' te Gouda. Dit geschrift werd door de 
Waalse synode van Maastricht in 1643 veroor
deeld en gecensureerd. In de vergadering van 
de particuliere synode te Leiden werd naar aan
leiding van dit pamflet uit 1638 de volgende 
uitspraak gedaan: ' ... (Everwijn, lb) souckende 
daerin te beweeren, dat een magistraet, ook 
selve subaltern, soude macht hebben, om, son
der eenighe reden politijck of eccliastijck te 
geven, predicanten af te setten, oock selve in 
sulcke kercken, daer alle kerckelicke ordre in 
vigeur is, .. . 61

• Het was de predikanten duidelijk 
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een doorn in het oog dat Everwijn in dit pampf
let de macht van de wereldlijke overheid boven 
die van de kerkelijke stelde. In 1649 verscheen 
er van zijn hand opnieuw een dergelijk schrij
ven, waarschijnlijk onder de titel De officio 
Magistratus Christiani circa sacrum ministeri
um62, dat de.zelfde inhoud had als zijn eerste 
geschrift Donatus. 

De Waalse synode aarzelde niet de ideeën 
van Everwijn opnieuw te zullen veroordelen en 
·Everwijn te manen zich verre te houden van de 
Nederlandse kerk. De theologen van de univer
siteiten van Utrecht en Leiden hadden het boek 
veroordeeld als 'erger als Arminiaens'63 en ' ... 
voor heterodox, smakende na den geest van 
Uuttenbogard, ende van gantsch schadelicke 
consequentie.'64 Zijn gedrag werd door de clas
sis beschouwd als onstichtelijk, omdat hij de 
onenigheid tussen de Goudse magistraat en de 
kerkenraad van de gereformeerde kerk zou 
overdrijven. Everwijns houding in deze kwestie 
kwam vanzelfsprekend de wankele verhouding 
tussen kerkelijke en wereldlijke overheid te 
Gouda niet te goede. 

De classis vroeg de particuliere synode van 
Zuid-Holland dit boek te verwerpen en op de 
index te plaatsen.6s De Goudse magistraat was 
echter niet van plan stappen te ondernemen ten 
nadele van deze Waalse dominee, omdat zij 
meende dat het een zaak van kerkelijke compe
tentie was. Everwijn liet zich kennelijk niet uit 
het veld slaan, want twee andere geschriften 
van zijn hand verschenen en brachten de kerke
lijke gemoederen, met name buiten Gouda, 
wederom in heftige beroering. Ook al omdat 
Everwijn hierin enkele gedeputeerden van de 
classis Gouda beschuldigde van malversaties 
met collectes, die ten behoeve van de noodlij
dende zusterkerken in de Duitse landen waren 
ingezameld. Uiteraard maakte Everwijn zich 
met deze uitspaken niet bemind. De Waalse 
kerk te Gouda ondernam echter geen stappen 
tegen de persoon van Everwijn. 

De afgevaardigden van de classis Gouda 
waren in 1650 van mening dat de Waalse syno
de, ondanks het feit dat deze in april 1643 en in 
augustus 1649 Everwijn een reprimande had 
gegeven, niet streng genoeg tegen haar predi
kant optrad: 'Ende ingevalle de E. Franse 
Synodus, 't welc wij niet vertrouwen, gene 
genoechsame ernst ofte vigeur soude gebruyc
ken om D. Everwijn te coerceren, dat als dan 
dese Synodus soude moeten met hem den sel
ven wech ingaen, welke nu den Classis van 
Gouda ingegaen hadde ende haer an het Ed. 

82 

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) 
Gravure van Willem Delff. 

Hof addresseren, om bij hetselve remedie te 
versoecken'.66 De reden waarom de classis 
Gouda zich tot het Hof van Holland wilde wen
den om de geschriften van Everwijn ook door 
de wereldlijke overheid gecensureerd te krij
gen, had niet te maken met een verschil van 
mening op het gebied van leerstellingen. Maar 
de kwestie werd bij het Hof aangekaard, omdat 
Everwijn de censuur op zijn geschriften, het 
verbod tot verdere verspreiding door de Waalse 
synode had genegeerd. Bovendien had hij een 
aantal gedeputeerden van de classis Gouda 
besèhuldigd van malversaties met geld uit col
lectes, dat bedoeld was voor de noodlijdende 
gereformeerde kerken in de Duitse landen. Het 
Hof van Holland hoorde beide partijen en stel
de de classis Gouda in het gelijk.67 Het Hof 
vaardigde op 28 april 1650 een 'sententie' uit, 
waarin het de druk en de distributie verbood 
van twee geschriften van Everwijn, 
Nootwendich Bericht, dat in 1649 bij Ramme
sijn was uitgekomen, en De arguendo clero pro 
concione, met als impressum: Auristadii, typis 
Petri Arentini, 1648. De exemplaren die nog in 
de handel waren, diende Everwijn terug te 
halen. Hem werd verboden nog meer van der
gelijke geschriften te doen verschijnen of te dis
tribueren. Ook werd hij veroordeeld vanwege 
de laster, die hij over de gedeputeerden van de 
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classis Gouda had rondgestrooid. Tenslotte 
moest Everwijn de kosten van zijn proces ver
goeden.68 

Het laat zich aanzien dat de classis Gouda uit
eindelijk genoegen heeft genomen met de uit
gesproken censuur van het Hof van Holland in 
1650 en van de Waalse synode in september 
1651 te Den Bosch69, waarvan de classis Gouda 
in 1652 verslag deed, want het geschil met 
Everwijn was 'in minne gesloten ende onder
linghe vrede met hantgevinge bevesticht .. .'10 

Eveneens waren de Nederlandse en Waalse 
gereformeerde kerken op de Waalse synode te 
Den Bosch in 1651 tot overeenstemming geko
men dat remonstrantse en lutherse neigingen en 
opvattingen in hun gelederen niet getolereerd 
konden worden. Everwijn bleef predikant te 
Gouda tot 1668. 11 Maar dat neemt niet weg dat 
de kwestie van diens vrijzinnige opvattingen en 
de beschuldigingen, die hij aan een aantal leden 
van de classis Gouda had toegedicht, de gemoe
deren tien jaar lang heftig had bewogen. De 
casus Everwijn laat ook zien dat de Goudse ste
delijke regering wier positie door de geschriften 
van de in opspraak gekomen predikant alleen 
maar geconsolideerd werd, zich uiteindelijk op 
geen enkel moment de wet heeft laten voor
schrijven door enige kerkelijke instantie. 

Tot slot 
Het religieus-vrijzinnige klimaat in Gouda 
gedurende de zeventiende eeuw en met name 
de eerste twee decennia daarvan had nooit kun
nen floreren, als de Goudse magistraat zich 
daartegen had verzet. Er is vermoedelijk in 
deze eeuw geen Hollandse stad geweest, waar
in de vrijheid van godsdienst zo duidelijk was 
als in Gouda. Hierboven is uiteengezet dat de 
vrijzinnige houding van de magistraat niet 
zozeer ingegeven werd door een vorm van 
idealisme of van een principieel standpunt inza-

. ke geloofsvrijheid, maar eerder het resultaat 
was van een verlangen tot zelfstandigheid van 
de stad ten opzichte van het gewest. Vast staat 
dat de zeventiende-eeuwse Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden geregeerd werd 
door een samenwerking van zelfstandige ste
den, waarbij het zelfbestuur van deze steden de 
centrale machtsfactor was. Wat de Goudse 
magistraat betreft uitte dat verlangen zich onder 
andere in een afkeer tegen de calvinistische 
troepen van Willem van Oranje en het machts
streven van de nog jonge calvinistische kerk. 
Vanuit deze weerzin maakte de Goudse magi
straat het mogelijk dat zovelen die een hetero-

dox geloof beleden - of dat nu predikanten, 
schrijvers, hoogleraren, drukkers of school
meesters waren - in de stad aan de Gouwe een 
onderkomen vonden. Vóór de synode van 
Dordrecht uitte deze tolerante houding zich in 
alle openheid, na de synode was zij aanvanke
lijk ondergesneeuwd, maar na de jaren twintig 
van de eeuw groeide zij weer uit tot een 'ged
oogbeleid' van godsdienstvrijheid. 

Noten 
Onder hen die Gouda aanduidden als 'het nest van ket
ters' bevond zich de Leidse predikant Festus Hommius, 
die op 29 maart 1612 aan zijn collega Lubbertus 
schreef dat hij blij was dat (remonstrantse Leidse hoog
leraar, opvolger van Arminius) Conradus Vorstius niet 
meer naast hem woonde, omdat dat deze naar Gouda 
verhuisd was; 'Goudam haereticorum', 'het nest der 
ketters': zo sprak Hommius over de stad aan de Gouwe 
(zie onder anderen: P.H.A.M. Abels, 'Vorstius in 
Gouda, 'het nest der ketters', in: Tidinge van Die Goude 
6 (1988): 7-10: 9). 

2 Zie bijvoorbeeld A. Duke, Reformation a11d Revolt in 
1he Low Coimtries, London and Ronceverte, 1990, 
m.n. hoofdstuk 3 'Dissident Voices in a Conformist 
Town: the Early Reformation at Gouda', 60-71. 

3 Van Deursen, Bavianen en slijkgeuze11, 1974: 227-241. 
4 G.J. Vaandrager, 'Een 'Noordzeecultuur' in Holland in 

de vroegmoderne tijd'!' Tien Goudse cultuurdragers', in 
Tidinge van die Goude, jrg. 14, no. 2, april 1996: 37-
48. J. Huges, Het leven en bedrijf van Mr. Fra11chois 
Fra11ck, Den Haag, 1909. M. van Gelderen, The politi
ca/ tho11ght of The Dutch Revolt /550-1590, 
Cambrigde, 1992. S. Groenveld e.a. , De Kogel is door 
/Ie Kerk. De Opstand in de Nederlanden en de rol va11 
de Unie van Utrecht 1559-1609, Zutphen, s.a. 

5 Zie ook NNBW, II, 1510-11, Vranck 1555- 1617. J. 
Huges, o.c. 

6 NNBW, II, 1510-11: Vranck was tegen het Bestand dat 
Van Oldenbarneveldt afdwong en deze kwestie dreef 
de vrienden uiteen. Door aanhangers van de raadspen
sionaris werd Vranck gerekend tot het kamp der contra
remonstranten, hetgeen niet juist was. Na zijn dood 
verscheen in 1618 te Breda een boek, Wederleggi11ghe 
van een se/er boecxken uytghegheven bij Frnnchois 
Verhae1: .. , waarin hij een groot pleitbezorger was van 
de religieuze verdraagzaamheid. 

7 J. Huges, o.c.: 85. 
8 Zie b.v.: L.A. Kesper, 'De Goudsche vroedschap en de 

religie', in: Bijdragen voor Vaderûmdsche Geschie
denis en 011dheidku11de, vierde reeks, tweede deel, Den 
Haag, 1902: 391-429. J. Smit, 'Gouda gaat over naar 
den prins, 21 juni 1572', in: Die Goude. Eerste ven;a
meling bijdragen, 1934: 74-78. C.C. Hibben, Gouda in 
Revolt. Particularism and Pacifism in the Revolt of the 
Nerherlands 1572-1588, Utrecht, 1983. Zie ook H.A. 
Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie. De vesti
ging van de Gereformeerde Kerk in de Nederlandse 
geweste11, gedurende de eerste jaren van de Opstand 
tegen Filips Il, 1575-1585, Amsterdam, 1943: 30-31. 
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9 AHGG, Naamlijst van predikanten van de hervormde 
gemeente van Gouda van 1573 - heden [=1985), met 
aparte vermelding van afbeeldingen die van hen op het 
archief aanwezig zijn, H.A. van Dolder-de Wit, 
Archivaris Hervormde Gemeente te Gouda, p 1.: H. 
Herberts, 1582 van Dordrecht, 1591 geschorst, 1607 
overleden; D. Herberts Hermansz, 1599 als proponent, 
1619 ontzet; H. Tombergen, 1600 van Roermond, 1619 
ontzet; E. Poppius, 1607 van Amstelveen, 1619 ontzet. 

10 B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch 
woordenboek van Nederlandsche godgelee1Tlen, 3 dln. 
1851-1856: 116-119. 

11 Gouda, sign. 295 [oude numm]: 1. (E. Poppius, vlgs. 
cal.Gouda], Christelicke vermaninghe vande ghetrou
we herders ( ... ] aen haer bedruckte gemeente .... 
Ghedruckt int jaer ons Heeren Jesu Christi: 1619; 4° 
[Tournay'!]; 2. [E.Poppius], Ghebedt der verdruckte 
ende bedroefde ghemeente Jesu Christi .. ... Ghedruckt 
in't jaer 1619; 4°; [Tournay?]; 3.=Kn 3261, Eduardus 
Poppius, Twee brieven. D'eene aen Bartholomaeum 
Nicolai, Contra-remonstrantsch predikant binnen ter 
Goude [ ... ]. D'ander aen de Remonstrantsche ghe
meynte binnen ter Goude .... Ghedruckt in't jaer ons 
Heeren 1621. 4°; 4. =Kn 3252, [E. Poppius), Nieuwe
iaer. Vervatende stoffe tot goede ende vreedsame 
bedenckingen [ ... ] over religions saken .... Anno 1621. 
40; [met de hand in 17e hs. bijgeschreven 'Poppius']. 

12 Naamlijst van predikanten ... p. 1: H. Tombergen, 1600 
van Roermond, 1619 ontzet. 
Zie ook: F.A. van Lieburg, Repertorium van Neder
/(IJulse hen,ormde predikanten tot 1816, (2 dln), 
Dordrecht, 1996; dl. 1 : 250: Thombergen Hermboldus, 
geboren ca. 1567; predikant te Roermond (Opper
Gelre); Gouda 1598, afgezet als remonstrants predikant 
in juli 1619; remonstrants predikant te Gouda 1621; 
Frederikstad (Holstein) 1624; overleden in 1625. 

13 In 1612 gaf hij nog bij J. Tournay de De cleyne zandt
bercl, van parabelen ... uit. 

14 J. Wtenbogaert, De Kerckelicke Historie, Amsterdam, 
1641: 286. 

15 Het was in die tijd niet ongebruikelijk gerechtelijke 
vervolging af te kopen met boetes: A. van de Sande, 
'Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? 
Tolerantie en antipapisme in Nederland in de zeven
tiende, achttiende en negentiende eeuw', in: Gijswijt
Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid ... , 
Hilversum, 1989: 90. 

16 'De Remonstrantse kerk te Gouda, 1629-1929', over
druk uit de Goudsche Courallt (geen aanduiding van de 
datum, maar dat zal rond 1929 geweest zijn); signa
tuur: SAHM 401 B 43. 

17 AHGG, AK (Archief kerkeraad), dl. 1: fo. 36vo, 15 juni 
1624. Zowel de acta van de Goudse kerkenraad als die 
van de classis ontbreken voor 1618; vermoedelijk zijn 
de boeken door de remonstranten meegenomeo en zij 
zijn nooit teruggevonden. 

18 W.P.C. Knuttel, Acta Particuliere synode van Zuid
Hol/a11d 1621-1700, Den Haag, 1908 [RPG, kleine 
reeks], dl. 1 237-245 (citaat op: 238), art. 1; Delft 18-
7/ll-8-1628. 

19 AHHG, Acta classis, dl. 2: 43, art. 44, 21-5-1640. 
20 AHGG,Acta kerkeraad, dl. !,fo. 127-127vo, 9-6-1635, 

in de personen van Van Daesdonck en Van Zijl. Acta 
Part. Synode, dl. II: 94-96, art. 26, 25-8/4-9-1636. 
AHGG, Acta classis, dl. l , fo. 209-216, 19-10-1637; 
idem, dl. 2: 8, 23-7-1638. Acta Part. Syn., dl. 11:164-5, 
art. 22, Delft, 1638. Acta part. syn. dl. II: 127-132, art. 
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22, 1/18-7-1637. 
21 AHGG, Acta kerkeraad Gouda, dl. 4, in de periode van 

13-9-1664 tot en met 19-3-1665 komt de kwestie van. 
de remonstranten bijna iedere vergadering aan de orde. 

22 Zijlstra in Gijswijt-Hofstra, o.c.: 55. . 
23 J.G.W.F. Bik, 'Kroniek van de Evangelisch Lutherse 

gemeente van Gouda', in: P.H.A.M. Abels, N.D.B. 
Habermehl, A.P.F. Wouters (eds.), In en om de Sint
Jan. Bijdragen tot de Goudse kerkgeschiedenis. 
Oudheidkundige kring Die Goucle. Een-en-twintigste 
verzameling bijdragen ( 1989): 91-1 12. 

24 Van de Sande, o.c.: 85-107. Zie b.v. ook: M. Monteiro, 
Geestelijke maagden. leven tussen klooster en wereld 
ih Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw, 
Hilversum, 1996. 

25 Zie ook: Abels, o.c.: 225. 
26 AHGG, AK, nrs. 1-5; Archief van de classis Gouda, 

oud archief, Acta Classis, nrs. la -5; W.P.C. Knuttel, 
Acta Particuliere Synode van Zuid-Holland, 1621-
1700, 6 dln, Den Haag, 1908. 

27 Abels, o.c.: 236-237. 
28 Provisionele openinghe ... Zie ook Abels, o.c.: 237; 

ARA Archief Staten van Holland, inv. nr. 378, fo. 
517v-518. 

29 SAHM, Kamerboek 16.18 OA 94, fo. 79vo: Tournay 
brengt zich als boekdrukker aan bij de magistraat. 
Kamerboek 1618 fo. 126vo: Tournay en Herboldus 
(Tombergen, lb) vragen de magistraat een boekje van 
Vorstius te drukken. 

30 SAHM, Kamerboek 1621 OA 95, fo. 27vo. 
31 AHGG, Acta classis, dl. !, fo. 74vo, art. 9, 25-8-1642 

en fo. 78, art. 8, 7-10-1642. .. . 
32 AHGG, Acta classis, dl. 4, fo. 435, art. I§J :21-6-1695. 

Acta classis, dl. 4, fo. 484, att. 8, 25-6-1697; dl. 5, fo. 
fo. 21, art. 6, 23-6-1699. 

33 AHGG, Acta classis, dl. 5, fo. 40, art. 12 ad 22, 20-4-
1700. 

34 SAHM, Archief Latijnse school 183, nr. 6: 
'Compendium ofte ko11 begrijp van de namen ende toe
naem van de scholasters, mitsgaders de rectors, 
dewelcke binnen der stede van der Goude eenigen tijt 
herwaarts gedient hebben voor soo veel die bekomen 
sijn geweest, bij een vergadert bij Mattheus Jongkint'. 
Rectoren vanaf 1521 t/m 1764: 1602 t/m 1613 Dirck 
Traudenius; 1614 t/m 1622 Gerard Traudenius; 1623 
t/111 1633 Jacobus Hovius; 1634 t!m 1647 Cornelis 
Traudenius; 1648 t/m 1665 Johannes Wourdanus; 1666 
tlm 1671 Jacobus Tollius; 1672 t/m 1681 Johannes 
Hellenius; 1682 tlm 1686 Johannes Verwey; 1687 t/m 
1714 Antonij Fabre; Traudenius maakte promotie, 
ondanks het feit dat hij de synodale acte niet getekend 
had: SAHM, Acta Kerke.raad Gouda, dl. !, fo. 65vo, 
29-2-1628. 

35 Archief Latijnse school 183, nr. 1: contract van Jacobus 
Hovius. 

36 AHGG, Archief classis Gouda dl. la: fo. 20vo: 7-10-
1619; 
'die de schoolmeesters volgens het goedvinden des 
Synodi Nationalis gehouden sijn' schriftelijk te beves
tigen, zie Acta der particuliere synode van Zuid
Hol/a11d, eerste deel: 1621-1633: 281, art. 57, Delft, 
van 18 juli tot 11 augustus 1628. In deze laatste syno
dale acte wordt gewag gemaakt van een lutherse 
schoolmeester, ongetwijfeld Straffintvelt en een paap
se schoolmeester: Traudenius. 

37 OA 2807 Stukken betreffende het toezicht op de recht
zinnigheid van de schoolmeesters, 1620, 1621 en z.d. 
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[1624?]; waren er zoveel schoolmeesters in Gouda? Of 
werden zij uit de omliggende plaatsen ook meegeteld? 
De Goudse Latijnse school bestond uit vier klassen; de 
rector en de conrector hadden elk een klas. 

38 J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke c11l
t1111r en kerkelijk leven 1577-1620, Den haag, 1989: 
143; 157-158. 

39 Acta part. syn., dl. 1: 141, art. 25, 21-7/26-7-1625; p. 
167, art. 11, 7-7/17-7-1626; p. 205, art. 10, 6-7/16-7-
1627. 

40 E.J. Kuiper, De Hollandse 'schoolordre' van 1625, 
Groningen, 1958: 195. 

41 AHGG, Acta kerkeraad, dl. 1, fo. 34, 17-2-1624. 
42 AHGG, Acta kerkeraad, dl. 1, fo. 65vo, 29-2-1628. 
43 AHGG, Acta kerkeraad, dl. 1, fo. 66vo, 6-5-1628; fo. 

67vo/fo. 75, 1-7- 1628; Acta classis, dl. !, fo. 118, art. 
12, 3-7-1628; fo. 127, 8-10-1629; fo. 128vo, 8-4-1630. 

44 AHGG, Acta kerkeraad, dl. !, fo. 75, 1-7-1628. 
45 Acta part. syn. dl. 2: 30-31, art 56, 18-6-1634. 
46 Actapartsynode,dl. l,p.329, 10-9-1630.0peenaan

tekening na in de classicale acta van 1642: AHGG, 
Acta classis, dl. 2, fo. 69vo. art. 13, 30-6-1642. Ook in 
de acta van de part. syn. is er in 1640 nog een opmer
king te vinden over het tekenen van de formulieren 
door de schoolmeesters, dat vooral in de Baronie van 
Breda, in Schieland en in Gouda nagelaten werd: dl. II: 
320, art. 43, 1640. 

47 AHGG, Acta kerkeraad, dl. 2, 19-9-1658; Acta classis, 
dl. 3, fo. 22vo, art. 9, 20-8-1658. 

48 AHGG, Acta classis, dl. 4, fo. 109, art. 7, 18-6-1680; 
fo. 120, art. 6, 1-10-1680; fo. 131, art. 8, 22/23-4-168 l. 

49 Hoewel er in de synodale acta van Zuid-Holland al in 
1643 een aantekening is te vinden over een 'cloppen
school' in Gouda: dl. II: 423-4, art 47, 1643. 

50 AHGG, Acta kerkeraad, dl. 4, vanaf 30-10-1664 en ver
der. 

51 Acta classis Gouda, nr. 1: fo. 185vo-!86, 16-7-1635. 
Zie ook nog ibidem, fo. 118, art. 12, op 3 juli 1628. 

52 W.H. van Seters, 'De historische achtergrond van de 
uitgave van een Grieks-Latijns schoolboekje volgens 
het decreet der Staten van Holland in 1626 verschenen, 
en tot 1727 in gebruik gebleven', in: Het Boek, derde 
reeks, dl. XXXII/ [ 1958-59]: 84-106; E.J. Kuiper, o.c.; 
H. W. Fortgens, Scho/a Latina. Uil het verleden van ons 
voorbereidend hoger onderwijs, Zwolle, 1958. 

53 Kuipers, o.c.: 59-61. Fortgens, o.c.: 55-73. 
54 Seters, o.c.: 93, 99. 
55 Acta classis Gouda, nr. 4, fo. 435, art. 8, 25-6-1695; nr. 

5, fo. 21, art. 6, 23-6-1699; fo. 40, art. 12, 20-4-1700 
56 Acta part. syn., deel 6: xviii, voorwoord van Knuttel; 

deel 2, fo. 68, art. 18, 28-4-1642; fo. 69vo, art. 12, 30-
6-1642; fo. 74vo, art. 9, 25-8-1642. 

57 Acta kerkeraad Gouda, dl. 1: fo. 36, 22-5-1624; fo. 
36vo, 23-5-1624. 

58 Livre synodal, contenant les articles résolus dans les 
synode des églises wallones des Pays-Bas. Publié par 
Ja Commission de l'histoire des Eglises wallonnes. 
Tome premier 1563-1685. La Haye, 1896: 505, art. 11 

59 Livre synodal, tome !, o.c.: 329, synode te Vlissingen, 
sep. 1626, art. 7; Acta part. syn., eerste deel: 111/3, art. 
1. Door de classis Dordrecht is een 'gravamen' inge
diend tegen een boek van een Goudse Waalse predi
kant, ds. Carolus Everwijn, die zich ook bemoeit met 
de 'Duytsche kerck' in Gouda. Het boek heet Donarus, 
n.b. 'den hooftketter'. In een noot schrijft Knuttel, dat er 
geen exx. van dit boekje over zijn gebleven. Dat de 
zaak al voor was geweest bij de Waalse Synode van 

Maastricht, 1643, art. 16. Kennelijk was dit eerste 
boekje verschenen in 1638 [er waren er meer]. Kort na 
het scheiden van de Zuidhollandse Synode van 1637 
had de magistraat van Gouda ds. Abbama afgezet [zie 
dl. II, p. 164]. De Waalse predikant koos in deze de 
kant van de magistraat, wat de ergernis der 'Vlaamsche' 
broeders opwekte. 

60 Acta classis Gouda, nr. 2, fo. 92, art. 7, 2-6-1643; Acta 
Classis Gouda, nr. 2, fo. 72, art. 15, 30-6-1642: ds. 
Lidius vraagt het oordeel over het boekje van Everwijn 
van de theologische faculteit van Leiden en Utrecht. fo. 
74vo, art. 9, 25-8-1642: het boek van Everwijn wordt 
naar de synode gestuurd. Fo. 88vo, ait. 3, 15-4-1643: 

' de classis spreekt zich uit tegen Everwijn; het boekje 
zal op de Waalse synode a.s. te Den Haag besproken 
worden. Fo. 92, art. 7: ds. Balbian klaagt het boek van 
Everwijn aan. Livre synodal, tome 1, o.c.: 441. 

61 Acta part. syn., dl. 3: lil, in Leiden 1649, art. 1, waar 
door de classis Dordrecht een gravamen wordt inge
diend tegen het boek van Everwijn. 

62 Deze titel wordt opgegeven in AHGG, Acta classis 
Gouda, nr. 2, fo. 197-197vo, art. 5, 22-6-1649. Zie ook: 
Acta part. synode, dl. 2, pp. ll l/3, art. 1, Leiden 1649; 
Dmwtus is de titel van Everwijns geschrift uit 1638. 
Knuttel tekent hierbij aan dat er van de werken van 
Everwijn geen exemplaren zijn overgebleven. Dit is 
niet waar, Rammesijn drukte in 1649 Everwijns 
Nootwendich Berichl, dat nog steeds te raadplegen is in 
UBA, sign. 405 G 57. Zie eveneens Livre synodal, 
tome 1, o.c.: 441,487,492, 495-496, 500, 503-505. 

63 Livre Synodal, synode de Maestricht août 1649, art. 9; 
acta classis Gouda, nr. 2: fo. 197-197vo, Krimpen.juni 
1649. 

64 Acta part. syn., dl. 3: 112, Leiden, 1649. 
65 Acta classis Gouda, nr. 2, fo. 197-197vo, art. 5, 22-6-

1649; nr. 2, fo. 202, art. 8, 7-9-1649; Acta part. syn., dl. 
3: 192; Acta part. syn., dl. 3, pp. 189-193, art. 12, nl. 
Nootwendich bericht ... , 'Alsoo den Hove van Hollant 
was vertoont bij de gedeputeerde des Classis van der 
Goude, dat bij Charles Everwijn, predicant van de 
Franse kercke van Gouda, was geschreven een boek
jen,, geintituleert 'Nootwendich bericht' bij forme van 
missive aen de Gedeputeerden van de Synode van 
Zuyt-Hollandt gesonden (p. 191), mitsgaders sekere 
praefatie bij denselven gestel! voor seker boexken: De 
arguendo clero pro concione, dewelke denselven 
Everwijn heeft doen drucken ende divulgeren volgens 
sijne gedane bekentenisse voor commissarissen van 
desen Hove[ ... ]' [p. 192). 

66 Acta part. syn., dl. 3: 193, Schoonhoven, 1650. 
67 Acta part. syn., dl. 3: 192, Schoonhoven 1650. 
68 Criminele papieren, inv. no. 5243, dossier 24: 'Stukken 

inzake Ch. Everwijn, Frans predikant te Gouda en de 
classis dier stad betreffende twee door hem uitgegeven 
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waarbij deze boeken opgehaald worden' [1650]; Hof 
van Holland, aanwezig in ARA Den Haag. 

69 Livre synodal, tome 1: 503-505, art. 9 en art. 11 
70 Acta part. syn., dl. 3: 321-322, Gorinchem, 1652, art. 53. 
71 Livre synodale, tome 1: 652. 
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MGR. HUIBERS, 
BISSCHOP VAN GOUDA1 

J. W. de Ridder 

Het opschrift boven dit artikel moet een vergis
sing zijn want Gouda is ondanks haar glorierijke 
tijden in middeleeuwen en later nooit bisschops
stad geweest, niet vóór de refonnatie en niet na 
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853. Toen werden er vijf bisdommen in 
Nederland opgericht te weten Utrecht, Breda, 
Den Bosch, Roermond en Haarlem. En dat is 
ruim honderd jaar zo gebleven tot 2 februari 
1956 toen onder andere het bisdom Groningen 
ontstond als afsplitsing van Utrecht en het bis
dom Rotterdam dat van Haarlem werd afge
splitst. Maar wat heeft Gouda dan met dit alles te 
maken? Wel, in de voormalige R.K. kerk aan de 
Kleiweg deed op 21 augustus 1899, dus precies 
honderd jaar geleden, een jonge neomist2, 
Johannes Petrus Huibers zijn eerste H. Mis. 
Uiteraard kon op dat moment niet bevroed wor
den dat deze neomist 36 jaar later bisschop van 
Haarlem zou worden. 

Johannes Petrus Huibers was geboren . in 
Amsterdam op 15 november 1875 als zoon van 
Petrus Johannes Huibers. In die stad is hij in de 
kerk aan de Keizersgracht nog misdienaar 
geweest. Het gezin Huibers verhuisde in 1882 
van Amsterdam naar Rotterdam en woonde 
daarna nog in Vlaardingen en Leiden voordat het 
zich in 1885 in Gouda vestigde. Vader Huibers 
was opzichter bij de waterstaat en later hoofdop
zichter bij de provinciale waterstaat in Zuid
Holland. Het gezin woonde op de Kleiweg, maar 
zoon Jan, de latere bisschop, ging al snel naar het 
seminarie en bracht daarna uiteraard alleen zijn 
vakanties nog in Gouda door. Zijn vader werd 
~ ter lid van het kerkbestuur van de parochiekerk 
aan de Kleiweg en op 27 februari 1897 volgde 
hij de heer Kampo op als penningmeester van de 
parochie en bleef dat misschien wel tot aan zijn 
overlijden in 1917. Maar lang vóór dat overlij
den was het gezin Huibers al de grote eer te beurt 
gevallen dat hun zoon tot 'de dienst aan het 
altaar' geroepen werd. Het was op 15 augustus 
1899, op het feest van Maria Hemelvaart, dat 
Johannes Petrus Huibers door Mgr. Bottemanne 
in de pas een jaar daarvoor als bisschopskerk in 
gebruik genomen Sint Bavo te Haarlem tot pries
ter werd gewijd. En zes dagen later, merkwaar
digerwijs op maandag 21 augustus, droeg hij in 
de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaa,t aan de 
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De bisschop van Haarle11~ mgr. J. Huibers. (KDC Nijmegen) 

Kleiweg zijn eerste H. Mis op. Het zal een groot 
feest geweest zijn. Een eerste mis was tijdens het 
'Rijke Roomse Leven' een geweldige gebeurte
nis. De neomist werd ingehaald in een open 
koets, begeleid door een stoet van confetti-strooi
ende bruidjes. Tenmin-ste zes priesters assisteer
den hem aan het altaar en één van hen hield uiter
aard de feestpredikatie. Hetaas is er van dit groot
se gebeuren in de Goudse Courant van die dagen 
niets terug te vinden en ook het notulenboek van 
de vergaderingen van het kerkbestuur maakt er 
geen melding van. Maar die vergaderingen gin
gen dan ook vtijwel uitsluitend over de financië
le besognes van de parochie. De weleerwaarde 
heer Huibers werd kapelaan in Moordrecht en 
later in Leiden. Voor de bouw van een nieuwe 
kerk moest hij zoals gebruikelijk zelf zoveel 
mogelijk geld bij elkaar bedelen en een bedel
preek in zijn vroegere parochiekerk aan de 
Kleiweg bracht meer dan f 1.500 op. 

Van 1905 tot 1917 was hij leraar aan het kJein
seminarie te Hageveld en van 1917 tot 1928 pas
toor te Amsterdam. In 1917 overleden zijn beide 
ouders. Zijn vader, geboren te Leiderdorp op 24 
december 1839 en ridder in de orde van Oranje
Nassau, overleed op 3 maart in Gouda en werd 
daar op het R.K. kerkhof aan de Graaf Florisweg 
begraven. Zijn moeder overleed in datzelfde jaar 
op 12 juli in Wassenaar. Mgr. Huibers kwam 
later vrijwel jaarlijks naar Gouda om het graf van 
zijn vader te bezoeken. Na zijn j!1fen als pastoor 
in Amsterdam werd de inmiddels zeereerwaarde 
heer in 1928 deken van Hoorn en dus bevorderd 
tot hoogee,waarde heer. Op 16 december 1935 
werd Johannes Petrus Huibers door paus Pius XI 
benoemd tot opvolger van de op 3 september 1935 
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K!eiwe~. <{oud~ . 

Kleiweg met de kerk van OL Vrouw Hemelvaart (Briefkaart) 

overleden Mgr. l Aengenent als bisschop van 
Haarlem Op 11 februari 1936 volgde de bis
schopswijding en tot 1960 zou de hoogwaardige 
excellentie als bisschop van Haarlem actief blijven. 
Huibers was de zevende bisschop van Haarlem 
sinds 1853. 

Eén van de eerste problemen waarmee de nieu
we bisschop te maken kreeg, was een conflict 
over de organisatie van de katholieke jonge 
arbeiders. De 'Jonge Werkman' en de 'St. 
Josephs Gezellen Vereeniging' stonden tegen
over elkaar en de voorganger van Huibers had 
dat conflict niet op kunnen lossen. De plannen 
voor een federatie van die twee organisaties 
werden onder Huibers' leiding opgeborgen en de 
Jonge Werkman en de Gezellen bleven in goed 
contact met elkaar beide voortbestaan~. 

Een soortgelijk probleem deed zich voor bij 
de vrouwelijke jeugd die georganiseerd was in 
'De Graal', die onder de persoonlijke leiding van 
de bisschop (Aengenent) stond. De Graal was in 
enkele jaren uitgegroeid tot een organisatie van 
11.000 leden met grootschalige activiteiten die 
nogal hoge kosten met zich meebrachten. 
Huibers kwam met een reorganisatie waardoor 
de parochiegeestelijkheid meer invloed op die 
activiteiten kreeg4 en de kosten omlaag gingen. 
De dagindeling van Huibers geeft een indruk 
van de werkzaamheden van een bisschop: 6 uur 

opstaan, 7 uur H. Mis., 8.15 uur ontbijt en om 
8.30 uur begon het werk met het nakijken van de 
post, besprekingen met de secretarissen en per
soonlijke correspondentie. Van 11 tot 13 uur 
was er audiëntie voor priesters ( op dinsdag voor 
leken). Na 13 uur werden de dienststukken nog 
getekend voordat er om 14 uur warm gegeten 
werd. Dan was er tijd voor rust en 'brevieren' en 
om 17 uur werden er eventueel bezoeken afge
legd waarna om 18 uur weer de namiddagpost 
afgehandeld werd. Om 21.30 uur volgde het 
avondet~m en om 23 uur werd er naar bed 
gegaan5• Niet elke dag verliep echter volgens dit 
schema want er moest ook gevormd worden. 
Elke katholiek kreeg ergens tussen zijn of haar 
achtste en twaalfde verjaardag het sacrament 
van het vormsel persoonlijk door de bisschop 
toegediend. In 1955, toen Huibers twintig jaar 
bisschop was, diende hij dit sacrament in één 
van de kerken in Den Haag voor de vierhonder
duizendste maal toe6• Als bisschop van Haarlem 
behoorde Huibers tot het Nederlandse episco
paat dat op 25 juli 1942 het zogenaamde 'Fonds 
voor Bijzondere Noden van het Episcopaat' 
oprichtte. Voor dit fonds werd iedere zondag in 
alle R.K. kerken gecollecteerd. De opbrengst 
was bestemd voor financiële ondersteuning van 
bestuurders en personeel van bonden en organi
saties die door de bezetter waren opgeheven. 
Ook vele anderen, die door de bezetter in hun 
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act1V1te1ten beperkt waren Goumalisten, joden) 
konden een beroep op dit fonds doen7

• In 1945 
kreeg de bisschop te maken met Maria-verschij
ningen in een Amsterdamse kerk. Hijzelf zou het 
prachtig gevonden hebben als dergelijke verschij
ningen werkelijk zouden hebben plaatsgevonden. 
Tien jaar sleepte het onderzoek over deze kwes
tie zich voort waar Huibers zich persoonlijk mee 
bemoeide. Uiteindelijk werd de verering van 
Maria als 'Vrouwe van alle volkeren' zoals zij 
zichzelf genoemd zou hebben na onderzoeken 
door verschillende commissies, door de bisschop 
verboden. De kwestie had nog een staartje toen in 
1959 een boek verscheen waarin de betekenis 
van de verschijningen nog eens uiteengezet wer
den en de Maasbode daar een lovende kritiek 
over publiceerde. Na ingrijpen van het bisdom 
moest de krant haar woorden de volgende dag 
inslikken8. Het Nederland-se episcopaat kwam in 
1953 bij de herdenking van 100 kerkelijke hiërar
chie met het bekende (of beruchte?) Mandement 
waarbij aan katholieken 'ontraden' werd om lid te 
zijn van de Partij van de Arbeid. Dat 'ontraden' 
was van de hand van Huibers want in de oor
spronkelijke tekst was het lidmaatschap van de 
PvdA algeheel verboden9

• Misschien vreesde 
Huibers al te veel excommunicaties. 

In 1956 werd zijn bisdom, dat de provincies 
Noord- en Zuid-Holland en het grootste gedeel
te van Zeeland omvatte, gesplitst. Rotterdam 
werd een zelfstandig bisdom onder Mgr. Jansen 
met als werkgebied de provincie Zuid-Holland. 
Voor Haarlem resteerde de provincie Noord
Holland met de grootste stad van het land, 
Amsterdam. In 1958 vroeg Huibers een coadju
tor aan, een assistent om hem bij te staan en 
eventueel te vervangen als bisschop. Zijn ver
zoek werd ingewilligd in de persoon van Mgr. 
van Dodewaard, die hem in 1960 opvolgde. Nog 
negen jaar kon Huibers van zijn 'pensioen' 
genieten. Hij overleed op 20 april 1969 te 
Heemstede in de leeftijd van 93 jaar. 

Noten 

1. Een de.cl van dit artikel is gebaseerd op een nog te 
verschijnen biografie van Johannes Petrus Huibers 
door R. Proost te Amsterdam. 

2. Pas gewijd priester. 
3. Jan Peet, Het uur van de arbeidersjeugd, de emancipa

tie van de werkende jongeren in Nederland (Baarn 
1987) 49. 

4. Ibidem, 57. 
5. Herman Pijfers en Jan Roes, Memoriale, Katholiek leven 

in Nederland in de twintigste eeuw (Zwolle z.j.) 75. 
6. Ibidem, 2 19. 8. Ibidem, 181. 
7. Ibidem, 158. 9. Ibidem, 195. 
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BOEKAANKONDIGING 
Onbekend werk Goudse stadsgeschied
schrijver Walvis verschenen 

Pastoor Ignatius Walvis, de bekende achttien
de-eeuwse stadsgeschiedschrijver, heeft nog 
meer historische werken over Gouda en omge
ving geschreven dan zijn beroemde 
Beschrijvinge uit 1714. Deze werken haalden 
tot op heden echter nimmer de drukpers. 
Dankzij de Oudheidkundige Kring 'Die 
Goude' is daar nu verandering in gekomen. 
Deze maand verscheen het eerste van deze 
manuscripten in druk, voorzien van een uitge
breide inleiding en toelichting van de hand van 
dr. P.H.A.M. Abels, oud-bestuurslid van de 
Kring. In het boek, getiteld 'Goudsche onkat
olijke kerkzaken', be-schrijft de ( oud-)katho
lieke pastoor op een opmerkelijk objectieve 
manier hoe de hervorming in Gouda haar 
beslag kreeg. Hij gebruikte daarbij enkele 
unieke bronnen, die thans verdwenen zijn. 
Meer nog dan in zijn stadsgeschiedenis toont 
Walvis in dit handschrift zijn eminente kwali
teiten als hist01icus. 
In bloemrijke taal beschrijft de pastoor onder 
meer hoe het eraan toeging in Gouda na het 
verjagen van de Spanjaarden. De · stad stond 
aanvankelijk wijd en zijd bekend als een bol
werk van vrijzinnigheid, waar plaats was voor 
de meest uiteenlopende opvattingen. Zelfs een 
vrijdenker als Coornhert vond gastvrij onder
dak in de stad. De ommekeer kwam in 1618 
door een ingreep van prins Maurits. Vanaf dat 
moment was het woord aan de rechtzinnige 
calvinisten, die niet moe werden politie en jus
titie aan te zetten tot vervolging van alle tegen
standers. Een groot deel van Walvis' verhaal 
handelt over deze felle strijd, waarin geen mid
del geschuwd werd. Toen in 1625 aan de 
Karnemelksloot een kalf zonder kop werd 
geboren, gonsde het door de stad dat Calvijn 
van zijn hoofd beroofd was. De schout kon 
alleen een eind maken aan alle rumoer door de 
misgeboorte onmiddellijk te laten begraven. 
Deze en andere bijzonderheden zijn te lezen in 
de 'Goudsche onkatolijke kerkzaken', die zijn 
verschenen bij uitgeverij Eburon in Delft als 
zesentwintigste bundel van 'Die Goude' . Het 
fraai geïllustreerde boek is elke zaterdag ver
krijgbaar bij de boekentafel van de Kring in het 
Goudse stadhuis, alsmede bij de Goudse boek
handels. De prijs bedraagt f. 32,50. 
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WAT HAD DE KOOPMAN OP HET RELIËF AAN 
HET WAAGGEBOUW IN ZIJN HAND? 
EEN ANTWOORD OP DE VRAAG. 

De plaatselijke kranten hebben er vol van 
gestaan. Wie presenteert zich ·zo pontificaal op 
de voorgrond van het fraaie reliëf aan de 
Goudse Kaaswaag ? De linkerhand half in de 
zak gestoken staat de koopman zelfbew ust bij 
de balans waarop de kazen liggen. Helaas ont
breekt er iets in zijn rechterhand en het heeft 
velen heel wat hoofdbrekens gekost wat dat zou 
zijn, maar een antwoord is nog niet gegeven. 
Totdat mijn vrouw en ik omstreeks half april 
gingen winkelen, onder meer in een gerenom
meerd modehuis op de hoek van de St. 
Anthoniestraat en de Kleiweg. Met het aloude 
smoesje werd ik de winkel ingelokt en gelukkig 
was er een leestafel. Tussen de kranten lag ook 

een boekje over Gouda, in 1972 uitgegeven 
door de fotografen Martin Droog en Pim Mul, 
in Gouda wel bekend. Al bladerend bleef mijn 
blik rusten op een foto van de Waag. En wat zie 
ik? De koopman in vol ornaat: hand in de 
broekzak en in de rechterhand houdt hij ... ja u 
raadt het al. Eigenlijk is het heel logisch, een 
KAASBOOR ! Het door velen gemiste attri
buut, is op de foto duidelijk te zien. 
Waar deze na 1972 is gebleven zal wel nooit 
worden opgehelderd, maar de foto levert een 
duidelijk bewijs. 

Ch1is de Zeeuw 

Het reliëf aan de Waag door Bartholomeus Eggers. Foto: Martin Droog 
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In memoriam dr. C.J. Matthijs 
Op 3 maart jongstleden overleed een van de 
oudste leden van de Oudheidkundige Kring 
'Die Goude', doctor Christiaan Jan Matthijs. Hij 
bereikte de leeftijd van 88 jaar en was tot op de 
laatste dag van zijn leven actief in het navorsen 
van de Goudse historie. Vele generaties volgden 
zijn lessen in natuurkunde aan de voormalige 
Rijks HBS te Gouda. Matthijs ontving zijn 
opleiding onder meer van professor H. Kamer
lingh Onnes, die in 1913 de Nobelprijs ontving 
voor onder meer het vloeibaar maken van helium. 
Matthijs trad in zijn voetsporen, wat betreft het 
onderzoek naar koude temperaturen: het gelukte 
hem de laagste temperatuur te meten, een 
onderwerp waarop hij is gepromoveerd. 
Na zijn pensionering verlegde hij zijn werkter
rein. Zijn beschrijving van nagenoeg alle panden 
in de binnenstad vanaf de vroegste tijden, én hun 
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bewoners, leverde hem in 1987 de erepenning 
van de gemeente Gouda op; hem uitgereikt 
door de toenmalige burgemeester, drs. K.F. 
Broekens. De handgeschreven rij boeken, kort
weg de 'Percelenindexen' genoemd, zijn sinds 
1976 een veelvuldig geraadpleegde bron van 
informatie voor bezoekers van het Streek
archief Hollands Midden. Toen burgemeester 
Broekens aan dr. Matthijs de onderscheiding 
uitreikte, reageerde laatstgenoemde verbaasd 
'dat hij die ontving voor gewoon een hobby'. 

Naast deze tijdrovende 'klus', die hij vlak 
voor zijn overlijden nog bezig was af te ronden, 
heeft Matthijs veel publikaties op zijn naam 
verzameld en gold hij als een deskundige op het 
gebied van de genealogie en de heraldiek, 
onder meer van de Goudse Glazen. Met hem is 
een markant burger van onze stad heengegaan. 
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Erelidmaatschap. en Ridderschap als 
waardering voor Vrijwilligerswerk. 

H.M. Vente 

Voor de leden van de Oudheidkundige Kring 
"die Goude" is de maand april 1999 een 
gedenkwaardige en feestelijke maand gewor
den. De leden die op de Jaarvergadering 19 
april 1999 in het Brandpunt aan de Tmfmarkt 
aanwezig waren zijn hiervan al gedeeltelijk op 
de hoogte. 

Ter gelegenheid van zijn al eerder gevierde 
7üsi• verjaardag nam de heer J.M. Rebel 
afscheid als bestuurslid van de Kring welke 
functie hij sinds 1989 bekleedde. Hij werd op 
voorstel van het bestuur door de Algemene 
Vergadering unaniem tot erelid van de Kring 
benoemd. 

De voorzitter de heer A.M.J. Houdijk memo
reerde de grote verdiensten van de heer Rebel 
voor onze Kring, voor Gouda en met name voor 
het Beschermd Stadsgezicht. Het vele analyse
rend werk dat hij hiervoor heeft gedaan, de 
pleidooien bij de Gemeente, de Provincie en de 
Raad van State werden altijd met grote precisie, 
punctualiteit en logica uitgevoerd. Dat dit niet 
altijd tot het gewenste resultaat leidde, lag 
voornamelijk aan de verschillen in opvattingen 
en meer politieke uitgangspunten van de ande
re partijen. 

Ook memoreerde hij een aantal ten-einen 
waarop de heer Rebel zijn krachten heeft inge
zet zoals onder meer het Platvorm Binnenstad 
West, het Project Gouda Havenstad en de res
tauratie van het Remonstrantse Poortje. 

Via het eindredacteurschap van de Tidinge 
heeft de heer Rebel samen met de andere redac
teuren het hoge niveau van dit kwartaalblad 
weten te bereiken en kunnen handhaven, al 
leverde het aantal bladzijden van de Tidinge 
vaak veel discussie op met de penningmeester. 
Gelukkig zal de heer Rebel dit eindredacteur
schap voorlopig blijven voortzetten. 

Als blijk van waardering ontving de heer 
Rebel een oorkonde waarin zijn erelidmaat
schap van de Kring is vastgelegd, vergezeld van 
een kristallen karaf met enkele glazen waarin 
het wapen van "die Goude" is gegraveerd. 
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Op 29 april 1999 vond de tweede feestelijke 
gebeurtenis plaats die mede onze Kring 
opnieuw op positieve wijze in de publiciteit 
bracht. 

Op deze dag werd mevr. H.A. van Dolder-de 
Wit uitgenodigd in de Burgerzaal van het 
Stadhuis, waar zij tot haar ve1Tassing door H.M. 
Koningin Beatrix werd benoemd tot Ridder in 
de Orde van de Oranje Nassau. Met haar ont
vingen nog zeven Goudse burgers een lintje. 

Wat tijdens deze uitreiking opviel was, dat 
iedere gedecoreerde vooral gewaardeerd werd 
voor het vele vrijwilligerswerk wat zij of hij 
heeft gedaan. 

Burgemeester J.H. Boone die namens Hare 
Majesteit de versierselen opspelde, sprak zijn 
waardering uit voor het vele werk dat mevrouw 
Henny van Dolder als kosteres van de Sint 
Janskerk en .voor het archief van de Kerk ver
richtte. Daarnaast memoreerde hij haar werk 
voor de Oudheidkundige kring "Die Goude" 
waarvan zij een lange reeks van jaren secreta
resse is geweest. Hiernaast vond zij ook nog 
voldoende tijd voor het schrijven van artikelen 
en boeken over de historie van de stad en kerk. 
Ook heeft zij op veel plaatsen aan de hand van 
de door haar uitgezochte dia's lezingen over 
onze stad gehouden. Vooral door haar wijze van 
schrijven en spreken heeft zij de beschikbare 
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informatie over het verleden van de stad Gouda 
toegankelijk gemaakt. 

In een overvolle Burgerhal waren naast haar 
man Teun, haar kinderen, kleinkinderen en 
vrienden, het bijna voltallige bestuur van onze 
Kring getuige van deze gebeurtenis. Met elkaar 
hebben wij een toost uitgebracht op onze nieu
we Ridder . . 

Art Nouveau 
In het laatste kwartaal van 1999 vindt in het 
Goudse Stadhuis opnieuw een Najaarscursus 
plaats. Onder de titel 'Art Nouveau' komen 
kunstnijverheid, architectuur, beeldhouwkunst 
en schilderkunst aan de orde. Mevrouw 
Marianne Roeloff zal het werk bespreken van 
o.a. Morris, Horta, Gallé, Lalique, Tiffany en 
Toorop. Geïnteresseerden kunnen nader infor
meren onder tel. nr. 0252-376893 



Secr.: Postbus 307 
2800 AH Gouda 
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