KATHOLIEK GOUDA
NA DE "VERANDERING" TOT 1600

Het jaar I 566. waarin zoovee1 schoons en zooveel moois in
Holland werd vernield, had een betrekkelijk rustig verloop
voor Gouda. ..also binnen deser stadt gheen oproer ofte turbeJ
a1snoch (deur godts gratie) geweest en is", waarom de stad ook
officiëel geprezen werd door de Landvoogdes.
Intijds gewaarschuwd door Dirk Jansz Lonk, Goudsch afgevaardigde bij de Landvoogdes, had de Vroedschap van Gouda haar
maatregelen kunnen nemen en voorkwam zoo den beeldenstorm.
Ook Jan Heye ter dagvaart zijnde in Den Haag had bericht ge~
zonden om toch op haar hoede te wezen. De Vroedschap besloot
om voorloopig de beelden uit de Sint-Jan op te bergen en uit de
zakkedragers driehonderd man, op wien men rekenen kon, te nemen
om het "grau" in bedwang te houden. Dank deze voorzorgen,
waarbij ook de Kasteleyn, Jonker Cornelis van der Myle alle steun
gaf, bleef Gouda de "handdadigheid" van den beeldenstorm bespaard.
Wel was het onrustig in de stad. Allerlei alarmeerende berichten
drongen door van buiten. Vandaar dat de Vroedschap den 27en
September I 566 besluit om de groote Kerk geregeld te doen bewaken
door de schutterij. Vijf honderd man moesten zoo binnen. als buiten,
bij dag en bij nacht de wacht betrekken "tot eesten van de Vicariheeren, de Priesters ende de Gildens."
Zeer gematigd trad de Goudsche Vroedschap op, hetgeen ook '
blijkt uit haar besluit "dat men middelertyt nyemandt om 't gelooff
dede dooden, sooverre deselve gheen oproeren maecken."
Den 2 I en Juni I 572 bezet Jk. Adriaan van Swieten de stad in
naam van Oranje. De vroede vaderen, nog voor het meerendeel
katholiek, hadden daarbij bedongen "over wederseyden liberteyt van
den religie, sonder dat nochtans yemand van de religie eenyge
kercken, cloosteren ofte godtshuysen sullen moghen invadeeren ofte
eenichsins beschadigen, noch oeck deen dander, tsy geestelichen
ofte weerlicken, te misdoen aan lyf ofte goed, hoe tselve geschieden."
Den 25en Juni vordert de Vroedschap hierop den eed van van
Swieten. Deze stelt daartegen den eisch, dat de katholieken geen

processies meer zouden houden en de geestelijkheid niet meer in
ambtsgewaad met het Heilig Sacrament over de straat zou gaan.
De Vroedschap weigert hierop in te gaan.
De andersdenkenden weten door te dringen in de Lieve Vrouwekapel en in de Gasthuyskerk en beginnen daar hun prediking. Den
10en Juli 1572 bedreigt een uitgelaten menigte de groote Sint Jan
en breekt er plunderend in. De aanrukkende schutterij kan brandstichting voorkomen en weet "de oploop van tgrau" te keeren. Heftig
protesteert de Vroedschap bij van Swieten en zendt twee van de
burgemeesters met eenige vroedschapsleden tot hem, opdat "hij
,exemplaire iusticie behoorde te doen administreeren." De Sint Janskerk wordt voorloopig gesloten.
Den 19en Juli 1572 besluiten De Staten te Dordt om al het goud
en zilver van kerken en kloosters, voorzoover men dit althans voor
den dienst ontberen kon, te doen inventariseeren en tegen bewijs van
ontvangst te doen afstaan aan de stedelijke overheden, die het dan,
in den vorm van geleende gelden, ten bate van den opstand zouden
moeten afdragen.
Gouda' s Vroedschap onderwerpt zich schoorvoetend, maar draalt
met de overdracht: en hoewel van Swieten sommeert, besluit zij
den 24en Juli de ko_stbare voorwerpen voorloopig nog maar te
laten, waar zij waren, en draagt de kerkmeesters op om ze "soe
secretelicken te verbergen, alst hen eenichzins doenlike is." Waarschijnlijk is toen -de beroemde J acobakelk ( het zóó kostbare bezit
van het Goudsche Museum) op de zolders van het oude raadhuis
onder papieren in een kist verborgen geworden, waarin hij driehonderd jaren later teruggevonden zal worden.
Van Swieten's houding wordt immer meer dreigend, vandaar dat
de Magistraat den 29en besluit ,,'t silver tot Dordrecht te reysen."
Den 4en Augustus wordt 6382 pond zilver en verguld zilver uitgeleverd. Volgens de BuFgemeestersrekening waren het ponden van
40 grooten, overeenkomende met ongeveer een gulden.
De Vroedschap· schijnt toch nog een en ander achterbaks ge- ·
houden te hebben, want na die afdracht, zal van Swieten eenigen
tijd later nog persoonlijk 965 vl. pd. aan zilver naar Dordt
brengen.
In October komt de beruchte Lumey in de stad en neemt zijn
intrek in het kasteel. Door het_ bedrijven van ailerlei gruwelen
geraakte de stad in schrik en angst en beroering . . De Vroedschap
zendt naar Willem van Oranje om zich te beklagen, maar had
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wem1g succes. In langer berusten zag zij geen heil en besluit tot
krachtiger optreden. Zij eischt, toegevende de 100ste penning, ongestoorde openstelling van de Sint Jan en weigert bezoldiging van een
predikant. De Prins van Oranje stelt voor, dat men van katholieke
zijde, de godsdienstoefeningen op prostestantsche wijs zou houden,
het mislezen zou achterwege laten en zich enkel tot prediken
bepalen.
_
Tot zulk een onwaardig bedrijf zal noch Pastoor van Schoonhoven, noch wie ook uit de Goudsche geestelijkheid zich leenen.
( 23 December 1572).
De vroedschap wilde voorloopig schipperen en toegeven aan
Oranje's eisch, totdat de eeredienst weer volgens oud gebruik zou
kunnen uitgeoefend worden, maar van Schoonhoven houdt voet bij
stuk: .,lek en mach niet consenteren oft toelaten 't gunt tegen mijn
conscientie ende siele es."
In het begin van Januari 1573 verliezen de Katholieken eenige
zetels in de Vroedschap, maar blijven in de meerderheid.
Den 8en Januari beginnen nieuwe onderhandelingen over -h et
weglaten van de H. Mis. Van Swie'ten is er nu zelf bij. De pastoor
verklaart zich bereid om als pastoor zijn ontslag te nemen en zonder
eenige toelage uit 'h et "Stadscantoer". de Katholieken te blijven
verzorgen, mits de Prins vrijheid van godsdienst handhaaft. Doch
Oranje wil daarvan niet hooren en vordert van het stadsbestuur te
bewerken, dat de pastoor de stad zou verlaten, dreigt zelf met een
garnizoen te zullen sturen, zoo de past.oor bleef. Na scherpe onderhandelingen krijgt van Schoonhoven zijn ontslag den 2en Februari.
Kort daarop schijnt hij de stad verlaten te hebben, maar blijft zic·h
teekenen "pastoor bij de Gouwenaars, nu vogelvrij."
Met geweld nemen nu de Calvinisten eenvoudig bezit van de
ruim een half jaar gesloten Sint-Jan den 8en Februari.
De Vroedschap protesteert plechtig den volgenden dag, doet het
kerkgebouw opnieuw sluiten, en eischt van Van Swieten een ernstig
onderzoek naar de hoofdschuldigen van deze geweldpleging, hun
bestraffing, sluiting der kerk en bewaking er van, en weigert iedere
bezoldiging van predikanten.
Van Swieten komt zelf weer in de Vroedschap, en vraagt met
klem bezoldiging van één. Ten slotte staan de Vroede vaderen dit
toe, mits dat men "oock zal _aanneemen een minister ofte predikant
ten dienste van de Roomsche religie."
Hieruit blijkt weer de gematigdheid van de Goudsche magistraten.
Dit laatste wordt echter niet doorgevoerd, wijl de Staten de vrije
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uitoefening van hun religie aan de Katholieken verbieden, maar nu
weigert ook de Vroedschap den 4en Juni 1573 een predikant te
salarieeren.
Verscherpte strijd. Op last van Oranje wordt den 26en Juli 1573
de Vroedschap ontbonden, de oude leden worden vervangen door
anderen, die minder Katholiek-gezind waren.
De nieuwe vroedschap zal nu een geheel andere gedragslijn volgen. Niet dat zij de gewetensvrijheid aan banden legt, maar wel gaat
zij, daartoe gedwongen door de Staten, maatregelen nemen om de
openbare godsdienstoefening der katholieken te beletten.
De groote Kerk was nog altijd gesloten. Een gedeelte der burgerij
had zich, toen Joachim Adriaansz. van Oudewater zich op maakte
om het reine evangelie te verkondigen, tot de vroedschap gewend
om die gesloten kerk, die toch voor niets daar stond en naar menschelijke berekening wel niet meer door de katholieken zou gebruikt
worden. Dezen hadden immers af gedaan.
De vroedschap stond het gevraagde toe, maar liet nu eerst het
kerkgebouw ontruimen. De schilderijen, de beelden en de altaren
werden weggenomen en hier en daar opgeslagen of in bewaring
gegev~n. Zoowel gilden en particulieren, die als eigenaars bekend
stonden of konden beschouwd worden van een en ander in het
gebouw aanwezig, liet zij uitnoodigen dit te benaderen. Zij wilde
daardoor alle wanorde voorkomen, evenzeer alle bespotting en
verguizing, zoo niet nog iets ·e rgers van •h etgeen in de oogen van
een gedeelte der burgerij iets· heiligs was. Daarbinnen in de kerk
is dat ook werkelijk gelukt. Buiten maakten zich het grauw en ongure
elementen aan buitensporigheden schuldig.
Den 16en Augustus komt de resolutie, dat alle klokken voor
geschut moeten worden ingeleverd en dat alle metaal en koperwerk
en tin en alle andere goederen als linnen en lijnwaad door de
kosters en dekens der gilden moeten worden overgedragen, om kruit
en lood te kunnen koopen.
Alles dus wat diende voor de uitoefening van de eeredienst in
kloosters en kapellen moet aangewend to·t aanschaffing van oorlogsmateriaal.
Toch werd de katholieke eeredienst niet gestaakt. Wel was de
pastoor van Gouda vertrokken, wel was de oude Sint Jan in andere
handen, wel waren de klokken weggenomen en bijna alle utensilia
met beslag gelegd en genaast, maar de kloosterkapellen en -kerkjes
bestonden nog, daar kwamen de katholieken nog saäm. D'onderpastoor Cusanus, verscheidene, licht alle vicarissen van Sint Jan,
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vele regulieren en fraterheeren hielden stand, -zegt Walvis in
"Goudsche Kerkzaken", en het schijnt, dat de vroedschap en de
burgerij hen ongemoeid liet.
Het zoogenaamde verraad van Gouda bracht hierin verandering.
Eenige aanzienlijke katholieke burgers hadden nml. stil een "v loekverwandschap" aangegaan om de stad weder onder den Spaanschen
koning terug te brengen. Dit werd ontdekt den 3en Februari 1574 bij
het verraderspoortje, doordat de geheime als boerekleermaker verkleede bode zijn met een kluwe garen omwonden briefje verloor.
Den 12en Februari 1574 eischt nu de vroedschap den eed van
getrouwheid van alle in de stad aanwezige priesters en monniken.
Bij weigering "binnen" 'sdaechs sonnenschyn" de stad uit, en hij,
die eed aflegt, mag noch directelijk, noch indirectelijk de roomsche
religie exerceeren of beoefenen, zoo hij het toch doet, dan "facti
uyter stadt". Om ·de uitoefening van de katholieke eeredienst onmogelijk te maken worden de kerkelijke gewaden opgeëischt. Op het
stadhuis moet worden gebracht, onder behoorlijke inventaris, alle
kerkelijke ornamenten, misgewaden en goederen, die men voor den
dienst der altaren gebruikte, alsook de goederen, die men van gevluchte priesters of kloosterlingen verborgen ·h ield, en opdat alles
beter te voorschijn zou komen, werden de kapiteins en de luitenants
van de schutterij geautoriseerd om in alle plaatsel_l en huizen naarstig
onderzoek te doen, terwijl "zy zullen deelen in de profyt er van".
Uitgeschud en lam geslagen, aan banden gelegd scheen de katholieke kerk in Gouda te niet te gaan,· maar ondanks de zeer zware
tijden, de bijna onoverkomelijke moeielijkheden, zij bleef bestaan,
want niet tegenstaande het stedelijke besluit van 12 Februari bleven
meerdere priesters als goede herders bij de zoo geslagen kudde
achter.
Waardoor was dat mogelijk? Door de gezindheid van de burgemeesters en de leden der vroedschap. Al zaten zij nu op het kussen,
zij hadden daardoor niet alle banden van familie en vriendschap verbroken, waarmede zij van oudsher met de katholieken verbonden
waren. Voor hen had het katholieke geloof meer een staatkundige
dan eene godsdienstige wa: rde. Zij waren tevreden, indien de katholieken niet aan politiek deden en hun optreden naar buiten geen
opspraak of aanstoot gaf. Wat kon het hun schelen, indien een of
meer priesters tersluiks en in · het verborgen in de_stad werkende
achterbleven? Daarbij in hun eigen college werden leden gevonden,
wier familieleden practiseerend katholiek waren en zelfs onder hunne
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kinderen priesters telden. Bovendien werkte nog altijd de invloed
van de . afgezette katholieke oud-burgemeesters der stad op de
burgers. Trouwens Gouda's magistraat had zich altijd gematigd en
· was afkeerig van uitersten en zag daarom veel door de vingers. Dit
blijkt o .. a uit de Resolutie van de Staten van Holland van den
Sd~n December 1594, waarin Burgemeesters en regeerders van
Gouda "ernstelijk" worden vermaand en "gheordonneert" den
officier te belasten alle vergaderingen en bijeenkomsten tot gebruik
van missen en andere ongeoorloofde en verboden exercitien van de
roomsè:he pauselijke religie met alle goede orde, devoir en toezicht
te beletten. Zonder eenige connivntie moet worden opgetreden en
in gevallen van eenige zwarigheden en incovenienten mag niet geexcuseerd worden.
De katholieken, die al zwervende tersluiks en in het verborgen
kerkten, waren qngemoeid gelaten en wel zoo, dat de hoogmogende
Staten Gouda moeten kapittelen. Zelfs die wenk van .h ooger hand
bracht weinig verandering in de toelatende houding der regeerders,
want twee jaar later volgt eenzelfde resolutie ( 23-29 Maart 1596),
waarin de Staten het beletten van alle paapsche vergaderingen en
bijeenkomsten zelfs noemen "een van de principaalste en noodighste diensten," maar de magistraat geloofde dit wel. want den 19en
Juli 1602 moeten de hoogmogende heeren in Den l:laag nogmaals
de vroede .vaderen van Der Goude mores leeren. Het was bekend,
dat binnen Gouda "het minste belet daar tegens word gedaan
door de kleine toesigt, die daar tegens schynt genomen te worden."
Met inachtneming van de noodige voorzichtigheid en door tactvol
op te treden genoten de katholieken een betrekkelijke rust, jaarlijks
den baljuw f 800 betalende voor zijn oogluikend toelaten. Zij
werden door geen "kerkstooringe" geplaagd.
Het gevolg daarvan was, dat meerderen terugkeerden tot den
ouden Roomschen stam. Het getal dergenen, die geregeld bij Jan
Cornelisz. Pieck kerkten, was na 30 jaar van 50 tot 500 geklommen.
Van degenen, die elders in de stad tersluiks ter kerke gingen, is
moeielijk het aantal op te geven, daar de schaarsche berichtgevers
meestal alleen maar oog hebben voor die bij hen kerkten. In een
officiëel verslag van Rome schrijft Rovenius, dat er in Gouda "vele
katholieken zijn vol goeden ijver, die met oogluiking van de magistraat tamelijk vrij hun gang gaan." Zij hadden tot nu toe drie goede
oude priesters, die als pastoor optraden.
Wie waren deze priesters? Vooreerst Cornelis Adriaansz. Diephorst, een regulier van het klooster Stein: hij woonde op den Raam

73
op den noorderhoek van de Kloostersteeg, waar hij ook bescheiden
kerkte. Vervolgens Jan Cornelisz. Pieck, de jonge bijgenaamd, omdat hij de jongste priester van de H. Geest-kapel in de Sint Jan
was. Toen de laatste pastoor Cornelis van Schoonhoven verdreven
was, nam hij de pastoreele bediening op zich, oogluikend in de
stad achter blijvend, vertrouwend op zijn verwantschap met éen
der burgemeesters en steunend op zijn oude vriendschap met meerdere vroedschapsleden. Hij woonde op de korte Gouwe in het
tweede huis ten westen van het Proveniershuis, waar Sint Pieter
uithing. Zijn huis diende tevens tot vergaderplaats. Ten laatste
Jan Fransz B:asson, een Gouwenaar van geboorte en van voornamen huize. Hij stond "sedert de veranderinge" Pieck naarstig bij,
zijn medeburgers ijverig en met stichting bedienend. Hij woonde
aan de zuidzijde van het Janskerkhof ten noorden van het priesterkoor der groote kerk. Het was een ruim huis, dat gelegenheid bood
tot het houden van conventiculen.
Van wat er met Cusanus, den onderpastoor, en de andere vicarissen geschied is, is weinig overgeleverd. De meeste bescheiden,
die licht zouden kunnen geven op dit gebied, zijn verdwenen. Daarbij: afval en verzet laten meestal in de geschiedenis dieper sporen
achter, dan onwrikbare en nederige taaie plichtsvervulling.
DEKEN VAN ROOY.

