
WAAROM DOKTER BALBIAN TWEEMAAL 
BEGRAVEN EN WAAROM ZIJN DOCHTER 
MET OOGENBLIKKELIJKE VERBANNING 
BEDREIGD WERD 

In het begin van 1616 woonde hier aan de Spieringstraat een 
ouderling der Doleerende Kerk, Laurens van Vreckhe, me't Barbara 
Balbian, zijn vrouw: en Jan, hun eenig kind. 

De ouders van Barbara woonden ook in der Goude; haar vader, 
Joost Balbian, stadsdokter, haar moeder, Annetje Claesd.. en 
een jongere broer, Nicolaas. 

Zij waren Vlamingen, en in 1602 uit Aelst naar der Goude ge
vlucht vanwege de geloofsvervolging in de Zuidelijke Nederlanden. 

Allen waren leden der Doleerende Kerk, die in het zeer remon
strantsche der Goude ontstaan was als gevolg van de onrechtzinnige 
prediking der drie predikan'ten, Poppius, Herberts, en Tomberghe. 

De prediking dier heeren moede liet het calvinistisch getinte deel 
der bevolking gereformeerde predikanten van elders komen om 
·hier voor te gaan in den Dienst des W oords. 

Vooral dominé's uit Amsterdam, Leiden en Groot Ammers kwa
men herhaaldelijk naar hier, on:i, overeenkomstig de door het vorige 
geslacht aangenomen gereformeerde belijdenis te prediken. 

Dat preeken dier gereformeerden van elders in huis of schuur 
was een doorn in het oog van de drie Goudsche predikanten en 
niet minder in dat van de Magistraat. 

Laurens van Vreckhe, de man van Barbara Balbian, had aan de 
Spieringstraat, boven zijn huis of werkplaats, een groote zolder. 
waar de Doleerenden kerk hielden. 

Na 12 April 1616 Werd Laurens ziek en vinden wij niets 
meer van hem. dan alleen, dat hij op 20 Juli door notaris 
Puttershoek zijn testament laat maken en enkele dagen later sterft. 

Het was toen nog geen twee maanden geleden dat dokter Bal
bian gestorven was. 

De arme Barbara verloor dus binnen acht weken haar man en 
haar vader. 

Hoewel dr. Balbian blijkens latere aantee)keningen een ver
dienst'lijk man was geweest, was hij niet in de St. Jan, maar op 
net gewone kerkhof begraven. 
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Een kleine vier maanden na het overlijden van haar mart werd 
<le zwaar beproefde jonge weduwe door de Regenten voor huti 
vierschaar gedaagd, omdat zij haar zolder liet gebruiken :door de 
Doleerenden. 

De arme vrouw, die kort geleden droefheid op droefheid had . 
9ehad, wordt ten stadhuize door haar rechters ruw aangesproken, 
en gelast, haar zolder niet meer ter beschikking te stellen aan de 
Gereformeerden, of, hij weigering, oogenblikkelijk de stad te ver
laten. 

Barbara verdedigt zich, zeggende dat haar overleden man de 
zolder tot Mei van het volgende jaar verhuurd heeft. Ook eisch'te 
de Regenten dat zij de namen der gemeenteleden en der predi
kanten die gepreekt hadden, zou opgeven. ,.Neen!" zei zij, .. dat kan 
ik niet doen." 

Daarop werd zij nogmaals bedreigd met verbanning of anderszins. 
Wij lezen hiervan in de notulen van Burgemeesters en Schepenen, 

van 16 November 1616: .,Barbara, dochter van Mr. Joost Balbian, 
weduwe Laurens van V reckhe, is belast geen vergaderingen me~r 
te hare huize te houden, op poene van dadelijk uitgezet of anders
zins gestraft 'te worden; zegt, dat haar man zaliger de plaats waar 
gepreekt wordt verhuurd heeft aan de gemeente tot Mei e.k. en dus 

. niet kan wijgeren. Dat zij de namen der gemeenteleden niet kan 
noemen, noch de predikanten. Haar is andermaal gelast als boven.•· 

In lhet ·1 notulenboek van de ve:rgadering van Burge,'meesters 
·en Schepenen van 16 November 1616 staat niet de naam Barbara, 
maar Elizabeth. Het is echter duidelijk zichtbaar dat die naam later 
is ingevuld. Zij hee'tte volgens het testament van haar man niet 
Elizabeth. maar Barbara. Ook volgens de ledenlijst der Dokerende 

, Kerk, die in het Goudsche Archief aanwezig is, heette zij Barbara. 
Zij heeft toen blijkbaar het hoofd in den schoot gelegd en het 

tegen die machtige regenten maar opgegeven, wan't sindsdien 
hielden de Gereformeerden op andere plaatsen in de ~tad kerk. 

De Rege~ten gingen nadien eerst recht aan het vervolgen der 
Gereformeerden . 

Hoe dat toeging en waai;- dat op uitliep. is aan de hand van 
au'thenthieke gegevens door ondergeteekende beschreven in zijn: 
,.Vervolgd en toch Overwinnaars". 

Dat vervolgen duurde nog cir~a twee jaren, toen maakte Prins 
Maurits er een eind aan door andere regenten te benoemen. 

De nieuwe regeerders, waaronder de oud Schepen en generaal 
van het lakenkoopersgilde, Johan Vlacq, de invloedrijkste burge-
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meester was, dachten heel wat vriend'lijker over de Balbians dan de 
oude regenten. Wij lezen althans in de notulen van de burgemees
tersvergadering van l September 1619, -dat Nicolaas Balbian, de jon
gere broer van Barbara, aangewezen wordt tot alumnus van de 
stad; hij mocht op kosten van de stad theologie gaan studeeren in 
Leyden. Twee jaren later lezen w.e in hetzelfde notulenboek, dato 
22 October 1621: ,,Jannetje Claesd, weduwe van Mr. Joost Balbian, 
stadsdokter, wordt voor haar man een graf geschonken in de kerk, 
voor de goede diensten door hem gedaan." 

Wanneer wij in aanmerking nemen de groote begeerte van onze 
g~loovige vooI'ouders om in Gods huis begraven te worden, nog 
daargelaten de eere die aan deze schenking verbonden was, dan kun
nen wij ons eenigszins voorstellen hoe dankbaar en blijde de oude en 
de jonge weduwe waren, toen Willem Jaspers, de stadhuisbode, 
afschrift van die resolutie bij hen thuisbracht. 

Nicolaas is natuurlijk van Leyden overgekomen om tegenwoordig 
te zijn bij het opgraven van zijn vader, die na 5½ jaar begraven 
te zijn geweest, opnieuw begraven werd, nu in de St. Jan, op de 
plaats der eere. 

Het bleef daar echter nog niet bij, er werd een wandmonument 
gebeeldhouwd en boven het graf aan de kerkmuur bevestigd. Het 
bevindt zich daar nog in ongeschonden staat, dicht bij de kerke
raadskamer. Jammer genoeg heeft in later tijd de verfkwast dat 
monument verknoeid. , 

De veronderstelling, dat ook dat monument door de stad ge
schonken is, schijnt mij niet te gewaagd, daar de Balbian, ziende 
het studeeren van Nicolaas uit een beurs, wel geen rijke menschen 
zullen zijn geweest, die zich een uitgaaf als met zoo'n monument 
gemoeid was, konden veroorloven. 

De beeldhouwer van dat wandmonument was ongetwijfeld de toen 
hier wonende beroemde Gregorius Cools, die kort te voren de 
mooie ballustrade van het stadhuisbordes had gemaakt. 

Nicolaas Balbian is later predikant geworden in Gouderak, hij 
kwam zelfs in aanmerking voor Gouda, blijkens een drietal, waarop 
hij voorkomt. 

In het daar straks bedoelde boek, ,,Vervolgd en toch O ver
wonnen", wordt ook van de Balbians een en ander verteld. 

P . D. MUYLWIJK. 
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