EEN DOOR VELEN NAVERTELDE LEGENDE
VAN DE LANGE VAN WIJNGAARDEN DOOR
HET CRIMINEEL VONNISBOEK WEERLEGD

De 1heer de Lange van Wijngaarden, de aanvoerder van de
Patriotten, die Prinses Wilhelmina in 1787 bij Goejanverwellesluis
molesteerden en -d aardoor oorzaak werd, dat de Pruisen ons land
binnentrokken en in Gouda een geweldig oproer ontstond, heeft
bovendien op zijn geweten, dat er een geheel verkeerden indruk
is gewekt over de Goudsche Regenten van de l 6e eeuw. Een
indruk, die, hoe ook met de feiten in strijd. zich tot op heden toe
heeft gehandhaaf cl.
De Lange van Wijngaarden heeft n.l. in zijn Beschrijving van
Gouda beweerd, dat de Goudsche Regenten uit de 16e eeuw als
volgelingen van Erasmus r4imhartige menschen waren, die, als
gevolg daarvan, slechts één man om zijn geloofsovertuiging ge~
vonnist hebben, en dat dan nog met tegenzin, op aandringen van
den Inquisiteur.
't Is droevig genoeg, maar deze bewering mist àlle grond! Het
is een fabel, Het is een fabel, en niets meer! Die Regenten hebben
niet slechts één, maar minstens tien menschen om hun geloof
gevonnist!
,
Dat de Lange van Wijngaarden als geschiedschrijver, wat hij
beweert niet beter onderzocht heeft aan de officieele bron, die in
ons Stedelijk Archief als 't ware voor het grijpen ligt, is een niet
te vergeven fout.
De geschiedenis van Gouda is daardoor geweld aangedaan, vooral
ook, doordat velen hem hebben na-gepraat zonder · zelf een onder~
zoek in te ste11en ter plaatse, waar dat behoort.
Bij behoorlijk onderzoek was deze fout niet gemaakt, daar ieder,
die aan bronnen-onderzoek doet, weet dat de echte bron voor
vonnissen over geloofszaken ·het Crimineel Vonnisboek is. en juist
dàt hebben ,de Lange van Wijngaarden en zijn volgelingen blijkbaar niet geraadpleegd.
In dàt, in ons Stedelijk-Archief aanwezige Crimineel~Vonnisboek
vindt men, dat van de tien gevonnisten in den Hervormingstijd
er één is onthoofd, twee zijn verbrand, vijf. die toen zij voor
Schepenen moesten verschijnen, de vlucht namen, werden voor
levenslang uit het land gebannen en hunne goederen verbeurd
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verklaard, een vrouw werd veroordeeld tot het maken van een
bedevaart naar Jeruzalem over zee, en nummer tien moest in de
kerk met een brandende kaars in zijn hand God en z'n rechters
op zijn knieën om vergiffenis vragen, en werd bovendien nog
voor twee jaren verbannen.
Die laatste kwam er dus tamelijk goed af, maar die bedevaart
over zee naar Jeruzalem was vanwege de vele zeeroovers in de
Middellandsche Zee, voor een vrouw niet vee1 milder dan de
doodstraf.
Alle deze vonnissen waren uitsluitend, omdat die menschen
sympathiek stonden tegenover de Hervorming .
. De man, die onthoofd werd, was Aert Aertsz, gevonnist op
30 April 1547. De twee, die verbrand zijn, waren Lambert Vrankensz, een poppenmaker, gevonnist 24 Mei 1547 en Faes Dircx,
stoelendraaier in de Groenendaal, gevon1nist 31 Mei 1570. De
vijf, die na gevlucht te zijn, nog voor levenslang uit het land
werden gebannen en hunne goederen verbeurd verklaard, w aren:
Jan Adriaarisz, Dirk Jacobsz, Willem Jansz, Jan Aertsz en
Marritge Philipsd. Allen gevonnist op 4 Mei 1571. D e man, die
op zijn knieën en met een brandeRde kaars in zijn hand God
en zn' rechters om vergiffenis moest bidden, heètte Wil1em
Willemsz. Zijn vonnis werd uitgesproken op 23 Maart 1565. Alle
tien vonnissen zijn te vinden in de Cri-mineel-Vonnissenboeken
R.A. 176 en 177.
Ik · zal alle vonnissen, hoe eigenaardig sommige ook zijn, niet
weergeven, maar aHeen nog wijzen op dat van Rijke van H amburgh,
een ,bontvermaaks-ter. Zij we!'d op 27 Januari 1532 veroordeeld
vanwege haar afkeurend spreken over sommige kerkelijke voorschriften, tot een bedevaart naar Jeruzalem over zee. Die juffrouw
moest reeds aanstonds na haar veroordeeling - en dat midden
in den winter - op reis gaan en haar blijkbaar zeer belangrijke
zaak plotseling in den steek laten om die dure en gevaarlijke reis
te ondernemen. Zou zij terugkomen en geen goed verhaal van haar
bedevaart kunnen doen, dan zou zij een boete moeten ·b etalen van
honderdduizend steenen, en bovendien drie Donderdagen van
9 tot 11 ure op de " caecke" moeten staan.
Die juffrouw was blijkbaar zeer :b emiddeld, gezien: zij veronder.steld werd zooveel te kunnen betalen.
D e opbrengst van de verbeurtverklaarde eigendommen van de
negen andere gevonnisten was ten profijte van Karel Ven Filips Il,
maar de. honderdduizend steenen van juffrouw Rijke van Ham-
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burgh moesten, wanneer zij geen goed verslag van haar reis zou
kunnen uitbrengen, voor de ééne helft dienen tot reparatie van de
stad en voor de andere helft tot profijte van de Regenten.
Die heeren hadden dus in dat geval een aardig buitenkansje!
Wij zien uit die vele vonnissen, de eene al zwaarder dan de
andere, dat de bewering van de Lange van Wijngaarden, als zou
er in Gouda slechts één man om zijn geloofsovertuiging gevonnist
zijn, omdat -d e Regenten ruimhartige, verdraagzame volgelingen van
Erasmus zijn -geweest, zelfs geen schijn van waarheid heeft.
Dit onloochenbare feit maakt tevens de meening van hen, die
op grond van dezen geweldigen blunder van de Lange van Wijn~
gaarden ·beweren, dat de ramen van onzen St. Jan in een sfeer
rond Erasmus tot stand zijn gekomen, zeer twijfelachtig.
P. D. MUYLWIJK
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