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16 Het jaar 1566 was een zeer onstuimige pe-

riode voor de inwoners van de Nederlan-
den. Opgekropte spanningen kwamen tot 
een uitbarsting tijdens de Beeldenstorm die 
overal in het land plaatsvond. Als reactie op 
de onrust stuurde koning Filips II de hertog 
van Alva naar de Nederlanden. Hij moest 
het gezag van de Spaanse koning herstellen 
en het vuile werk opknappen. 

Om de schuldigen van de Beeldenstorm te kunnen straf-
fen, richtte hij een speciale rechtbank op: de Raad van 
Beroerten. Dit was een uitzonderingsrechtbank, bedoelt 
om iedereen die iets met de Beeldenstorm te maken had 
op te sporen en te bestraffen. Een groot deel van de ad-
ministratie van deze beruchte ‘Bloedraad’ is vandaag de 
dag terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief Brussel. 
Commissarissen van de Raad van Beroerten bezochten 
Gouda in de zomer van 1568. Daar waar mensen bereid 
waren om een getuigenverklaring af te leggen is ons nu, 
honderden jaren later, een glimp vergund op hoe de zes-
tiende-eeuwse situatie ter plaatse was. Het regeringsge-
trouwe Gouda is een beeldenstorm bespaard gebleven, 
maar ook hier raakten de gemoederen soms oververhit. 
Zo kreeg een Goudse geestelijke de volgende verwensing 
naar het hoofd:

‘Ghy zyt een verleyder van de schapen Christi, ghy ver-
leijtsche vanden rechten Christen gelooven’1

Gouda, de Beeldenstorm (1566) en
Alva’s Raad van Beroerten

Sander Wassing

Het ontwerp voor de preekstoelbekroning, die wat het bovenste gedeelte 
betreft veel uitbundiger werd uitgevoerd. Bij voltooiing van de bouw in 
1810 gaf Jan van der Haas de ontwerptekeningen terug, vergezeld van 
een door hem bijgehouden aantekeningenboek. Dat ging helaas verloren, 
anders wisten we misschien wie tot deze verandering opdracht gaf. Teke-
ning van Jacob Otten Husly, eind 18de eeuw  (foto: samh).

Titelgravure van Marcus’ Sententien en indagingen van den Hertog 
van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt (Amster-
dam 1735). Te zien is de door Alva ingestelde Raad van Beroerten, die 
in zitting bijeen is en tot taak heeft de verantwoordelijken voor de Beel-
denstorm te straffen. Op de achtergrond een standbeeld van de IJzeren 
Hertog en op de voorgrond een verdachte die bijgestaan wordt door een 
priester. Collectie Paul H.A.M. Abels) 
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zien bleef de eenwording uiterlijke schijn. Gedurende de 
hele regeerperiode van de Habsburgers bleven de ste-
den zich verzetten tegen de centralisatiepolitiek van de 
vorst.

Karel bestuurde zijn Nederlandse gebieden niet zelf. 
Vanuit Brussel regeerde de plaatsvervanger van de vorst, 
de landvoogdes, de Nederlanden. Zij werd bijgestaan 
door de hoge adel die zitting hadden in de centrale be-
stuursinstellingen en die bijvoorbeeld in de hoedanig-
heid van stadhouder één of soms meerdere provincies 
bestuurden. Zo viel Gouda bijvoorbeeld onder de pro-
vincie Holland, waar graaf Lamoraal van Egmond stad-
houder was. Een andere belangrijke familie in de provin-
cie waren de Brederodes, die in Haarlem en Bergen een 
residentie hadden. Op lokaal niveau bestierden de lage 
adel of de stadsbesturen het dagelijks bestuur. Dit ging 
allemaal goed zolang de vorst zich niet teveel mengde in 
lokale aangelegenheden.

 De relatie tussen het stadsbestuur van Gouda en de 
Habsburgse regering was nauw en verliep goed. Vandaag 
de dag zijn de stille getuigen van die verstandhouding 
nog aanwezig in de Sint Janskerk. Op de glas-in-loodra-
men vinden we landvoogdes Margaretha van Parma te-
rug, keizer Karel V en zijn zoon Filips II die worden voor-
gesteld als koning David en een tweede Salomo.2 Al in 
1549 werd Filips II tijdens een rondgang langs voorname 
steden in de Nederlanden geïntroduceerd als toekom-
stig vorst. Gouda lag niet op de route van de prins. Een 
Goudse delegatie van het stadsbestuur trok daarom naar 
Amsterdam om hun respect te betuigen aan de toekom-
stige vorst. Op twee oktober 1549 legden zij de stan-
daard eed van trouw af aan Filips II.3 

Beeldenstorm

De door Karel zorgvuldig opgebouwde machtsstructuur 
kwam onder druk te staan toen zijn zoon Filips II ( 1527-
1598 ) zijn vader opvolgde in 1555. Hiervoor zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen. Als voorvechter van het 
katholieke geloof zagen Karel V en zijn zoon iedere kri-
tiek op de kerk als potentiële bedreiging van hun macht. 
Die dreiging nam zorgelijke vormen aan met de komst 

De Nederlanden onder één vorst

Als we de bevindingen van de commissarissen goed wil-
len begrijpen dient men eerst stil te staan bij de omstan-
digheden die een beeldenstorm mogelijk maakten. De 
Nederlanden in de zestiende eeuw werden anders be-
stuurd dan andere Europese mogendheden. Waar overal 
in Europa de vorsten steeds meer macht naar zich toe 
trokken, bleef er in de Nederlanden een middeleeuwse 
situatie bestaan. Tot het begin van de zestiende eeuw 
hadden verschillende machthebbers het hier lokaal voor 
het zeggen. Van een sterk centraal gezag was nog geen 
sprake. Stadsbestuurders hadden vaak veel ruimte om 
hun eigen beleid te bepalen en bewaakten die eigen 
ruimte ook fel. Regeringsambtenaren als de commissa-
rissen van de Raad van Beroerten, mannen van buitenaf, 
hoefden doorgaans niet te rekenen op een hartelijke 
ontvangst bij de stadsbesturen. 

Gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw 
kwam er verandering in deze situatie. Karel V (1500-
1558) was door een slimme huwelijkspolitiek van zijn ou-
ders en doortastend militair optreden in bezit gekomen 
van Spanje, uitgestrekte gebieden in Italië, Oostenrijk 
en de keizerstitel van het Heilige Roomse Rijk der Duitse 
Natie. Ook de Nederlanden vielen aan Karel toe en van 
1515 tot 1548 voltrok zich een proces waarbij de zeven-
tien afzonderlijke provincies voor het eerst verenigd 
werden onder één vorst. Nadat het hertogdom Gelre ( nu 
Gelderland ) in bezit van Karel was gekomen in 1543 was 
dit proces militair gezien voltooid. De keizer beoogde 
drie doelstellingen: uitbreiding van zijn machtsgebied, 
centralisatie van bestuur en rechtspraak en bestrijding 
van kritiek op de kerk. Echter, daarmee waren niet alle 
oude gewoonten plotsklaps verdwenen. Staatkundig ge-

1. Algemeen Rijksarchief Brussel (hierna arab), identificatienum-
mer I 218 (Raad van Beroerten), inventarisnummer 109, folio 136r. 
2. H.A. van Karnebeek, De Goudsche glazen (Den Haag 1938)
3. C.M. Ridderikhoff en L.L.E. Schlüter, ‘Humanists, ‘Batavian ears’, 
and Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557)’, in: 
Wim de Groot, The seventh window: the King’s Window donated by 
Philip II and Mary Tudor to Sint Janskerk in Gouda (1557) (Hilversum 
2005) 66-79, aldaar: 71.
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van het protestantisme in de Nederlanden. Met name 
de wederdopers van het eerste uur vormden een reële 
bedreiging. Zij erkenden alleen het gezag van een pro-
feet die zijn Goddelijke visioenen openbaarde aan zijn 
volgelingen. Wereldlijk gezag en het gezag van de ka-
tholieke kerk werden niet erkend door de wederdopers. 
Dit maakte hen gevaarlijk voor de regering. In 1534-35 
trachtten de dopers een Koninkrijk Gods te stichten in 
Münster en ook nadat deze poging in bloed gesmoord 
was, vonden er nog aanslagen plaats overal in de Neder-
landen. Van zeven personen uit Gouda weten we dat zij 
geïnspireerd werden door dit radicale anabaptisme. In 
maart en april 1534 trachtten honderden personen zich 
in te schepen in Amsterdam en Monnickendam om af te 
reizen naar Münster. Ambtenaren van het Hof van Hol-
land maakten van deze gelegenheid gebruik door mas-
saal arrestaties te verrichten. Het echtpaar Femme Lou-
risdochter en Willem Gerritsz, Agnes Pietersdochter en 
Reyer Albertsz en glazenmaker Dirck Willemsz moesten 
hun voornemen met de dood bekopen. Schrijnwerker 
Frans Gerritsz en Neel Gysbrechtsdochter brachtten het 
ervan af met een geldboete en openlijke boetedoening 
in de kerk. 

De provincie Holland was een ‘broeinest van ketterij’. 
Zo werd Monnickendam ook wel ‘Luthersendam’ ge-
noemd. Op het Schermereiland, in de zestiende eeuw 
een geïsoleerd gebied, waren de wederdopers die de 
leerstellingen van Menno Simons navolgden zelfs heer 
en meester.4 Waterland en noordelijker gebieden wa-
ren voor de regering moeilijk toegankelijk en gedurende 
overstromingen zelfs onbereikbaar: een ideale uitwijk-
mogelijkheid voor iedereen die er ketterse ideeën op 
nahield! Het antwoord van de keizer was de instelling 
van een strenge inquisitie die de gangen van de gees-
telijkheid moest nagaan en de verordening van steeds 
strenger wordende ketterijplakkaten. De strenge veror-
deningen van de keizer waren ook merkbaar in Gouda. 
Gedurende de jaren van strenge vervolgingen werden 
verschillende personen uit de stad geëxecuteerd. Mari-
ken Simonsdochter werd in 1542 opgepakt in Gouda en 
begin juli van dat jaar in Den Haag berecht. Zij werd er-
van beschuldigd vele personen te hebben besmet met 

haar ketterse ideeën. Jaren later waren Goudse burgers 
zelf getuige van een executie. De in Delft geboren we-
derdoper Lambert Franken werd op 24 mei 1547 in Gou-
da verbrand. Drie jaar eerder zou hij de katholieke kerk 
hebben verlaten.5 

Het ondergronds gedwongen protestantisme kreeg 
een nieuwe impuls met de opkomst van militante calvi-
nisten vanaf ongeveer 1550. Binnen de katholieke kerk 
waren er ook dingen mis, waar nodig iets aan gedaan 
moest worden. Zo waren de bisdommen die de Ne-
derlanden telden niet gelijk verspreid over het gebied. 
Slechts één van de vijf bisdommen die de Nederlanden 
telde bevond zich boven de grote rivieren: het bisdom 
Utrecht.6 De geestelijke instellingen liepen vanaf het 
begin van de zestiende eeuw langzaam leeg, terwijl de 
bevolking groeide. Daar kwam nog bij dat de katholie-
ke geestelijkheid lang niet altijd bekwaam was om hun 

4. Piet Huurdeman, Waterland door de eeuwen heen (Purmerend 1981) 
39.
5. Zie voor de berechting van Mariken Simonsdochter: Bianca van 
den Berg, ‘Turbulent times for Sint Janskerk in Gouda: the story of 
the building campaign and the reconstruction after the great fire 
0f 1552’, in: Wim de Groot, The seventh window 80-95. Zie voor de 
berechting van Lambert Franken: Ignatius Walvis, Goudsche en an-
dere daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712) (Gouda 2012) 
48. Op een afschrift van een overzichtslijst van veroordeelde weder-
dopers komen het vonnis van Simonsdochter en de zeven andere 
personen uit Gouda ook voor. In Den Haag is zij tot de brandsta-
pel veroordeeld wegens ‘herdoop en laster’ (Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, handschriftencollectie, identificatienummer 1, inven-
tarisnummer 744).
6. Het bisdom Haarlem werd pas gesticht in 1559.
7. Zie voor de slechte situatie in de Nederlanden bijvoorbeeld de 
kroniek van Velius: Theodorus Velius, Kroniek van Hoorn. Band 2 
(1560-1629) (Hoorn 2007). Ziel ook: Jan Kuys, De Tielse kroniek: een 
geschiedenis van de Lage Landen van de volksverhuizingen tot het mid-
den van de vijftiende eeuw, met een vervolg over de jaren 1552-1566 (Am-
sterdam 1983).
8. Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, Gouda zeven eeuwen stad. 
Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda (Gouda 1972) 135.
9. Zie voor het verloop van de Beeldenstorm: J. Scheerder, De Beel-
denstorm (Haarlem 1978), H. Kaptein, De Beeldenstorm (Hilversum 
2002).
10. Olaf Mörke, Willem van Oranje (1533-1584). Vorst en ‘vader’ van de 
Republiek (Amsterdam en Antwerpen 2010) 63.
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mannen sterk, een smeekschrift aan bij de landvoogdes 
in Brussel. Hendrik van Brederode, later bekend als de 
‘Grote Geus’, was hun zegsman. In het smeekschrift ver-
zochten zij, onder dreiging van gewapende opstand, dat 
de ketterijplakkaten uit de tijd van Karel V moesten wor-
den opgeschort. Het antwoord van de landvoogdes was 
als volgt: de ketterijplakkaten zouden worden verzacht 
en protestantse bijeenkomsten werden toegestaan op 
de plaatsen buiten de stadsmuren, waar ze voorheen 
ook al plaats vonden, totdat er definitief antwoord kwam 
van Filips II uit Spanje.

Wat er tijdens deze zogenaamde hagenpreken be-
sproken werd weten we vaak niet, maar dat er stevige 
kritiek werd geuit op de katholieke geestelijkheid en hun 
‘heidense’ verering van beelden is zeker. Op 10 augustus 
1566, in het nu Franse Steenvoorde sloeg de vlam in de 
pan. Na een hagenpreek werd het interieur van de kerk 
en het klooster kapot geslagen. Als een lopend vuurtje 
verspreidde de Beeldenstorm zich gedurende de weken 
daarna over de Nederlanden. Op 23 augustus sloegen 
beeldenstormers toe in Amsterdam, een dag later in Delft 
en Utrecht en op 25 augustus vond er een beeldenstorm 
plaats in Den Haag. Nog lang nadat de Beeldenstorm was 
uitgewoed bleef het onrustig in de provincie Holland: 
geuzenbenden stroopten het land af. Deze soldaten wa-
ren aanhangers van Brederode, die vanuit Vianen en later 
vanuit Amsterdam Utrecht en Holland bedreigden. Pas in 
april 1567 had de landvoogdes de situatie in de Neder-
landen weer onder controle en kwam er aan de onrust 
die in de zomer van 1566 begonnen was een einde.9

Alva en de Raad van Beroerten

De Beeldenstorm was een enorme provocatie van de ge-
vestigde orde. Dat de katholieke kerk het fundament was 
van Karel V’s en Filip’s macht komt goed tot uitdrukking 
in de woorden die Karel V uitgesproken zou hebben toen 
hij de macht overdroeg aan zijn zoon:

‘…en wanneer je doorgaat de ijverige verdediger van 
het katholieke geloof en van de wet en de gerechtigheid 
te zijn, die de kracht en het bolwerk van je macht zijn.’10

‘kudde’ op religieus gebied te bedienen. Hoge geeste-
lijken lieten hun taken vaak over aan een onbekwaam 
persoon.

Wanneer het slecht ging in het land, begonnen die te-
kortkomingen van de katholieke geestelijken in het oog 
te lopen. Beginjaren zestig van de zestiende eeuw was 
zo’n periode waarin het slecht ging. In kronieken staat 
dat de winters lang en koud waren en de zomers nat en 
koel. Gevolgen was dat de gewassen verrotten op het 
land en de pest uitbrak.7 Door verschillende handels-
conflicten met buitenlandse vorsten verging het de eco-
nomie ook niet goed. In de lakenindustrie werden die 
problemen goed zichtbaar. Ook in kloosters hield men 
zich vaak bezig met weven, maar over deze producten 
hoefde geen belasting te worden betaald. Zo kon het ge-
beuren dat de mensen ontvankelijk waren voor nieuwe, 
religieuze ideeën. Ook in Gouda ondervond de lakenin-
dustrie problemen. Toch zijn er geen aanwijzingen dat 
het spinnen en weven van wol in de Goudse kloosters 
wrevel heeft opgewekt onder de poorters.8 

Elders was dit duidelijk wel het geval. De lage adel 
pikte deze sentimenten op en boden, enkele honderden 

Pagina uit Marcus’ Sententien met vonnissen tegen inwoners van 
Oudewater, Woerden, Gouda en Jaarsveld. 
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Gouda werd niet getroffen door de beruchte Beeldenstorm. De buitenkant van de Sint-Janskerk laat echter wel zien dat er sprake is geweest van een 
aanhoudende beeldenbries. Overal zijn de beelden weggehaald en afgebikt nadat de kerk in 1573 in handen was gekomen van de gereformeerden. 

Het interieur van de kerken en kloosters kapot slaan be-
tekende dat men schopte tegen de fundamenten van het 
vorstelijke gezag. Zo’n uitdaging kon natuurlijk niet on-
beantwoord blijven. Filips II stuurde zijn meest ervaren 
ijzervreter, de hertog van Alva, met een leger naar de 
Nederlanden om orde op zaken te stellen. Eenmaal aan-
gekomen zette hij niet alleen soldaten in om de rust en 
vrede te herstellen. Een speciale rechtbank, de Raad van 
Beroerten, werd in het leven geroepen om de beelden-

stormers op te sporen en te bestraffen. Voor historici is 
het niet eenvoudig om de werkwijze van de ‘Bloedraad’ 
te doorgronden. Toen eenmaal duidelijk werd dat brede 
lagen van de bevolking zich hadden ingelaten met de 
onlusten van 1566 ging Alva steeds rigoureuzer mensen 
vervolgen. Door de snelheid waarmee men te werk ging 
werden de beweegredenen achter een vonnis steeds on-
duidelijker.11

Ongeveer honderd speciale commissarissen zwerm-
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11. L.P. Gachard, ‘Notices sur le Conseil des Troubles institué par le 
duc d’Albe’, in: Bulletin de l’Académie Royale de Belgique no. 16 (1849) 
3-31, M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, 
de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten 1566-1568 (Nijmegen 2005): 
‘Nu, meer dan 400 jaar later, moet opnieuw geconstateerd worden 
dat de werkwijze van deze uitzonderingsrechtbank nog altijd gro-
tendeels onbekend is’, 150.
12. M. Dierickx, ‘Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog 
van Alva in de Nederlanden’, in: Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlanden, vol. 18 (1964) 167-192, aldaar: 172.
13. L. K. Zeldenrust, Wandelingen door oud Gouda (Gouda 1954) 7. Zie 
ook: H. Sprokholt en H. van Dolder- de Wit, Op gewijde grond ge-
bouwd. Goudse gebedsplaatsen door de eeuwen heen (Gouda 2005).
14. Koen Goudriaan, De gilden in Gouda (Gouda 1997).
15. Van den Berg, ‘Turbulent times’, Walvis, Goudsch kerk-zaaken, 54.

machthebbers voelbaar in de stad, maar dit volstaat niet 
als verklaring. Een deel van het antwoord wordt gevormd 
door het bloeiende, geestelijke leven in de stad. Aan de 
Spieringstraat stonden bijvoorbeeld het Catharinagast-
huis waar vrouwelijke zwervers werden opgevangen en 
het Sint Margaretha klooster. Aan de huidige Groeneweg 
was het klooster van de cellenbroeders te vinden. Het 
zijn slechts enkele voorbeelden van de katholieke in-
vloed die ook nu nog merkbaar is in Gouda:

‘Van het twintigtal kapellen van kloosters of gasthuizen 
zijn enige bewaard gebleven, die het stadsbeeld aan-
trekkelijk verlevendigen’13 

Het gildewezen was ook sterk ontwikkeld in de stad. 
In de zestiende eeuw waren tientallen gilden actief die 
nauw verbonden waren met de kerk. Vele van deze gil-
den hadden bijvoorbeeld eigen altaren in de kerk.14

Beeldenstormers, vaak hooguit enkele tientallen man-
nen sterk, hoefden hier dus niet te rekenen op een warm 
onthaal. Daar komt bij dat het stadsbestuur krachtda-
dig optrad en maatregelen nam om ongeregeldheden te 
voorkomen. Bij de eerste tekenen van op handen zijnde 
hagenpreken werden de stadspoorten gesloten en werd 
ieder symbool wat naar de geuzen verwees verboden. 
Van de landvoogdes kreeg het stadsbestuur permissie 
om een stadswacht van 300 man op te richten. Tijdens 
marktdagen, als er veel vreemdelingen in de stad wa-
ren en in de avonduren patrouilleerden zij door de stad. 
Toen een Goudse barbier het waagde om reclame te ma-
ken voor een hagenpreek buiten de stadspoorten, wer-
den nog diezelfde dag de ruiten van zijn huis ingegooid. 
De man vluchtte niet veel later de stad uit. Op 3 oktober 
1566 ontving het stadsbestuur een brief van de koning 
waarin hij bedankte voor hun krachtdadige optreden.15 

Maar al gedroegen het stadsbestuur en de burgers van 
Gouda zich voorbeeldig, toch sloegen Alva en de Raad 
van Beroerten de stad niet over en werd ook hier een 
onderzoek ingesteld. Twee maal, in november 1567 en 
in de zomer van 1568 bezochten commissarissen de stad 
en tekenden hun bevindingen op. Direct in de aanhef 
wordt duidelijk dat zes Goudse burgers iets op hun kerf-
stok hadden, zo blijkt uit een instructie voor de baljuw:

den vanaf september 1567 uit over de Nederlanden om 
hun ‘informaties’ op te doen: overal werden stadsbe-
sturen en geestelijken ondervraagd over de gebeurte-
nissen gedurende de zomer van 1566. Op basis van al 
deze verslagen, die per ommegaande naar Alva in Brussel 
werden gestuurd, velde Alva en zijn naaste getrouwen de 
vonnissen. Personen die een hagenpreek ten gehore had 
gebracht, iedereen die een hagenpreek op wat voor een 
manier dan ook mogelijk had gemaakt, beeldenstormers 
en personen die de wapens hadden opgenomen tegen 
de koning deden er goed aan te vluchten naar veiliger 
oorden.12 Ongeveer 12000 personen zijn op de lijst der 
veroordeelden terecht gekomen. De meeste personen 
waren tijdig gevlucht: ongeveer 1100 van de 12000 per-
sonen zijn daadwerkelijk opgepakt en geëxecuteerd. De 
overige personen werden over een tijdsbestek van en-
kele maanden driemaal gedagvaard en vervolgens voor 
eeuwig uit de Nederlanden verbannen. Hun achtergeble-
ven goederen vielen toe aan de Koninklijke schatkist. 

Gouda en de Raad van Beroerten

Eind augustus 1566 woedde de Beeldenstorm in Am-
sterdam, Delft, Leiden en Utrecht. Ook is bekend dat 
er hagenpreken plaatsvonden in de weilanden rondom 
Gouda. Het is daarom opmerkelijk dat het hier uitein-
delijk rustig bleef. Door de Goudse glas-in-loodramen 
en door patronage was de invloed van de Habsburgse 
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Jacob de man van Atris de coockster toegenae(m)pt 
Calvinus
Jan Claesz(oon) al(ia)s pecklap
en(de)
Goessen Raessen’16

Van de genoemde personen werd verwacht dat zij zich 
in augustus 1568 voor hun daden kwamen verantwoor-
den voor Alva in de stad Antwerpen. Toen zij op die dag 

‘Heer baillu. Wilt uw weete doen In presentie van twee 
getuijgen, ofte gebuyren deur last van mij Arnoult Sas-
bout, Raedt Ordinaris der Co. Mat. In Hollandt als daer 
toe gecom(m)itteert byde Excellentie vande hartoge 
van Alve, Lieutenant, Commandeur en(de) Capitain g(e)
n(er)ael van Co. Mats. Nederlanden ten lesten woon-
stede van dese meebesc(h)reven persoonen als
Cornelis van Assendelft
Sas ofte Sasbout Cornelisz(oon)

Beeldenstorm in Vlaanderen. Schilderij van onbekende hand uit 1631.
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om hals gebracht’. In dit citaat zit een van de drijfve-
ren vervat die beeldenstormers tot hun daden bracht: 
wraak op katholieke geestelijken die de gehate inquisitie 
hadden bijgestaan en andersdenkenden hadden verra-
den. Door beelden te breken of te vernederen wilden de 
beeldenstormers aantonen dat het slechts voorwerpen 
waren zonder sacrale waardigheid. Tot het breken van 
beelden is het in Gouda niet gekomen. De zes Goudse 
veroordeelden door de Raad van Beroerten staan in 
schril contrast als we dit cijfer vergelijken met het aantal 
veroordeelden uit omliggende steden: ongeveer 27 ver-
oordeelden uit Oudewater, 28 uit Rotterdam, 30 uit den 
Haag en 39 uit Schoonhoven.18 Andersdenkenden deden 
er goed aan om elders bijeen te komen. In de vonnissen 
van personen uit omliggende steden zijn aanwijzingen te 
vinden dat Gouwenaren dit ook deden. Zo lezen we bij-
voorbeeld in het vonnis van Jan Cluyt uit Schoonhoven 
dat ‘mede gebleecken is dat hy tot zynen Huyse tot diverse 
reysen vergaederinge van Geusen gehadt heeft, ende con-
venticulen gehouden zyn geweest, ende datter een paer 
volcx van der Goude opte nyenwer maniere tot zynen Huyse 
getraut zyn.’19 

In Gouda zou het er jaren later pas van komen, toen de 
watergeuzen in 1572 de stad innamen en het Sint Mar-
garethaklooster plunderden. Nu waren het de katholie-
ken die er goed aan deden hun opvattingen voor zich te 
houden. Dat de heimwee naar oude tijden bleef, toont 
een voortijdig ontdekte samenzwering van katholieken 
aan in 1574. Men was van plan de stad weer in Spaanse 
handen te brengen.20 Voor Gouda zouden de stormach-
tige tijden pas aanbreken toen de opstand tegen Spanje 
goed van de grond kwam in 1572. De Beeldenstorm van 
1566 ging aan Gouda voorbij.

schitterden door afwezigheid werden zij voor eeuwig 
uit de Nederlanden verbannen op 27 oktober van dat 
jaar. Al deze mannen waren schuldig aan incidenten die 
plaatsvonden niet lang voordat de commissarissen in de 
stad arriveerden. Goessen Raessen zou een scène ge-
maakt hebben in de Sint Janskerk en bedreigingen heb-
ben geuit aan het adres van Gerrit Gerritsz de Lange, een 
van de getuigen die zijn verhaal wenste te doen voor de 
commissarissen: ‘hebbende den 12den November lestlee-
den verwekt en beroert seekere oproeren in de Kerk tegen 
syn Pastoor.17 De Lange zou Jan Claesz Pecklap hebben 
verraden bij de pastoor. Raessen, Pecklap en de andere 
veroordeelden zouden al bijna een jaar lang geheime bij-
eenkomsten hebben gehouden bij een zekere Jacob met 
de bijnaam ‘Calvinus’. 

Ook op het kerkhof was een incident voorgevallen. 
Drie mannen, waaronder Sasbout Cornelisz, zouden de 
pater van het Margrietenklooster, Cornelis Harmansz, 
hebben bedreigd. Cornelisz beweerde dat de pater een 
valse leer verkondigde, waarop de pater antwoordde dat 
hij slechts verantwoording schuldig was tegenover God. 
Cornelisz eiste vervolgens een publiek dispuut om te be-
palen wie het bij het rechte eind had.

De pater kreeg nog een verwensing naar het hoofd: ‘Gy 
bloetzuyger, ghy hebter tot Middelburch als ketter twee 
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