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Harboldus Thombergius, een Duitse grond-
legger van het Goudse remonstrantisme
 

Paul H.A.M. Abels

Het Goudse remonstrantisme is er bekaaid 
van afgekomen in het jongste themanum-
mer van de Tidinge over 500 jaar Reformatie 
in Gouda. Deze stroming komt weliswaar 
kort ter sprake in het artikel van Udo Doe-
dens over de Hervormde Gemeente, maar 
daarmee wordt wellicht (en ten onrechte) de 
indruk gewekt dat de remonstranten uit de 
Goudse geschiedenis zijn verdwenen met 
het uit de kerk zetten en verbannen van de 
drie predikanten van Gouda tijdens en na de 
Synode van Dordrecht in 1619. 

Daarom richt dit artikel de schijnwerpers op een van de 
drie grondleggers van het Goudse remonstrantisme. Over 
Eduardus Poppius, medeoprichter van de Remonstrant-
se Broederschap, en Dirck Herbers, zoon van de Goudse 
reformator Herman Herbers, is al veel geschreven. Maar 
Harboldus Hendricksz Thombergius (Tombergen) is altijd 
de grote onbekende gebleven. Met deze bijdrage krijgt 
hij een gezicht, zelfs letterlijk, want gelukkig is van hem 
een gegraveerd portret bewaard gebleven.

Toen Harboldus Thombergius op 17 december 1598 
in Gouda aankwam, gekleed “in ’t zwart leer, met een 
zaaij overtrekzel”, was hij in protestants Nederland even 
mysterieus en onbekend als zijn voor Hollandse begrip-
pen vreemde kleding. Dat wij weten hoe hij er op die dag 
uitzag en hoe hij hier belandde, danken wij aan notities Huis van Thombergius, Lage Gouwe 146-148 (foto: Nico J. Boerboom)
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Portret van 
Harboldus 
Thombergius
(foto: auteur)
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maar een tweede brief wekte zozeer diens interesse dat 
hij moeite ging doen om deze Duitse predikant als zijn 
ambtgenoot naar Gouda te halen. Tot zover het relaas 
van kleinzoon Willem Tomberg.

Tussen de Hollandse reis van Harboldus Thombergius 
in 1594 en zijn komst naar Gouda zaten maar liefst vier 
jaar. Wat zich in die periode precies heeft afgespeeld, is 
niet helemaal duidelijk. Hij zegt zelf hierover het een en 
ander in het voorwoord van een in 1612 door hem uitge-
geven boekwerkje, De cleyne zandtberch. Daaruit krijgt 
de lezer de indruk dat zijn komst naar Holland niet zo-
zeer het gevolg is geweest van een spirituele zoektocht, 
maar van een vlucht voor oorlogsgeweld. Het Kleefse ge-
bied was in deze jaren namelijk het toneel van een felle 
strijd tussen Spaanse en Nederlandse legers. Directe 
aanleiding voor Harboldus en vele honderden anderen 
om te vluchten was een invasie van het “groote heyrleg-
her der Spangiaerden” in 1598. Volgens hem was vertrek 
onvermijdelijk omdat “de dorpen worden gheplundert, 
de huysen berooft, haren oogst vernielt ende het vee 
wechghevoert”.2

van zijn kleinzoon, de notaris en glazenier Willem Tom-
berg. Hoewel de originele aantekeningen inmiddels zijn 
verdwenen, kon de Goudse stadsgeschiedschrijver Igna-
tius Walvis daar nog over beschikken en putte hij eruit 
voor zijn Goudsche onkatolijke kerkzaken.1 Uit die notities 
blijkt dat Harboldus een Duitser was die in 1568 in het 
Hessische Wartburg werd geboren. Zijn vader Hendrick, 
die katholiek was, deed hem in de leer bij een jezuïet. 
De jonge Harboldus had een niet te stillen honger naar 
kennis, die hem ook boeken deed lezen van reformato-
ren als Luther, Bullinger en Calvijn. Onmiddellijk na het 
overlijden van zijn leermeester greep hij de kans om van 
woonplaats én van geloof te veranderen. Hij vestigde 
zich in 1588 in Kettwich nabij Essen, waar hij aan de slag 
ging als kapelaan van de lutherse gemeente en waar hij 
in hetzelfde jaar ook in het huwelijk trad. Waarschijn-
lijk was zijn bruid Emmerentia Vrijdaechs, die later in de 
bronnen zal opduiken als zijn echtgenote.

Op zoek of op de vlucht?

In 1590 verhuisde het echtpaar naar Ruhrort in het 
hertogdom Kleef, gelegen aan de Rijn nabij Duisburg. 
Harboldus werd daar beroepen als calvinistisch-ge-
reformeerd predikant. Vier jaar later, zo beweert zijn 
kleinzoon, werd zijn behoefte om “wat nieuws te hoo-
ren” zo sterk, dat hij scheep ging en de Rijn afzakte om 
in de Nederlanden zijn licht op te steken. Hij bezocht 
kerkdiensten in Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, 
Woerden, Utrecht en Amsterdam, maar de preken die 
hij daar bijwoonde, bevielen hem maar matig. Op de 
veerboot van Amsterdam naar Hoorn zat hij naast een 
koopman, die zat te lezen in een boekje van de Goudse 
predikant Herman Herbers. Over diens schouder meele-
zend raakte hij zo geboeid door de inhoud, dat hij po-
gingen deed het werkje te kopen. De eigenaar voelde er 
maar weinig voor afstand te doen van zijn kleinood, maar 
dankzij bemoeienis van medereizigers lukte dat uitein-
delijk toch, waarna hij het met genoegen meer dan eens 
doorbladerde. Het boekje riep bij Harboldus enkele vra-
gen op. Daarom besloot hij de auteur een brief te schrij-
ven. Herman Herbers reageerde in eerste instantie niet, 

1. P.H.A.M. Abels (ed.), Ignatius Walvis. Goudsche onkatolijke kerkza-
ken (Delft 1999) v. in reg.
2. H. Thombergius, De cleyne zandt-berch. Van parabolen ende gelijc-
kenissen uyt de groote Bybel der edeler Nature, uyt de H. Schrifture, uyt 
den Historien ende uyt de Bevindelijckheyt (Gouda 1612), voorwoord.
3. sahm, Oud-Archief Gouda, Kamerboeken, 27-12-1598: Extract uijt 
t’eerste stadtsregister der stede van Gouda.
4. Volgens verklaring van Dirck Herbers op 6 november 1618 was 
de Korte Onderwijsinge door hem, zijn vader en Thombergius op-
gesteld.
5. sahm, Huizenboek Matthijs, Lage Gouwe.

Handtekening van Thombergius onder de remonstrantie van 1610 (foto: auteur)
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Thombergius toont zich in hetzelfde voorwoord dank-
baar dat het Goudse stadsbestuur hem vijftien jaar eer-
der als “bedroefden pelgrim” zo liefdevol had ontvan-
gen. Uit het Kamerboek van de burgemeesters blijkt dat 
zij hem op 27 december 1598, dus nauwelijks tien dagen 
na zijn aankomst in de stad – na een proefpredikatie 
op Kerstmis, op voorspraak van de kerkenraad en on-
dersteund door goede getuigenissen over zijn persoon 
uit zijn vorige standplaats Ruhrort – hebben aangesteld 
als tweede predikant van de Sint-Janskerk. Nadrukkelijk 
kreeg hij de opdracht mee “eenigheijt van leere, goede 
vrede ende goede correspondentie” te houden met Her-
man Herbers. In ruil daarvoor kreeg hij een traktement 
van 500 gulden per jaar en vrij wonen in een huis dat 
beschikbaar werd gesteld door de stad.3 

De beroeping roept enkele vragen op. Waarom beslo-
ten het stadsbestuur en de kerkenraad deze in de Ne-
derlanden volstrekt onbekende Duitser als predikant aan 
te stellen? Dat zal waarschijnlijk alles te maken hebben 
gehad met de eigenzinnige en omstreden religiepolitiek 
in de stad, die het moeilijk maakte predikanten van el-
ders uit Holland te krijgen. Pogingen om kandidaten te 
beroepen, ketsten steeds af aangezien zij weigerden 
met Herbers te werken, omdat zij het oneens waren met 
diens afwijkende theologische opvattingen en bang wa-
ren voor de toorn van de gereformeerde synodes. Dat 
dwong Gouda uiteindelijk haar toevlucht te zoeken tot 
een ‘buitenlander’, wiens Nederduitse tongval ook hier 
in Holland blijkbaar voldoende verstaanbaar was en die 
wel bereid was de mild-gereformeerde – door de over-
heid gedicteerde – koers te volgen. Voor de vacature van 
de derde predikant werd kort daarna eveneens een cre-
atieve oplossing gevonden, door op deze plek Herbers’ 
zoon Dirck te beroepen. 

Ingeburgerd en geliefd predikant in Gouda

De Duitse immigrant-predikant Thombergius heeft zich 
blijkbaar naadloos ingevoegd in de Goudse samenleving 
en het kerkelijke leven alhier. Hij verzorgde zijn preek-
beurten en verscheen op classicale en synodale vergade-
ringen wanneer het zijn beurt was. Ook leverde hij een 

actieve inbreng bij het opstellen van de Corte Onderwij-
singe, die bekend werd als de Goudsche Catechismus, en 
de overal elders gebruikte Heidelbergse Catechismus ver-
ving.4 In 1603 was hij inmiddels zodanig in goeden doen, 
dat hij financieel draagkrachtig genoeg was om een eigen 
woning te kopen. Van Ariaentgen Gijsbrechtsdr, weduwe 
van Ewout Gerrits, kocht hij op 2 september van dat jaar 
een heus grachtenpand aan de Lage Gouwe 146-148.5

Nergens is sprake van conflicten rond zijn persoon of 
spanningen met Herbers, zoals ten tijde van zijn voor-
gangers. Ook het Goudse stadsbestuur leek zeer tevre-
den met hem. Over zijn daadwerkelijke functioneren of 
zijn opvattingen is, mede door het ontbreken van ker-
kenraadsacta of andere relevante bronnen, weinig be-

Titelpagina van Thombergius’ Cleyne zandt-berch uit 1612 (foto: auteur)
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kend. Het voorwoord in het eerdergenoemde, door de 
bekende drukker Jasper Tournay geproduceerde boekje, 
geeft nog het meeste inzicht in zijn zielenroerselen. De 
in het werk opgetekende gelijkenissen noemt hij “mijne 
Goutsche nacht-oeffeningen”, te vergelijken met de At-
tische Nachten van de Romeinse schrijver Aulus Gellius 
uit de klassieke oudheid. De lasten van een zwaar ambt 
en een groot gezin dwongen hem namelijk slaap op te 
offeren voor deze studieuze taak. Het zou overigens niet 
de enige keer blijven dat hij refereert aan nachtelijke ar-
beid.

Een opvallend ander thema dat hij aansnijdt in het 
genoemde voorwoord betreft zijn zorg om ontspoorde 
jeugd (“ongheregelde mensch”). Hij laat zien een man 
van tucht en orde te zijn. Uitvoerig prijst hij het besluit 
van het stadsbestuur om een Tuchthuis in te richten. Hij 
heeft goede hoop dat de nieuwe instelling discipline-
rend zal werken: “de naem van’t Tuchthuys sal den ou-
ders een roede zijn, hare quaedtwillighe kinders te doen 
beven”. Hij hoopt ook dat de gedachte aan en de vrees 
voor de “beuck-hamers, het geruysch ende rammelen 
der ketenen” kwaadwillenden zal weerhouden ramen in 
te gooien of bruggen en stoepen te vernielen.6 

Een jaar eerder had Thombergius al een ander boek-
werk ter perse gebracht bij Tournay; niet door hemzelf 
geschreven, maar uit het Duits vertaald. Het betrof het 
werk Van den Rycke Christi van Sebastiaen Franck. Dit 
initiatief zou hem later nog zwaar aangerekend worden, 
want Franck was een zogeheten spiritualist die weinig 
moest hebben van een ‘uitwendige’ kerk. Zo betoogde 
hij dat kerkgang en het luisteren naar Gods woord niet 
noodzakelijk zouden zijn voor de mens om na de dood 
zalig te worden. Iemand als Dirck Volckertz Coornhert 
liet zich graag inspireren door Franck. Dat Thombergius 
uitgerekend dit werk vertaalde en aanprees, plaatste 
hem in de ogen van de gereformeerden in dezelfde spi-
ritualistische hoek. In de Goudse context was een derge-
lijke voorkeur echter niet uitzonderlijk, gelet op de grote 
aanhang die Coornhert in deze stad had en soortgelijke 
sympathieën – maar dan voor het davidjorisme – bij Her-
bers senior.

Als predikant kon Thombergius na het overlijden van 

6. Thombergius, De cleyne zandt-berch, voorwoord.
7. Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526: Stukken be-
treffende het onderzoek door de gedeputeerden van de Zuid-Hol-
landse Synode tijdens de visitatie van de classes in de periode nov. 
1618 t/m mrt 1619. http://www.paulabels.nl/2011/07/acta-kerkelijke-
rechtbank-zuid-hollandse-synode-1618-1619/.
8. sahm, Huizenboek Matthijs, Turfmarkt ZZ.

deze Herbers in 1607 ook prima overweg met diens op-
volger, Eduardus Poppius. Toen tijdens het Twaalfjarig 
Bestand (1609-1621) binnen de gereformeerde kerk een 
felle richtingenstrijd ontbrandde tussen rekkelijken (ar-
minianen) en preciezen (gomaristen), koos hij samen 
met hem en Herbers junior zonder dralen de zijde van 
eerstgenoemden. De handtekeningen van de drie Goud-
se predikanten, ook die van Thombergius, zijn dan ook 
terug te vinden onder de remonstrantie die in 1610 werd 
ondertekend door 43 predikanten in de Nederlanden. In 
dit verzoekschrift aan de Staten van Holland, waarmee 
ze de naam ‘remonstranten’ kregen, vroegen zij politieke 
bescherming tegen kerkelijke censuur. Zij wilden de vrij-
heid om vast te mogen houden aan hun leerstellingen, 
die onder meer betrekking hadden op de predestinatie.

Aangeklaagd en afgezet

Toen dit theologische conflict vervlochten raakte met 
een felle politieke machtsstrijd tussen de Hollandse 
raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en de stad-
houder-legeraanvoerder, prins Maurits van Oranje-Nas-
sau, kwamen de remonstranten – en daarmee ook de 
eigenzinnige positie van Gouda op religieus vlak – steeds 
meer in het gedrang. In 1618 was het pleit beslecht. Van 
Oldenbarnevelt, de beschermer van de remonstranten, 
werd gearresteerd en wegens landverraad ter dood ge-
bracht. Zijn tegenstander prins Maurits trok met zijn 
troepen het land door om remonstrantsgezinde stads-
besturen onder dreiging met geweld af te zetten. Als 
laatste deed hij dat in Gouda, het sterkste remonstrant-
se bolwerk van Holland. 

Op kerkelijk gebied werd een vergelijkbare zuivering 
doorgevoerd met behulp van een Nationale Synode in 
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synodevoorzitter Bogerman, werden ze begin juli 1619 
op boerenkarren geplaatst en bij Waalwijk, net buiten 
het gebied van de Republiek, aan de weg gezet.

Terwijl Poppius in Dordrecht het oordeel van de syno-
de moest aanhoren, kregen Herbers jr. en Thombergius 
te maken met een rondreizende ‘rechtbank’ van de Zuid-
Hollandse Synode. Dit college had tot taak om vooruitlo-
pend op de uitkomst van de Dordtse synode dorpen en 
steden zoveel mogelijk te zuiveren van remonstranten en 
andere onrechtzinnige predikanten. De zaak van Thom-
bergius werd op 21 januari 1619 behandeld. Hem werden 
drie concrete zaken ten laste gelegd. Allereerst de al ge-
noemde vertaling van het boek van Sebastiaen Franck. 
Hij weigerde spijt te betuigen of afstand te nemen van 
het boek, terwijl het volgens zijn aanklagers een werk 
was, “smaeckende na geestdriverie”. 

Het tweede verwijt was dat Thombergius de ‘dool-
geest’ Conradus Vorstius in Gouda altijd aan het Avond-
maal had toegelaten.7 Deze beoogde opvolger van Armi-
nius als hoogleraar in de theologie aan de universiteit van 
Leiden werd verdacht van sociniaanse denkbeelden, dat 
wil zeggen loochening van de goddelijke drie-eenheid, 
wat een gruwel was in gereformeerde ogen. Zijn benoe-
ming ging niet door, waarna hij door de stad Gouda werd 
uitgenodigd zich hier te vestigen om aan zijn verdediging 
te werken. Hij ging wonen aan de Turfmarkt (op de plek 
waar later de synagoge zou worden gebouwd),8 schreef 
verweerschrift na verweerschrift en werd allerhartelijkst 
bejegend, ook door de Goudse predikanten. Zij legden 
hem ook geen strobreed in de weg om deel te nemen 
aan het Avondmaal, waarbij hij zelfs consequent aan de 
eerste tafel mocht plaatsnemen. Thombergius kreeg dat 
nu voor de voeten geworpen, wellicht omdat hij goed 
bevriend lijkt te zijn geweest met zijn Duitse ‘landge-
noot’. Nog in 1618, toen de positie van beide heren al 
zeer wankel was geworden door de wetsverzetting door 
prins Maurits, deed Thombergius, samen met drukker 
Jasper Tournay, een bij voorbaat kansloze poging om 
bij de nieuwe magistraat toestemming te krijgen voor 
het drukken van een nieuw boekje van Vorstius. Tot het 
laatst toe bleef Thombergius het dus voor hem opne-
men.

Dordrecht (1618-1619). Daar werden de remonstrantse 
leiders ontboden. Vanuit Gouda nam Poppius deel. Hun 
leerstellingen werden verworpen. Predikanten werden 
voor de keus gesteld de Acte van Stilstand te tekenen, 
waarmee ze hun ambt neerlegden, of anders te worden 
verbannen uit het land. Direct nadat de ter synode ont-
boden predikanten waren weggestuurd uit de zaal door 

Portret van Thombergius’ Goudse ambtgenoot Eduardus Poppius (foto: 
auteur) 
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De derde beschuldiging aan het adres van Thomber-
gius had te maken met zijn pogingen kerkelijke afzetting 
te voorkomen. Daarom had hij geweigerd te verschijnen 
voor de reguliere synodevergadering. Waarschijnlijk te-
gen beter weten in bleef hij zich beroepen op de Staten 
van Holland, in de hoop dat zij een afzetting zouden ver-
hinderen. Dirck Herbers, zijn Goudse ambtgenoot, nam 
het ook voor hem op en voegde tegenover de ‘recht-
bank’ nog een ander argument toe aan het verweer. Hij 
beweerde dat de stad “eerder sesmael in bloetbat soude 
staen”, dan dat zij Thombergius zou laten gaan. 9 

Hoewel erg pathetisch, zou uit deze woorden afgeleid 
kunnen worden dat de Duitse predikant zich in zijn stad 
inmiddels zeer geliefd had gemaakt. Ook de latere con-
tra-remonstrantse predikant van Gouda, Bartholomaeus 
Nicolai Piscator, bevestigde in 1622 dit beeld toen hij in 
een pamflet tegen Poppius stelde dat Thombergius “by 
uwe broeders ende susters voor een H. Sanct wordet ge-
houden”, bijna een heilige dus.10

Het verweer van Thombergius en zijn populariteit in 
Gouda konden echter niet verhinderen dat hij op 25 ja-
nuari 1619 door genoemde ‘rechtbank’ van de Zuid-Hol-
landse Synode uit zijn ambt werd gezet. Een beschikking 
daartoe werd in handen gegeven van de Goudse burge-
meester De Vrije.11

Ballingschap in Antwerpen

Voor Thombergius braken sombere tijden aan. Opnieuw 
moest hij vrezen van huis en haard verdreven te worden. 
Wellicht met het oog op dit naderende onheil liet hij in 
deze periode een portret van zichzelf schilderen in de 
bekende ‘portrettenstudio’ van Michel van Mierevelt in 
Delft. Van dit schilderij werd door Willem Jacobsz Delff 
een gravure gemaakt, die in veelvoud gedrukt kon wor-
den en geschonken aan familie en goede vrienden als hij 
onverhoopt het land moest verlaten. Hij was toen 51 jaar 
en volgens het randschrift “Nuper concionator Goud-
anus” (Tot voor kort predikant van Gouda). Net als zijn 
ambtgenoot Poppius is hij getooid met een forse baard. 
Verder heeft hij een – wat de Duitsers noemen – “hohe 
Stirn”, een hoog voorhoofd. De rimpels en de indrin-

Brief van Emmerentia Vrijdaechs, weduwe van Harboldus Thombergius 
aan hertog Frederik III van Sleeswijk-Holstein, waarin ze het opneemt 
voor haar zoon Petrus. Hier ondertekent zij als ‘HerrBoldi Thombergi 
Relicta Vidua’ (foto: Landesarchiv Schleswig-Holstein)
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9. NA, Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526.
10. Eduard Poppius, Aenwijsinge van de groote en grove misslaghen D. 
Bartholomaei Nicolai (z.pl. 1622), 19.
11. NA, Nationaal Archief, Oud-Synodaal Archief, inv.nr. 526.
12. KB, Knuttel 2935, d.d. 22-6-1619; J. Reitsma, S.D. van Veen (eds.), 
Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke 
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, deel III (Groningen 1894), 
385: “Van de predicanten die als ligeurs van hare Hoogh. Mog. ghe-
boden zijn uyt dese Vereenighde Landen te vertrecken”.
13. Abels, Ignatius Walvis, 35. Bijlage.

gende blik waarmee hij de beschouwer aankijkt, geven 
de indruk van een getergd, maar nog steeds vastberaden 
man.

Die vastberadenheid blijkt ook uit Thombergius’ deel-
name aan een heimelijke vergadering in een Rotterdams 
logement van hun medepredikant Adriaen vanden Borre, 
in juni 1619. Justitie kreeg hier lucht van. De deelnemers 
werden voor het gerecht gedaagd en hoewel zij beweer-
den slechts bijeengekomen te zijn voor lezing van de 
Heilige Schrift en om te bidden, oordeelden de rechters 
dat de aanwezigen een “Ligue” hadden willen smeden 
om zich te verzetten tegen de overheid. Alle vijf aanwe-
zige predikanten ondergingen daarom hetzelfde lot als 
dat van hun geestverwanten in Dordrecht. Ook zij moes-
ten op 19 juli plaatsnemen op boerenkarren en werden 
over de grens gezet.12

Thombergius moet nauwelijks de tijd hebben gehad 
om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen, die 
in Gouda achterbleven. Hoezeer de gebeurtenissen hem 
aangrepen, blijkt wel uit een brief die hij op 19 augustus 
vanuit Waalwijk schreef aan een niet nadere aangeduide 
persoon. Op de negende dag van zijn “ballinckschap”, zo 
vertelde hij, zat hij midden in de nacht aan een tafeltje 
te schrijven – niet ongewoon voor hem, zoals we eerder 
zagen – tot hij werd overvallen door een “soeten ende 
diepen slaep”, een slaap zoals hij nog nooit eerder had 
gekend in zijn hele leven. De brief die hij aan het schrij-
ven was aan een goede vriend in Den Briel was halver-
wege gevorderd en stopte bij een zin waarin hij de hoop 
uitsprak dat de Heer zich over het land zou ontfermen 
en zou verlossen uit een duivelse omklemming. Daarna 

volgden negen onbegrijpelijke regels met Duitse, Franse, 
Latijnse en onbekende woorden. De brief eindigde in 
grotere en grovere letters met de zin “het dank wel op, 
ende weest wel ghemoet door Christum”. Thombergius 
zag hierin een bemoedigend teken van boven en vertelde 
zijn ervaring aan enkele “Goutsche luijden” die bij hem 
op bezoek kwamen. Ook zij zagen het als een wonderlijk 
teken van boven en vertelden het verhaal overal rond.13

Vanuit Waalwijk begaf Thombergius zich naar ’s-Her-
togenbosch, waar hij op 26 augustus tevergeefs toe-
stemming vroeg om zich daar een tijdlang te vestigen. 
Daarom reisde hij door naar Antwerpen, waar ook andere 
uitgezette remonstranten neerstreken. Hij slaagde erin 
een huis te huren aan de Ossenmarkt, met een uithang-
bord van de ‘Wandelaar’. Deze informatie van zijn klein-
zoon wordt bevestigd door een notariële akte uit het 
Goudse archief, waarin glazenier Alexander Westerhout 
op verzoek van “den Edele Herbert Henrixsz [Thomber-
gius], tegenwoordich wonende binnen der stadt van 
Antwerpen in Brabandt”, een positieve getuigenis afleg-
de over zijn zoon Daniël Tomberg. Hieruit blijkt dat de 
predikant zijn best deed om de belangen van zijn gezin in 
Gouda vanuit zijn ballingsoord zeker te stellen. 

Hereniging van het echtpaar Thombergius

Thombergius verhuisde binnen Antwerpen in 1620 nog 
naar een andere woning, gelegen naast klooster Ter 
Zieken op ’t Kasteelplein in Antwerpen. Net als diverse 
andere verbannen predikanten waagde hij het in het 
daaropvolgende jaar heimelijk terug te keren naar Gouda 
om hier namens de inmiddels in Antwerpen opgerichte 
Remonstrantse Broederschap zielzorg te verlenen aan 
de verweesde kudde volgelingen. Thombergius verbleef 
daartoe in 1621 enkele maanden in het huis van Willem 
Luiten, net buiten de Potterspoort. Toen de vervolging 
van remonstranten onder de felle Goudse baljuw Antho-
ny Cloots aanhield en normalisering van de verhoudin-
gen uitgesloten leek, besloot Thombergius een andere 
weg te kiezen. Die werd hem en andere geestverwanten 
aangeboden door Friedrich III van Sleeswijk-Holstein in 
Noord-Duitsland.
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zijn dagen, waarbij hij in eenzaamheid ging wandelen, 
“diep verzuchtende en overdenkende den voorleden 
tijd”.16 In juli 1625 werd de gekwelde Thombergius ge-
troffen door een uitterende ziekte, aan de gevolgen 
waarvan hij op 5 oktober van dat jaar overleed, 58 jaar 
oud. Vier dagen later werd zijn stoffelijk overschot bijge-
zet in de kerk van Friedrichstadt. Zijn weduwe had geen 
middelen om hem te laten begraven in een eigen graf, 
maar moest kiezen voor een “huer-graff”. 

Tragische nasleep

Alsof Emmerentia Vrijdaechs al niet voldoende verdriet 
had om het verlies van haar man, werd zij in deze moei-
lijke tijd ook nog eens geconfronteerd met een pijn-
lijke affaire rondom een van haar zoons. In de bronnen 
is sprake van een groot gezin, maar er zijn slechts vier 
zoons met naam bekend. De eerdergenoemde Daniël 
Tomberg bleef in Gouda achter, woonde aan de Hoog-
straat en werkte daar inmiddels als zelfstandig glazenier 
van de Sint-Janskerk. Over een andere zoon, Jan of Johan 
Tomberg, werd in 1617 door de Goudse notaris Nicolaes 
van Oosterhout vastgelegd, dat hij vier jaar in de leer was 
geweest als hoedenstoffeerder, gordels- en knopenma-
ker. We zien hem later als lidmaat van de remonstrantse 
gemeente van Amersfoort. Verder is er in de bronnen 

Hertog Friedrich vatte in 1621 namelijk het plan op 
om zijn staatje economisch een rol van betekenis te la-
ten spelen in de handel tussen Spanje, zijn koloniën en 
Rusland. De daarvoor benodigde handelskennis hoopte 
hij aan te kunnen trekken door een grote groep uit de 
Nederlanden verdreven remonstranten onderdak te bie-
den in een speciaal voor hen gebouwde stad. Veel re-
monstranten behoorden in de Republiek namelijk tot 
de meer gegoede burgerij, die rijk was geworden in de 
handel op de Oostzee en – sinds kort – ook op Indië. De 
te bouwen stad kreeg de naam mee van de hertog: Frie-
drichstadt. De huizen werden gebouwd door Hollandse 
bouwvakkers in de stijl van hun herkomstland.

Nog voordat de eerste huizen in Friedrichstad gereed 
waren, bewoog de hertog een groep remonstrantse pre-
dikanten naar Sleeswijk-Holstein te komen, met het oog 
op de geestelijke zorg voor de bevolking van zijn nieu-
we stad.14 Ook Harboldus Thombergius liet zich hiertoe 
overhalen. Voor de vrouw van Thombergius, Emmerentia 
Vrijdaechs, bood deze emigratie de mogelijkheid zich 
weer met haar man te verenigen. Op 8 april 1622 ver-
kocht zij daarom hun Goudse huis aan Gijsbrecht Ael-
brechtsz.15 Met de opbrengst ervan liet het echtpaar een 
nieuw huis bouwen in Friedrichstadt. Totdat dit gereed 
was, verbleven zij met enkele andere Nederlanders, on-
der wie ook zijn eveneens uit Gouda verbannen vriend 
Vorstius, op het kasteel van de hertog in Tonningen. De 
band tussen beide heren, die ook in Gouda al dicht bij 
elkaar hadden gewoond (Vorstius aan de Turfmarkt en 
Thombergius direct om de hoek aan de Lage Gouwe), 
bleef hecht. Toen Vorstius in het najaar van 1622 ern-
stig ziek werd, stond Thombergius dan ook aan diens 
sterfbed. Volgens de remonstrantse geschiedschrijver 
Geraert Brandt noteerde hij daar op verzoek van Vorstius 
diens laatste schriftelijke rechtvaardiging voor zijn ge-
loofsopvattingen.

Het overlijden van Vorstius was een nieuwe slag voor 
Thombergius. Zijn kleinzoon verhaalt dat hij zich diep in 
de schulden had moeten steken voor de bouw van zijn 
huis in Friedrichstadt en voor het onderhoud van een 
groot huisgezin. Steeds mismoediger sleet hij daarom 

14. F. Pont, ‘Uit de Geschiedenis van Frederikstad’, in Bijdragen tot 
de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 5de reeks, VIII (1921), 
119-121.
15. sahm, Huizenboeken Matthijs, Lage Gouwe 146-148.
16. G. Brandt, Historie der Reformatie, deel 4 (Rotterdam 1702) 657 en 
841-842; Abels, Ignatius Walvis, 130-131.
17. sahm, Oud-Archief, inv.nr. 1097. 310 Instructie voor Willem Her-
boldus, schoolmeester, 11 maart 1611. 
18. W.P.C. Knuttel (ed.), Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 
1621-1700, deel 1 (‘s Gravenhage 1908), 281: synode te Delft 11-8-1628: 
onder het kopje ‘Papiste ende Lutherse schoolmeesters’. 
19. J. Tideman, De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619-
1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden, deel 1(Amsterdam 1871), 
336-337.
20. Landesarchiv Schleswig-Holstein. Abt. 7 Nr. 5526, 87 Tho(1626), 
3.
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sprake van Willem Herboldus [Tomberg], die in 1611 
schoolmeester werd in Gouda.17 

Als laatste wordt melding gemaakt van een jongere 
zoon, Petrus Tomberg, die in 1628 als schoolmeester 
een bijschool hield in Gouda18 en in 1630 door de re-
monstrantse gemeente van deze stad – een tot onge-
veer honderd leden gekrompen gemeente, die inmiddels 
weer in de semi-openbaarheid bijeen mocht komen in 
een kerkje in de Keizerstraat – werd gekandideerd voor 
een plek in het opleidingsinstituut voor remonstrantse 
predikanten. De Goudse remonstrantse gemeente was 
bereid zijn studie te financieren “in geheugenisse van 
des saligen vaders diensten”, dus als eerbetoon en 
dankbaarheid aan Harboldus. De jongeman voldeed ech-
ter niet aan de toelatingseisen. Hij had zijn studie van de 
elementaire beginselen van de Latijnse taal verzaakt. Bo-
vendien stelden de keuzeheren vast dat hij grote eigen-
dunk had en ervan overtuigd was dat hij nu al geschikt 
was voor het predikambt. Bovendien hadden zij verno-
men, “dat er geen goet gerugte ging van sijn voorgaen-
de comportement in leeven”. Petrus bleef aandringen, 
waarna het college hem confronteerde met de weten-
schap dat hij gevangen had gezeten, en dat zijn leven 
gevaar had gelopen als er geen goede vrienden waren 
geweest, “die om de eere sijns saligen vaders” hadden 
geïntervenieerd. Om die reden bleven de keuzeheren – 
ook na herhaald aandringen van Gouda – weigeren hem 
tot de opleiding toe te laten.19 

De geruchten die de Remonstrantse Sociëteit ter ore 
waren gekomen, vinden bevestiging in enkele emotio-
nele brieven van de hand van Emmerentia Vrijdaechs, 
“HerrBoldi Thombergi Relicta Vidua” (nagelaten wedu-
we), die zij in 1626 schreef aan hertog Friedrich.20 Daar-
uit blijkt dat haar zoon Petrus – die nergens door haar bij 
name wordt genoemd, maar als “meinen Sohn” wordt 
aangeduid – kort na het overlijden van zijn vader gevan-
gen werd genomen op beschuldiging van het nachtelijk 
verspreiden van opruiende vlugschriften of paskwillen, 
ondertekend door iemand die zich “De Pasquillarius” 
noemde. Ten tijde van het overlijden van Harboldus was 
Friedrichstadt in rep en roer over deze acties, want in de 

geschriften werd forse kritiek geuit op vermeende hui-
chelarij van hooggeplaatsten, in het bijzonder op Adolf 
van der Wael, Freiherr von Moersbergen, die als zogehe-
ten stadhouder gezag uitoefende over de stad namens 
de hertog. De praalzucht van de stadhouder en andere 
kerkgangers werd bespot, evenals hun verzuim in de 
kerkgang en de zorg voor de armen in de stad.

Met de arrestatie van de jonge Tomberg hoopte de 
stadhouder een eind te maken aan deze aanhoudende 
kritiek. 

De moeder van Petrus kon echter niet verkroppen dat 
haar zoon in het gevang was geworpen, overtuigd als zij 
was van zijn onschuld. Zij klom in de pen om zijn vrijla-
ting te bepleiten en lijkt het gelijk aan haar zijde te heb-
ben gehad. Terwijl haar zoon “mit Eysen und Banden” 
in een stinkende cel werd vastgehouden, verscheen im-
mers toch weer een nieuw vlugschrift. De stadhouder 
was echter niet te vermurwen, hoezeer weduwe Thom-
bergius ook betoogde dat Petrus altijd in kinderlijke ge-
hoorzaamheid was opgevoed. De stadhouder zette hier 
een verklaring tegenover van Marcus Gualtherus, rector 
van de Latijnse School, die beweerde dat de reeds ern-
stig verzwakte vader Harboldus zich tegenover hem had 
beklaagd, dat zijn zoon hem met een mes had bedreigd. 
Deze verklaring deed de zaak geen goed, waardoor het 
negen maanden duurde voordat Petrus op vrije voeten 
werd gesteld.

Met de vrijlating van haar zoon was de kous voor de 
weduwe nog niet af. Hoewel geen bewijs was gevonden 
voor enige betrokkenheid van hem bij de pasquillenaf-
faire, eiste de rancuneuze stadhouder dat zij toch de 
verteringskosten van de gevangene over die gehele pe-
riode zou betalen, ten bedrage van 60 “Reichsthalern”. 
En dat alles binnen 24 uur, anders zouden haar goederen 
in beslag worden genomen. De weduwe was ten einde 
raad. Weer wendde zij zich schriftelijk tot de hertog. In 
plaats van betaling van het volgens haar onrechtvaardig 
hoge bedrag, bood zij hem ter compensatie kwijtschel-
ding aan van een vordering van 100 gulden, een bedrag 
dat nog aan haar betaald moest worden voor de leve-
ring van een kerkglas aan de kerk van Friedrichstadt door 



158

Ti
di

ng
e 

20
17

haar overleden man. Dit is een opmerkelijk detail uit haar 
brieven, want hieruit zou wellicht afgeleid kunnen wor-
den dat naast haar zoon Daniël en kleinzoon Willem, ook 
Harboldus Thombergius zelf het ambacht van glazenier 
onder de knie had.

Het aanbod van Emmerentia Vrijdaechs aan de her-
tog bracht uiteindelijk ook geen soelaas. Korte tijd la-
ten stonden er namelijk nog meer schuldeisers op de 
stoep, die beweerden nog geld te goed te hebben van 
haar overleden man. Zij verzocht de schuldeisers uitstel 
van betaling, zodat zij in Holland gelden kon vrijmaken, 
die zij daar nog te goed beweerde te hebben. 21 Moge-
lijk doelde zij op een verzoek tot ondersteuning dat zij 
ingediend had bij de Remonstrantse Broederschap.22 
Kort daarna lijkt zij vertrokken te zijn uit Friedrichstadt. 
Wellicht is zij teruggekeerd naar Gouda, al zijn daar geen 
sporen van aan te treffen in de bronnen. Zeker is wel 
dat haar zoon Petrus Tomberg vanaf 1628 weer in Gouda 
woonachtig was.

Slot

De tragische lotgevallen van Harboldus Thombergius 
doen geen afbreuk aan zijn betekenis voor Gouda. Als 
predikant drukte hij een stevig stempel op de bijzondere 
religieuze richting die de stad en de kerkelijke gemeente 
in de Sint-Jan lange tijd insloeg. Als Duitse buitenstaan-
der arriveerde hij op een cruciaal moment in de stad, om 
deze lijn samen met Herman Herbers en diens zoon ver-
der uit te zetten. Hij deed dit met zijn prediking maar 
zeker ook als medeauteur van de Goudsche Catechismus. 
Er zijn meerdere aanwijzingen dat hij hier in brede kring 
geliefd was. 

Als beoefenaar en liefhebber van de glasschilderkunst 
wist hij bovendien zijn zoon Daniël te stimuleren zich 
te bekwamen in dit ambacht, waarvan de Sint-Janskerk 
later zeer heeft geprofiteerd. Ook diens zoon Willem 
Tomberg – hoewel notaris van beroep – was als glazenier 
actief. Hij zou een serie gebrandschilderde ramen voor 
de lutherse Sint-Joostkapel maken (die helaas in de 19e 
eeuw zijn verwijderd en zoekgeraakt). Aan Willem, die 

21. P. van Lent, ‘Herboldus Tombergius. Einige Notizen anläßlich 
eines Fundes in einem Archiv’, in Mitteilungsblatt der Gesellschaft für 
Friedrichstädter Stadtgeschichte 18 (1981), 14-18.
22. Tideman, De stichting der Remonstrantsche Broederschap, I, 402. 
Vergadering synode Remonstrantse Broederschap Rotterdam, 9-8-
1626.

op latere leeftijd het remonstrantisme vaarwel zegde en 
rooms-katholiek werd, danken wij ook aantekeningen 
die zicht geven op de levensloop van Harboldus. Naar 
Willem is in Gouda een straat vernoemd. Eigenlijk zou 
zijn grootvader Harboldus Thombergius daar meer aan-
spraak op kunnen maken, gelet op zijn onmiskenbaar 
grote verdiensten voor de stad.


