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10 Gouda heeft enkele belangrijke jezuïeten 

voortgebracht. Tussen 1545 en 1755 traden 
dertig Gouwenaars tot de jezuïetenorde 
toe. De beroemdste van hen was Claes Flo-
risz, beter bekend onder zijn Latijnse naam 
Nicolaas Goudanus. Hij werd in 1517 in Gou-
da geboren. In 1545 sloot hij zich aan bij de 
Jezuïetenorde. Hieronder volgt het opzien-
barende levensverhaal van Nicolaus Goud-
anus. 

Op 31 augustus 1534 liet Claes Florisz uit Gouda zich als 
student inschrijven aan de universiteit van Leuven, waar 
hij lid werd van de pedagogie ‘Het Vercken’, een van de 
gebouwen die studenten huisvestten.1 Hij kwam uit een 
arme familie, waarover weinig meer bekend is dan dat 
hij minstens één broer had, en dat zijn moeder in 1559 
nog in leven was. Op 22 maart 1537 voltooide hij zijn 
studies als baccalaureus in de theologie, en omstreeks 
hetzelfde jaar ontving hij de priesterwijding. In Leuven 
verkondigde hij de Heilige Schrift, totdat de universiteit 
hem tussen 1541 en 1545 voordroeg als pastoor te Ber-
gen op Zoom. Daar werd hij ook geestelijk leidsman van 
markiezin Jacqueline de Croy, de weduwe van de heer 
van Bergen op Zoom. Claes Florisz – die inmiddels meer 
bekend stond onder de Latijnse naam Nicolaus Goud-
anus, soms ten onrechte als Gaudanus - was een succes-
vol predikant. Hij trok toehoorders tot uit Antwerpen toe 
en blies de plaatselijke katholieke kerk weer nieuw leven 
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in. Tijdens een bezoek aan Leuven maakte hij kennis met 
Cornelis Wischaven, een Vlaamse priester die kort tevo-
ren toegetreden was tot de in 1540 gestichte Broeder-
schap van Jezus, beter bekend als de Sociëteit van Jezus 
of jezuïetenorde. Goudanus, getypeerd als ‘een zeer ge-
leerd, innemend en vroom man, die blaakte van ijver om 
de zielen te helpen’, voelde zich zeer tot deze nieuwe 
religieuze gemeenschap aangetrokken. Hij sloot er zich 
in het voorjaar van 1545 te Leuven bij aan. Daarmee werd 
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1. Tenzij anders vermeld zijn de gegevens ontleend aan mijn onuit-
gegeven biografie Nikolaas Florisz Goudanus, Nijmegen 1966; Paul 
Begheyn, ín: Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Roma/
Madrid 2001, 1790-1791. 
2. Petrus Canisius stierf in Fribourg op 21 december 1597.

hij de tweede Nederlander die jezuïet, na de Nijmege-
naar Peter Kanis of Canisius.

Deze Petrus Canisius was in mei 1521 in Nijmegen ge-
boren. Hij trad op 8 mei 1543 tot de jezuïetenorde toe. 
Hij is de auteur van een zeer invloedrijke en veel vertaal-
de catechismus, waarmee hij de meest gepubliceerde 
Nederlandse schrijver uit de geschiedenis is geworden. 
Hij was een talentvol bestuurder, organisator, theoloog 
en pedagoog. Hij werd in 1925 heilig verklaard. Vele in-
stellingen in Nederland en daarbuiten dragen of droegen 
zijn naam. Ook in Gouda werd een school naar hem ver-
noemd. Dit was de inmiddels opgeheven Petrus Canisi-
usmavo aan de Bernadottelaan. 2

Vanuit Rome liet Ignatius van Loyola, stichter van de 
jezuïetenorde begin 1548 aan de markiezin weten dat hij 
Goudanus bij zich wenste te ontbieden voor verdere vor-
ming. Hoewel Goudanus liever in Bergen op Zoom wilde 
blijven, ontkwam hij niet aan dit gebod. In Rome wer-
den de kwaliteiten van Goudanus zozeer gewaardeerd, 
dat hij samen met de Spaanse jezuïet Alonso Salmerón 
werd aangewezen voor een gezantschap naar Polen, 
waar de katholieke kerk in gevaar verkeerde. Toen dat 
plan door het onverwachte overlijden van de opdracht-
gever kwam te vervallen, belastte Ignatius Goudanus met 
de oprichting van een college in Venetië, nu de jezuïe-
ten ontdekt hadden hoe belangrijk een goede vorming 
was voor geestelijkheid en leken. In maart 1550 vertrok 
Goudanus met negen jonge jezuïeten naar het noorden. 
Zij namen hun intrek in een armoedig onderkomen waar 
zij een maand later het college openden met slechts 
twintig leerlingen. Omdat zijn kennis van de Italiaanse 
taal nog beperkt was, legde Goudanus zich vooral toe op 
zielzorg onder het grote aantal Hollanders, Vlamingen en 
Duitsers in de stad. Ofschoon zijn pastoraat weinig suc-
cesvol was, achtte Ignatius hem terdege geschikt om de 
professie van vier geloften af te leggen, de geloften van 

armoede, kuisheid gehoorzaamheid aan de orde en ge-
hoorzaamheid aan de paus. Deze laatste gelofte maakte 
het mogelijk jezuïeten in te zetten op elke plaats waar de 
paus dat nodig en nuttig acht. Dit was een uitverkiezing 
die aan slechts weinigen was voorbehouden. Een karak-
terisering van die vier geloften in een document uit het-
zelfde jaar 1550 biedt als het ware een beschrijving van 
Goudanus’ levensloop: ‘Zij die zich als eersten in deze 
Broederschap aaneensloten [...] legden deze vierde ge-
lofte af, opdat de Paus hen zou verspreiden tot grotere 
eer van God en overeenkomstig hun eigen bedoeling om 
de wereld rond te trekken, en opdat zij, als zij ergens de 
gewenste vrucht niet zouden oogsten, vandaar telkens 
naar een andere plaats zouden kunnen gaan, altijd op 
zoek naar Gods grotere eer en het heil van de zielen.’

Goudanus ontving een nieuwe bestemming: hoogleraar 
aan de in treurige staat verkerende universiteit van Ingol-
stadt in Beieren. Met het oog daarop promoveerde hij in 
augustus 1550 tot doctor in de theologie aan de univer-
siteit van Bologna. In Ingolstadt ontmoette hij zijn land-
genoot Petrus Canisius. Goudanus gaf er colleges over de 
Romeinenbrief en de Ethica van Aristoteles, preekte, be-
zocht zieken en gevangenen, en organiseerde openbare 
disputen. De perspectieven in Ingolstadt waren echter 
ongunstig, zodat de twee Nederlanders in maart 1552 
vertrokken naar Wenen. Daar konden zij vruchtbaarder 
werken in het college, waar Rooms-koning Ferdinand 
om gevraagd had. Hij hoopte met goed onderwijs, met 
name in de universiteiten in zijn rijk, de kwaliteit van het 
katholieke geloof te verbeteren. Goudanus gaf aan de 
Weense universiteit colleges over het boek Genesis en 
de Romeinenbrief, maar moest zijn taken aan anderen 
overdragen toen hij acht maanden lang te lijden had van 
de vierdaagse koorts, een ziekte die lijkt op malaria. Be-
halve met een slechte gezondheid had Goudanus ook te 
kampen met een regelmatig terugkerende melancholie. 
Met vaderlijke bezorgdheid schreef Ignatius hem in 1553 
een brief over de gave der tranen, die in de zeer uitvoe-
rige correspondentie van Ignatius een bijzondere plaats 
inneemt. Maar evenals in Ingolstadt leek de inzet van 
de jezuïeten aan de Weense universiteit weinig effect te 
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sorteren gezien het zeer geringe aantal studenten dat de 
colleges kwam volgen. Toch bleven de twee Nederlandse 
jezuïeten er nog geruime tijd actief in wetenschap, pas-
toraat en catechese. Canisius, die al sinds begin 1550 de 
noodzaak had ingezien van een katholieke catechismus, 
kreeg samen met Goudanus van de Rooms-koning op-
dracht om een dergelijk boekje samen te stellen, het-
geen drie jaar in beslag zou nemen. In de lente van 1555 
verscheen deze ‘grote catechismus’ te Wenen, die in 
hetzelfde jaar liefst drie maal werd herdrukt. Het is het 
meest gepubliceerde boek van een Nederlands auteur in 
de geschiedenis.3 

Goudanus, wiens gezondheid ernstig was aangetast in 
het Weense klimaat, vertrok in maart 1557 naar Rome 
om er deel te nemen aan de Algemene Vergadering van 
de jezuïetenorde, die een opvolger moest kiezen voor 
de in juli 1556 overleden Ignatius. Maar de oorlog tussen 
de Spaanse koning Filips II en paus Paulus IV - die uit 
weerzin tegen Spaans bestuur in Italië bondgenoot werd 
van Frankrijk – zorgde voor uitstel, zodat Canisius en 
Goudanus konden vertrekken naar Worms. Daar moest 
op gezag van de keizer een godsdienstgesprek tussen 
katholieken en protestanten plaatsvinden. Het was het 
twaalfde sinds het ontstaan van de Reformatie. Het zou 
ook de laatste poging zijn om de beide partijen met el-
kaar te verzoenen.4 Aan katholieke zijde waren er zes 
sprekers (collocutores), onder wie Canisius, en zes assi-
stenten (adiuncti), onder wie Goudanus. De protestantse 
delegatie bestond uit een zelfde aantal sprekers, onder 
wie Philipp Melanchthon (1497-1560), de rechterhand 
van Martin Luther, en zeven assistenten. De vooruitzich-
ten beloofden weinig goeds. In het katholieke kamp be-
stond weliswaar onderlinge eensgezindheid, maar ver-
schillende deelnemers zagen weinig heil in de zoveelste 
poging tot hereniging. Aan protestantse zijde bestonden 
er heftige meningsverschillen tussen de geestverwanten 
van Melanchthon enerzijds en de vijf aanhangers van Fla-
cius Illyricus anderzijds. Na enkele dagen verbood Me-
lanchthon hun om nog aan het gesprek deel te nemen. 
Ten gevolge daarvan ontstonden er conflicten rond de 
rechtsgeldigheid van de ingekrompen groep deelnemers. 

Pamfletten begonnen te circuleren waarin het mislukken 
nu eens werd toegeschreven aan de katholieken, dan 
weer aan de protestanten. 

Goudanus merkte dat zijn gezondheid ten gevolge 
van de wijd en zijd in Europa heersende tering verder 
verslechterde. Van hogerhand kreeg hij toestemming 
om naar de Nederlanden terug te keren. Hij reisde via 
Keulen naar Bergen op Zoom, tot groot genoegen van de 
thans bedlegerige gravin Jacqueline de Croy. Haar zoon, 
markies Jan IV van Glymes, wilde samen met de Goudse 
jezuïet nu de parochies in zijn territorium visiteren, op 
verzoek van Willem van Oranje, die aldus zijn broer Lo-
dewijk beter zou kunnen inlichten over geloofszaken. 
In februari 1559 werden de plannen hiertoe nader uit-
gewerkt, en zo vertrok Goudanus via zijn geboortestad, 
waar hij zijn moeder bezocht, naar Zeeland. Toen hij na 
twee maanden al een groot deel van de parochies be-
zocht, werd hij opnieuw door ernstige ziekte overvallen, 
zodat hij zijn werkzaamheden moest staken. Hij trok zich 
terug voor herstel in Bergen op Zoom, en reisde na vijf 
maanden door naar het jezuïetencollege in Keulen. Van 
hieruit stuurde hij op verzoek van de bisschop van Luik 
een rapport over diens geestelijkheid, die blijkens zijn 

Catechismus van Goudanus (collectie Begheyn SJ)
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persoonlijke inspectie hoognodig een verbeterde oplei-
ding behoefde. Goudanus raakte ook betrokken bij de 
oprichting van colleges in Leuven en Luik, die overigens 
pas tot stand kwamen na zijn dood. 

Hoezeer Goudanus tot in de hoogste kringen werd ge-
waardeerd, blijkt uit het feit dat paus Pius IV hem aan-
stelde tot pauselijk gezant. Hij moest in 1562 de twin-
tigjarige katholieke koningin Mary Stuart in Schotland 
gaan bezoeken. Voor deze zending trok hij drie maanden 
uit.5 De ministers van koningin Elisabeth I waren aller-
minst ingenomen met de komst van de jezuïet, zodat 
Goudanus genoodzaakt zag om zich te vermommen in 
wereldse hofkleding, met zwaard, laarzen en hoed.  De 
audiëntie bij Mary Stuart vond in het grootste geheim 
plaats, en sorteerde weinig effect. Een bezoek aan de 
Schotse bisschoppen – het tweede doel van zijn reis – 
vormde een grote teleurstelling, omdat dezen niet met 
de gezant gezien wilden worden uit angst lijf en goed te 
verliezen. Goudanus stuurde aan de paus drie rapporten 
over zijn bezoek aan Schotland, waarin hij de benarde 
situatie van de katholieken aldaar beschreef, en vervol-
gens adviezen gaf om de situatie te verbeteren: Aller-
eerst diende de koningin een katholieke prins te huwen; 
ten tweede moest zij katholieke raadslieden aanstellen; 
ten derde moesten bisschoppen en prelaten hun functies 
naar behoren vervullen; ten vierde moesten er colleges 
worden opgericht waar jonge mensen katholiek gevormd 
werden; ten slotte moest de Spaanse koning Engelse ac-
ties tegen de koningin zien te voorkomen. Die adviezen 
werden slechts zeer ten dele gerealiseerd. 

Inmiddels werd er in alle havens naar Goudanus ge-
zocht, maar hij slaagde erin om zich vermomd als ma-
troos in te schepen en terug te keren naar het vasteland. 

Goudanus’ gezantschap had tot gevolg dat vier jonge 
Schotse edellieden in de jezuïetenorde traden en dat er 
een Schots seminarie werd opgericht in Pont-à-Mous-
son.

Na zijn  terugkeer uit Schotland vestigde Goudanus 
zich in Leuven, waar hij belast werd met het geven van 
een cursus over de praktijk van het pastoraat, waar uit de 
wijde omtrek ongeveer 150 pastores naar toe kwamen. 
Daarnaast wijdde hij zich aan de uitleg van de catechis-
mus voor studenten, waarvan een manuscript bewaard 
gebleven is, zij het met een verkeerde voornaam. In mei 
1564 vertrok hij voor ongeveer een maand naar Holland, 
waar hij onder meer zijn geboortestad bezocht om er te 
preken, biecht te horen, raad te geven en sacramenten 
toe te dienen. Een ooggetuigenverslag maakt melding van 
zijn predicatie in de Sint-Janskerk: ‘Zo dikwijls Goudanus 
in zijn geboortestad kwam preken, werd in opdracht van 
pastoor Joost Bourgeois de preekstoel bekleed met zij-
den stoffen, en stroomde heel de stad toe om te komen 
luisteren. Zeer velen stortten tranen, en allen applaudis-
seerden bij het horen van zijn preken.’ Zelfs de Goudse 
historicus Ignatius Walvis, allerminst een vriend van de 
jezuïeten, moest toegeven ‘dat Nicolaus een groot man 
geweest is’.

Goudanus keerde terug naar Leuven waar hij op 10 
november 1565 op zijn ziekbed overleed. In het over-
lijdensbericht werd over hem het volgende geschreven: 
‘Te Leuven is – tot groot gemis van de universiteit al-
daar – doctor Nicolaus Goudanus overleden, een man 
met een opvallende eruditie en begiftigd met vroom-
heid, die zich zeer verdienstelijk 
heeft gemaakt door prediking, hei-
lige lessen en andere dienstwerken 
van onze Sociëteit […] in Opper- en 
Neder-Duitsland, en in Schotland, 
dat hij als eerste der onzen als pau-
selijk gezant heeft betreden om de 
koningin in haar taak te sterken en 
te troosten.’ Zijn laatste woorden 
waren: ‘God is genadig’. 

3. Paul Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis 
van een bestseller. Peter Canisius and his catechism. The history of a 
bestseller, Nijmegen 2005.
4. P.J. Begheyn, ‘Nikolaas Goudanus en het godsdienstgesprek van 
Worms in 1557’, Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in 
Nederland 11, 1969, 12-53; B. von Bundschuh, Das Wormser Religions-
gespräch von 1557, Münster 1988, 260-266.
5. M.J. Yellowlees, ‘Dunkeld en Nicholas de Gouda’s mission to 
Scotland, 1562’, Innes Review 44, 1993, 48-57. Petrus Canisius


