
INHOUD 

Dr. Th. E . Jensma. De herdenking van de eerste vrije 
statenvergadering 1572-1972 125 

Dr. J. J. Woltjer, Het beeld vergruisd? 131 
Dr. J. A . van Dorsten, Alternatieven 143 
Dr. O. J. de Jong, Wat kwam van religievrijheid te

recht? 153 
W. Veerman, Werktekeningen van de goudse glazen 170 
J. M . de Groot, Hogenberg's prentwerk . . . . 179 
P. L . Penningnieuwland, Het hof in Dordrecht . . 182 
W. Veerman, Restauratie van de Statenzaal . . . 197 
Agenda 200 
Errata 200 

REDACTIE 

DRS. I . W. L . A . C A M I N A D A , DRS. J . F O X , C . H O E K , DRS. M . 

L . J . C . N O O R D A M - C R O E S , N . P L O M P , M R . J . H . R O M B A C H , 

A . G . VAN DER STEUR. 

VASTE MEDEWERKERS 

DRS. P. A . H E N D E R I K X (bronnenpublicatie), DR. J. G . 

K R U I S H E E R (Hollandse Studiën), DRS. R R E N T E N A A R (bi

bliografie), DRS. H . S A R F A T I J (archeologie), DRS. W. V R O O M 

(musea). 

REDACTIESECRETARIS 

Mevrouw DRS. M . L . J. C . N O O R D A M - C R O E S , Jan Vethkade 

50, Dordrecht, telefoon (01850)-37781. 

Kopij (getypt) en te bespreken boeken en tijdschriften te zenden 
aan de redactiesecretaris. 
Contributiebetalingen, ledenadministratie, oude jaargangen en losse 
nummers: zie omslag achterin. 

Ten behoeve van de rubriek bibliografie van Holland verzoeken 
wij de lezers publikaties op het gebied van de geschiedenis van 
Holland, die door de wijze van uitgave gemakkelijk aan de aan
dacht ontsnappen te melden aan drs. R. Rentenaar, Bureau voor 
Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis, Keizersgracht 569-571, 
Amsterdam-C, telefoon (020)-234698, 



H O L L A N D REGIONAAL-HISTORISCH TUDSCHRIFT 

Tweemaandelijkse uitgave van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland 
onder de zinspreuk 'Vigilate Deo Conjidentes' en de Stichting Contactcen
trum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
Holland. 

V I E R D E J A A R G A N G N U M M E R 4 A U G U S T U S 1972 

Th.E. jENSMA De herdenking van de eerste vrije 
statenvergadering 1572-1972 

De stad Dordrecht heeft in haar geschiedenis niet zoveel gebeurtenissen, die 
zich voor een herdenking lenen. De geboortedatum van de stad ligt in het 
duister der historie verborgen, maar daarin vormt de Merwedestad geen uit
zondering op de regel. In dergelijke gevallen wordt het jaar van de oudste 
codificatie van het stadsrecht als uitgangspunt genomen. Merkwaardigerwijs 
heeft Dordrecht hier nooit aan meegedaan; waarom is niet geheel duidelijk. 
In 1970 is aan het 750-jarig bestaan van de stad dan ook alleen aandacht 
besteed op een huishoudelijke expositie van de gemeentelijke archiefdienst 
in het Leprooshuis. Twee gebeurtenissen - waarbij de stad overigens meer 
toeschouwer dan actief deelnemer is geweest - die wel tot herdenkingen aan
leiding gaven, zijn de Nationale Synode van 1618/9 en de Eerste Vrije Sta
tenvergadering van 1572. In beide gevallen was het echter geen gemakke
lijke zaak brede lagen van de Dordtse bevolking bij de feestviering te be
trekken. De Synode van Dordrecht leent zich evenmin als de Sint Elisabeths-
vloed tot een herdenking met volksvermaken. Meer mogelijkheden biedt dan 
nog de Eerste Vrije Statenvergadering, al heeft het nog tot 1947 geduurd 
alvorens op initiatief van het bestuur van de Vereniging voor Vreemdelingen
verkeer een Commissie ter herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering 
- ook wel de Commissie Hoffeesten genaamd - tot stand kwam. De initia
tiefnemers wilden een waardige herdenking combineren met enige vermake
lijkheden tijdens de feestweek, die in 1946 in de plaats van de sinds lange 
tijd afgeschafte kermis was gekomen. Het waardige gedeelte bestond in 1947 
uit een herdenkingsbijeenkomst, waar prof. Geyl, Dordtenaar van geboorte, 
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het woord voerde. Ook werd een openluchtspel (Voor Vaderlandt ende Vri j -
heidt) van J. van Randwijk opgevoerd. 
Tot 1960 zijn er Hoffeesten gehouden; de herdenkingsbijeenkomsten (met 
een geleerde gelegenheidsspreker) in de Grotekerk hebben het nog een aan
tal jaren langer uitgehouden. In 1967 vond de laatste herdenkingsplechtig
heid plaats, waarna het gemeentebestuur besloot eerst in 1972 weer (uitge
breid) aandacht aan de zaak te schenken. 
Het Comité Herdenking Statenvergadering 1572 beraadde zich onder voor
zitterschap van mr. H . van Riel sinds 12 maart 1970 op vorm en inhoud van 
de herdenking. Naast het genoemde comité, waarin vertegenwoordigers van 
de provinciale besturen van Noord- en Zuid-Holland zitting hadden en dat 
daarom ook wel het „landelijke" comité werd geheten, is er nog het plaatse
lijke Comité Statenjaar '72 opgericht. Dit Comité, waarvan de directeur van 
het Dordtse V . V . V . als voorzitter fungeert, had een vergelijking met de Com
missie Hoffeesten eigenlijk wel kunnen doorstaan, ware het niet dat de be
zwaren tegen een a-culturele feestweek (die in 1947 ook al bestonden) dit 
keer onder het motto 'geen snorren en baarden' met doorslaggevend gewicht 
naar voren waren gebracht. 
De Dordtse middenstand, georganiseerd in het Comité Dordrecht Centrum, 
zal nu (22 t /m 30 september) op eigen initiatief de randverschijnselen van 
historische toestanden (een bruiloft in 16e eeuwse stijl en landing van de 
Watergeuzen ter hoogte van de vroegere Vuylpoort) moeten verzorgen. 
Het Comité Statenjaar '72 heeft intussen voor de jeugd een historisch strip
verhaal van Ruud Ringers en Pat Andrea uitgegeven, terwijl de historische 
novelle van Theun de Vries (De man met de twee levens) — een opdracht van 
het „landelijke" comité - bestemd is voor volwassenen en de „rijpere" jeugd. 
Een opdracht van het „plaatselijk" comité is weer de tentoonstelling over de 
typologie van het wonen op het eiland van Dordrecht, die vanaf 5 septem
ber tot 23 oktober a.s. gehouden zal worden in de vleugel „Waarheid en 
Vrede" van het Dordrechts Museum. De tentoonstelling, die is voorbereid 
door F . W. Kraaijeveld, ir. J. W. van der Weerd en Bouke Ylstra, heeft qua 
thema wel niet direct met de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergade
ring te maken, maar was door de PvdA-fractie in de Dordtse gemeenteraad 
als voorwaarde voor medewerking aan de gehele herdenking gesteld. De 
officiële herdenkingsplechtigheid bestond uit een gecombineerde vergade
ring van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland op 28 juni j l . , 
waarbij in tegenwoordigheid van H . M . de Koningin mr. H . van Riel en dr. 
M . Troostwijk spraken resp. over de gebeurtenissen rondom de Statenver
gadering van 1572 en over de toekomst van onze bestuurlijke organisatie. 
Ter gelegenheid van de herdenking is ook de restauratie van het Augustijnen
klooster, waar de afgevaardigden in 1572 hebben vergaderd, ter hand ge
nomen. Hiermee is de wens in vervulling gegaan van het driemanschap, dat 
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Augustijnenkerk aan de Voorstraat 1972 (foto Jelte van der Kamp). 

„historisch" uitgedost in de raadsvergadering van 7 juli 1953 bij een in z.g. 
oud-nederlands gestelde proclamatie op herstel van het gebouw had aange
drongen. Het gehele Hofcomplex zal hopelijk in de toekomst een bestem
ming krijgen als representatief en cultureel centrum van de stad; een nadeel 
voor de verwezenlijking hiervan blijft voorlopig de gesplitste eigendom: de 
burgerlijke gemeente heeft het klooster in handen, terwijl de Hervormde Ge
meente eigenares is van de kerk en de bijgebouwen. Toch neemt ook nu al 
de kerk een belangrijke plaats bij de herdenking in; zij dient nl. (tot en met 
8 oktober) als tentoonstellingsruimte. 
Het „landelijk" comité had al in een vroeg stadium tot een herdenkingsten
toonstelling besloten. Over de inhoud ervan bestond niet onmiddellijk klaar
heid; het heeft tot de zomer van 1971 geduurd aleer tot een traditionele his
torische tentoonstelling kon worden besloten. Op zichzelf was een dergelijke 
tentoonstelling geen novum; in 1957 reeds had mr. J. J. Beyerman, de toen
malige archivaris van Dordrecht, in de Statenzaal (het refter van het kloos
ter) een expositie ingericht. Gezien de wel zeer beperkte financiële hulpmid
delen, die hem ter beschikking stonden, is hij er toen uitstekend in geslaagd 
een beeld van het jaar 1572 te geven. Wel signaleerde mr. Beyerman het 
verschijnsel, dat de Statenvergadering van 1572 in de iconografie van de 
vaderlandse geschiedenis nauwelijks sporen heeft achtergelaten. Alleen de 
notulen van de vergadering, de instructie voor 's prinsen afgevaardigde Mar-
nix van St. Aldegonde en een enkel portret moesten de gebeurtenis verbeel-
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Overzicht van de tentoonstelling 'Opstand en onafhankelijkheid' (foto lelie van der Kamp). 

den. Intussen is de situatie natuurlijk niet gewijzigd; wel stelden de ruimere 
financiële middelen de tentoonstellingswerkgroep in staat het arbeidsveld te 
vergroten. Dit heeft het mogelijk gemaakt een overzicht te geven van de 
periode van ca. 1560 tot 1581, waarin de oppositie tegen de politiek van 
Philips II uitgroeide tot ongeregeldheden en zelfs tot een gewapende opstand 
tegen het wettige gezag. De Statenvergadering van 1572, die eerst in de 
vorige eeuw is verheven tot een revolutionaire daad met vérstrekkende ge
volgen voor het ontstaan van de Nederlandse staat, is in de tentoonstelling 
wel centraal gesteld maar dan vooral als keerpunt in de jarenlange ontwik
keling naar zelfstandigheid, die ca. 1560 begon, in 1572 duidelijk gestalte 
aannam en in 1581 met de Verlatinge staatkundig werd afgerond. Zo is de 
tentoonstelling uitgegroeid tot een historische platenatlas in hoofdstukken 
van een belangrijke periode in onze vaderlandse geschiedenis. 
Het geëxposeerde materiaal is eigentijds, waarbij in sommige gevallen de 
stijl bepalend is voor het begrip „16e eeuws"; het is afkomstig uit Neder
landse en Belgische musea, archieven en bibliotheken. Het Dordtse Museum 
Mr . Simon van Gijn komt met een 37-tal fraaie prenten verrassend goed 
voor de dag. De conservator van het museum, drs. J. M . de Groot, slaagde 
er bovendien in uit verschillende verzamelingen een serie losse Hogenberg-
prenten, die gezamenlijk een vrij exact beeld van de tijd geven, bijeen te 
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brengen. Hetzelfde maar huiselijker doen dit de gebruiksvoorwerpen, die on
der leiding van drs. H . Sarfatij in de afgelopen jaren in Dordrecht zijn op
gegraven. De historiepenningen, die op zichzelf al een eigen kunsthistorische 
waarde bezitten, geven het tijdsbeeld ook wel, maar dan in een min of meer 
officiële vorm. De schilderijen, die door drs. G. J. Schweitzer, conservator 
aan het Dordrechts Museum, zijn uitgezocht en beschreven, konden als ge
volg van de tijdsomstandigheden niet op het allerhoogste kunsthistorische 
niveau worden gezocht, maar geven de zo onmisbare kleur aan de expositie. 
Als kunsthistorische hoogtepunten moeten de cartons van de Goudse glazen 
worden aangemerkt, terwijl de tekening van Dordrecht in vogelvlucht van 
1544/5 door Anthonis van den Wyngaerde (uit het Ashmolean Museum te 
Oxford) wel zeer interessant is en nog nimmer tentoongesteld. 
De vormgeving van de expositie, die aan de Dordtse ontwerper Walter Nik-
kels was opgedragen - hij verzorgde ook de vormgeving van catalogus en 
affiche - laat door zijn soberheid èn de objecten èn de tentoonstellingsruimte 
volledig tot hun recht komen en mag daarom m.i. wel als voorbeeld voor 
andere historische exposities gelden. 
In de wetenschappelijke voorbereiding van de herdenking heeft dr. J. J. 
Woltjer, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit te Lei
den, een groot aandeel gehad. Bij de catalogus schreef hij een voortreffelijke 
inleiding, begrijpelijk en volgens de laatste stand van het wetenschappelijk 
onderzoek. Tevens trad hij als eerste spreker naar voren tijdens het sympo
sium van historici, dat op 30 juni jl. in de Statenzaal werd gehouden en dat 
de herdenking wetenschappelijk reliëf heeft gegeven. 
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Historiepenning n.a.v. de Verlatinge in 1581 (tent. cat. 178/31). 
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J . J .WOLTJER Het beeld vergruisd? 

Het was in oktober 1939, dat Jan Romein zijn bekende rede over 'Het ver
gruisde beeld' uitsprak 1 In deze oratie betoogde hij, 'dat hoe groter onze 
kennis van het verleden wordt, hoe onduidelijker en onvaster het algemene 
beeld wordt, totdat tenslotte het 'beeld' zelf in een nevel van 'opvattingen 
verdwijnt'.' Dit algemene betoog illustreerde hij met een overzicht van de 
geschiedschrijving van de Opstand, en dit is de de reden, dat ik hier Romeins 
rede in de herinnering oproep. Ook het beeld van de Opstand, meende hij, 
was door het voortschrijden van het historisch onderzoek gedesintegreerd. 
Sinds Romein deze diagnose stelde is bijna een derde eeuw verstreken en het 
loont de moeite om na te gaan, hoe het nu met ons beeld van de Opstand 
gesteld is. 
Vatten wij eerst, gedeeltelijk aansluitend bij Romein, de ontwikkeling van 
de geschiedschrijving tot 1939 kort samen. Aanvankelijk was het beeld hel
der en eenvoudig, of liever gezegd, er waren twee heldere en eenvoudige 
beelden. Het ene vatte de Opstand op als een strijd voor de vrijheid, 'liber-
tatis causa', het andere als een strijd voor 'de godsdienst'. Laat hier geen 
misverstand ontstaan: degenen die voor de godsdienst 'religionis causa' stre
den, streden veelal niet voor de vrijheid van godsdienst, maar voor de 'ware 
godsdienst' tegen de 'vervloekte afgoderij van de paapse mis'. 
In de negentiende eeuw gingen, aanvankelijk aarzelend, de archieven open. 
Groen van Prinsterer verrichtte pionierswerk met zijn uitgave van de corres
pondentie van de Oranje's, de Belg L . P. Gachard volgde met de correspon
dentie van Philips II en Margaretha van Parma. Voor het algemene beeld 
was echter de opkomst van het nationalisme minstens zo belangrijk. Robert 
Fruin schetste de nederlandse Opstand als een nationale opstand tegen de 
Spaanse overheersing en dit is tot op heden het meest verspreide beeld. 
Fruin kon waardering opbrengen voor het streven van Karei V en Philips II 
om het staatsbestel in de Nederlanden te moderniseren, zo nodig ten koste 
van de privileges. Hij stelde de vraag waarom dit streven, dat in vele andere 
landen succes had, in de Nederlanden tot een fiasco leidde. Het antwoord 
was eenvoudig: dit kwam doordat de regering van Philips II een vreemde, 
anti-nationale regering was. We kunnen deze nationale interpretatie van de 
Opstand zien als een variant van het oude vrijheids-motief, een variant 
waarbij de verschillende bezwaren tegen het regiem van Philips II werden 
samengevat onder één noemer: de centralisatie, de tiende penning en de in-

1 Afzonderlijk verschenen en in Jan Romein, In opdracht van de tijd, (Amsterdam 1946), 
74-95. 
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H. Wierix, Philips II1586 (tent. cat. 64). 
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quisitie waren alle uitingen van de spaanse volksaard en wanneer b.v. de 
centralisatie op zich zelf gunstig was, dan werd deze toch verwerpelijk zodra 
deze door vreemde, spaanse krachten werd doorgevoerd om spaanse belan
gen te dienen en spaanse ideeën op te leggen. De vrijheid werd niet zo zeer 
bedreigd door Philips II, als vorst, maar door de Spanjaard Philips II, die 
in de Nederlanden een vreemd element was. Ook voor Groen van Prinsterer 
was de Opstand aanvankelijk een strijd voor 's lands onafhankelijkheid, al 
werd hij spoedig een religiekrijg. R. C. Bakhuizen van den Brink en Johan-
nes van Vloten legden sterk de nadruk op het burgerlijk karakter van de 
Opstand, terwijl de reeds eerder genoemde motieven in wisselende verhou
ding bij hen terugkeren. Bakhuizen schreef een opstel over 'de beweegrede
nen van onzen opstand tegen Spanje' waarin hij een uiterst gecompliceerd 
beeld schetste, dat hij zelf dan ook nog niet voor publicatie rijp achtte. Pas 
na zijn dood werd het uitgegeven. 'Men ziet hier als het ware Bakhuizen's 
oordeel ondergaan achter de bergen van materiaal die hij zelf had opgetast' 
merkt Romein hierover op. 
Een geheel eigen geluid liet W. J. F. Nuyens horen. Als katholiek was hij 
afkerig van de protestantse overheersing die uit de Opstand was voortgeko
men, als Nederlander was hij afkerig van het spaanse regime. Hij wilde 
roomsgezind, niet Spaansgezind zijn en gaf daardoor veel aandacht aan de 
afstand tussen vele nederlandse katholieken en Philips II. 
Twee belgische historici brachten nieuwe aspecten naar voren. Charles Pail-
lard wees op het belang van de geldnood van de regering, terwijl Henri P i -
renne in zijn magistrale 'Histoire de Belgique' de invloed van de economi
sche ontwikkeling op het verloop van de gebeurtenissen in het algemeen en 
op de verbreiding van het calvinisme in het bijzonder onderstreepte. Het 
beeld werd nog verder gecompliceerd, toen H . A . Enno van Gelder de ne
derlandse troebelen vergeleek met de franse burgeroorlogen en P. Geyl de 
aandacht vroeg voor de oorzaken van de scheiding tussen de noordelijke en 
zuidelijke Nederlanden, waarin strategische factoren een grote rol speelden. 
Romein concludeerde uit de hier zeer gecomprimeerd weergegeven gang van 
zaken, dat het beeld van de Opstand onder invloed van het voortschrijdend 
wetenschappelijk onderzoek gedesintegreerd was, en het valt niet te ontken
nen dat het beeld in ieder geval steeds minder overzichtelijk was geworden. 
Op de remedie die Romein hier aanbeval willen wij niet ingaan, maar ons 
afvragen hoe de kwaal is verlopen sinds Romein deze diagnose stelde. 
Drie stromingen kunnen wij in de historiografie onderkennen: de historisch-
materialistische, vooral door buitenlanders vertegenwoordigd, het werk van 
de belgische historici over de sociaal-economische ontwikkeling, en de rich
ting Geyl-Rogier. Het minst toegepast is de historisch-materialistische inter
pretatie. Romein zelf heeft de Opstand kort behandeld in zijn overzicht van 
de vaderlandse geschiedenis 'De Lage Landen' door hem samen met zijn 
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vrouw geschreven. Hij noemt hierin de beeldenstorm het eerste voorbeeld 
van een burgerlijke revolutie, waarbij het proletariaat het vuile werk voor de 
bourgeoisie mag opknappen. In het noorden, dat de Opstand won, school 
de kracht van het opkomend kapitalisme, dat zijn strijdbaarheid ontleende 
aan het calvinisme. In en door de Opstand kreeg de heerschappij van de re
gentenstand, die zich omstreeks 1550 aankondigde, haar beslag. Romein be
handelde dit onderwerp slechts terloops in een voor het grote publiek ge
schreven werk en aan zijn korte beschouwing mag men geen te strenge maat
staven aanleggen. 
De Duitse emigrant Erich Kuttner schreef onder zeer moeilijke omstandig
heden een studie over het Hongerjaar 1566, waarin hij een marxistische 
analyse beproefde van de beeldenstorm en de daarop gevolgde reactie. De 
samenhang tussen de ontwikkeling van de moderne industrie en het calvinis
me, waar Pirenne reeds op gewezen had, kreeg bij Kuttner een zwaar accent. 
De termen revolutie en contra-revolutie gebruikte hij zonder aarzelen om de 
complexe gebeurtenissen te interpreteren. Het wordt helaas niet duidelijk 
hoe hij de gebeurtenissen na 1567 in dit schema wilde inpassen. 
Twee andere buitenlanders hebben eveneens de marxistische weg bewan
deld. De Rus A . H . Tchistozvonov schreef in het russisch een boek over de 
Nederlandse burgerlijke revolutie van de zestiende eeuw. Ik betreur het dat 
ik het russisch niet machtig ben en dit boek niet heb kunnen lezen, maar de 
lectuur van het in het frans geschreven boek van de Hongaar Tibor Wittman 
heeft mij over dit gemis getroost. Wittmans boek, dat volgens de titel de 
Vlaamse steden van 1577-1584 behandelt, geeft in feite bijna een geschie
denis van de gehele Opstand 2 . De critiek die Wittman hier op Tchistoz
vonov en impliciet ook op de visie van Romein, uitoefent, lijkt mij zeer zin
nig. Steeds waarschuwt hij ervoor het 'kapitalistische karakter' van de Ne
derlanden in de zestiende eeuw niet te overschatten. Natuurlijk, er bestond 
met name in Antwerpen, een zeer moderne kapitalistische economie, maar 
de weerstanden tegen een ongebreideld kapitalisme waren sterk en de in
vloed van wat Wittman noemt het 'feodale' element van de ambachten was 
sterk, vooral in de radicale kringen in de Vlaamse steden. De Opstand kwam 
niet voort uit verzet tegen het feodalisme. Wittmans boek leidt helaas aan 
het zelfde euvel als dat van Kuttner, ook hij gebruikt de term revolutie zeer 
slordig. 
Dit neemt niet weg, dat de sociale spanningen opgeroepen door de snelle 
economische expansie een grote rol gespeeld hebben, zowel bij het ontstaan 
van de beeldenstorm als in de kritieke jaren 1577-1585. Het zijn vooral de 
belgische historici geweest, die de laatste decennia veel aandacht besteed 
hebben aan de economische en sociale geschiedenis van de zestiende eeuw. 
2 Tibor Wittman, Les Gueux dans les. 'Bonnes Villes' de Flandre, 1577-1584, (Budapest 

1969). Recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis L X X X I V (1971), 94-96. 
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Ik wil hier slechts de namen noemen van W. Brulez, E . Scholliers en H . van 
der Wee. Ons inzicht in de sociaal-economische structuren en in de ver
schillende stadia in de ontwikkeling van deze structuren hebben zij zeer ver
diept, ons beeld van de ontwikkeling van prijzen en lonen gewijzigd. Voor 
de historici stond natuurlijk de problematiek van de Opstand niet centraal, 
maar toch heeft hun werk ook betekenis voor de interpretatie ervan. Een 
fraaie samenvatting van dit laatste heeft Van der Wee in 1969 gegeven in 
zijn studie over 'De economie als factor bij het begin van de Opstand in de 
zuidelijke Nederlanden' 3. De spectaculaire groei van de nederlandse econo
mie, aldus Van der Wee, leidde tot een geestelijke emancipatie van brede 
groepen en deze emancipatie schiep een vruchtbare voedingsbodem voor de 
hervorming. Een plotselinge inzinking in het midden van de jaren zestig 
vormde een bedreiging van deze nieuwe welvaart. Hierdoor ontstond een 
sfeer van onzekerheid, die in het gezagsvacuüm na het vertrek van Granvelle 
de geesten ontvankelijk maakte voor de bezieling van de calvinistische pre
dikanten. De economische ontwikkeling was niet de enige, maar wel een 
zeer belangrijke factor bij het begin van de Opstand, aldus Van der Wee. 
In Nederland zelf hadden andere thema's de aandacht. Reeds in 1937 had 
P. Geyl een kort artikel gepubliceerd over 'de protestantisering van Noord-
Nederland' 4 , waarin hij er op had gewezen, dat het protestantisme spontaan 
nooit anders is geweest dan het geloof van een kleine, felle groep, en dat de 
meerderheid van het noord-nederlandse volk de katholieke godsdienst 
slechts onder overheidsdwang heeft verlaten. Onafhankelijk hiervan heeft 
L . J. Rogier in zijn breed opgezette 'Geschiedenis van het katholicisme in 
Noord-Nederland' hetzelfde betoogd en aangetoond dat, ondanks alle over-
heidsdruk ten gunste van de protestanten, brede groepen van de bevolking 
voor het katholicisme behouden konden worden, mits zij tijdig onder leiding 
kwamen van geestelijken, geschoold in de sfeer van de katholieke reformatie. 
Het resultaat van alle onderzoekingen van de laatste decennia naar de oor
zaken van de Opstand is onlangs helder samengevat door J. W. Smit, in zijn 
bijdrage tot de bundel 'Preconditions of revolution in early modern Euro-
pe' 5 . De centrale zin in zijn artikel luidt: Is de rol van de politieke en so
ciaal-economische factoren bij het ontstaan van de nederlandse revolutie in
gewikkeld en onduidelijk, de betekenis van de ideologische en religieuze 
voorwaarden is dit nog oneindig meer. Alles ingewikkeld en onduidelijk! 
Heeft Romein niet gelijk gekregen? Heeft onze groeiende kennis het beeld 
niet alleen maar onduidelijker gemaakt? Men zou het bijna zeggen, maar 
toch geloof ik niet dat dit laatste juist is. 
3 Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden L X X X I I I 

(1969), 15-32. 
4 In P. Geyl, Kernproblemen van onze geschiedenis, (Utrecht 1937), 29-41. 
5 Onder redactie van R. Foster en J. P. Greene in 1970 verschenen bij de John Hopkins 
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De beeldenstorm en Margaretha van Parma (keerzijde van penning) (tent. cat. 178/11). 
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Tot dusver is het onderzoek vooral gericht geweest op de kernlanden, op 
Vlaanderen en, in mindere mate, op Brabant en Holland. De structuur van 
deze hoogontwikkelde gewesten was zeer ingewikkeld, de economische, so
ciale, politieke en kerkelijke ontwikkeling was er nauw verstrengeld en daar
door moeilijk te analyseren. De noord-oostelijke gewesten hadden, vooral 
sociaal-economisch, een veel simpeler structuur en bieden daardoor gunsti
ger voorwaarden voor een analyse. Wanneer men steunend op zo verworven 
nieuwe inzichten de gebeurtenissen in Vlaanderen en Holland onderzoekt, 
verbaast men zich er over dat bepaalde verschijnselen niet eerder en niet 
meer de aandacht hebben getrokken. Veelal zijn het verschijnselen waar ka
tholieke noord-nederlandse historici al op gewezen hebben, maar die meer, 
aanzienlijk meer accent verdienen dan zij tot dusverre hebben gekregen. 
Rogier, en in zijn voetspoor J. A . de K o k 6 , hebben gewezen op de grote 
tussengroep der 'onbeslisten', die tussen rooms-katholiek en protestant in
stond en pas in het midden van de zeventiende eeuw geheel verdwenen is. 
Vanuit zeventiende eeuws perspectief, en ook vanuit de twintigste eeuw, kan 
men spreken van tussengroepen die nog kiezen moesten, maar om de ont
wikkelingen in de zestiende eeuw te begrijpen dient men zich goed te reali
seren, dat dit voor de tijdgenoten nog niet duidelijk was. Velen hebben ge
hoopt dat het mogelijk zou zijn de keus tussen Trente en Genève te ontko
men, hebben zich met hand en tand verzet tegen dit voor hen afschuwelijke 
dilemma, hebben al het mogelijke gedaan om de diehards van calvinistische 
en contra-reformatorische signatuur in toom te houden. Juist in de tijd van 
de Opstand kreeg aan de overzijde van de Noordzee, in Engeland onder de 
krachtige leiding van Elizabeth, de Anglicaanse kerk vorm. Het komt mij 
voor, dat vele zestiende eeuwse Nederlanders een dergelijke tussenoplossing 
geprefereerd zouden hebben, dat zeer velen een dergelijke oplossing accep
tabel gevonden zouden hebben. De tussenoplossing is niet tot stand geko
men, maar dit betekent niet dat hun streven van het begin af irreëel was. 
Nog duidelijker dan in het kerkelijke is op politiek gebied een middengroep 
te onderscheiden. Nuyens heeft al gewezen op de talloze katholieken die niet 
Spaansgezind waren. Ik zou het nog iets anders willen formuleren en grote 
nadruk leggen op die zeer brede groepen die een compromis nastreefden, 
eventueel binnen de kerk, maar als dat niet ging - en in de Zuidelijke Ne
derlanden was de kans hierop al in 1566 verkeken - een compromis tussen 
de kerken, zoals in Frankrijk beproefd werd. Het behoefde geen pariteit tus
sen de godsdienstien te zijn, als de minderheid maar een bestaansmogelijk
heid kreeg. De geuzen mochten dichten 

Helpt de herder die voor u strijdt 
of helpt den wolf die u verbijt, 
weest niet meer neutralisten, 

° J. A . Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, (Assen 1964). 
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dit neemt niet weg dat de neutralisten die met alle middelen streefden naar 
een compromis, naar een modus vivendi tussen de onverdraagzame Philips II 
en zijn nederlandse medestanders enerzijds en de protestanten anderzijds, 
aanvankelijk veel talrijker waren dan de beide uitersten. Vele historici speu
ren in de zestiger jaren ijverig naar het begin van de Opstand, zitten bij wijze 
van spreken vol ongeduld te wachten tot de strijd losbrandt, maar vele tijd
genoten en ook Oranje wachtten daar helemaal niet op, zagen integendeel 
met grote zorg de spanning groeien en hebben gedaan wat zij konden om de 
dreigende polarisatie en de dreigende uitbarsting te voorkomen. 
In de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw hebben beide uitersten, 
de contra-reformatoren en de calvinisten, een vrij vaste koers gevaren. We 
kunnen hen bijna als constanten in het krachtenveld beschouwen. A l wisselde 
hun kracht, hun richting bleef dezelfde. De middengroepen hebben, telkens 
op andere wijze, gestreefd naar verzoening, en als dit niet lukte, zich of bij 
de ene of bij de andere partij aangesloten. Zij vormden daardoor de varia
bele bij uitstek. Willen wij de snelle wisselingen in de politieke en militaire 
verhoudingen begrijpen, dan moeten we vooral letten op deze variabele. Het 
centrale proces dat zich in de jaren 1565—1580 voltrok was de uitschake
ling van deze middengroepen, die er niet in slaagden een compromis tot 
stand te brengen en ten slotte gedwongen werden huns ondanks te kiezen 
voor een van de beide uitersten. Na 1580, na het mislukken van de Keulse 
vredesonderhandelingen en het verraad van Rennenberg, zijn deze groepen 
uitgespeeld, dan hebben zij hun politieke betekenis vrijwel verloren, dan 
hebben zij de heerschappij van de protestanten of de heerschappij van Phi
lips II moeten aanvaarden, en men vindt hen nog slechts terug als de ge
matigde vleugel in een van de twee andere partijen. Toch hebben de ideeën 
van deze middengroepen in zoverre blijvende invloed gehad, dat de opvat
tingen van beide uitersten in de loop van deze critieke decennia aanzienlijk 
verzacht zijn. Na de overwinning van Parma in de zuidelijke Nederlanden 
zijn daar nog slechts protestantse voormannen terechtgesteld, na enige tijd 
is de doodstraf voor ketters geheel in onbruik geraakt. In de streken waar 
de calvinisten officieel heersten, werd de positie van de niet-calvinisten on
der allerlei ups and downs geleidelijk gunstiger. 
Parallel met deze politieke uitschakeling van de middengroepen loopt de uit
schakeling van de kerkelijke middengroepen, maar dit proces verloopt lang
zamer en is niet voor het midden van de zeventiende eeuw voltooid. E r zijn 
hier belangrijke regionale verschillen te constateren, vooral in de ontwikke
ling van het protestantisme. In de hoogontwikkelde, dicht bij het regerings
centrum gelegen gewesten als Vlaanderen en Brabant waren de tegenstel
lingen al vóór 1566 veel meer toegespitst dan elders. Binnen de katholieke 
kerk was minder speelruimte dan elders veelal het geval was, het protes
tantisme heeft er zijn vorm gevonden onder de druk van zware vervolgingen 
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en was daardoor al vóór 1566 uitgekristalliseerd tot een duidelijk omlijnd 
calvinisme. Ook na 1577 heeft het protestantisme daar deze kleur, al blijft 
het voorlopig problematisch, niet wat de intellectuele, maar wat de emotio
nele inhoud was van het protestantisme dat zich daar na de Pacificatie van 
Gent zo verrassend krachtig toonde. 
Ten noorden van de grote rivieren kreeg het protestantisme zijn aanvanke
lijke vorm in de betrekkelijke vrijheid van het wonderjaar 1566-1567, en 
was de invloed van het onversneden calvinisme veel geringer. Het protes
tantisme was er breder (of wil men: vager) en meer open. A l heel spoedig 
kwam echter de vervolging weer terug en daarmee voor velen de balling
schap. Toen in 1572, na een betrekkelijk korte ballingschap, de protestanten 
in grote delen van Holland en Zeeland de macht kregen was het duidelijk 
een vrij ruim protestantisme, met even duidelijk een relatief grote kern van 
overtuigde calvinisten, vastbesloten de kerk naar hun inzichten te modelle
ren. Voor de noordelijke en oostelijke gewesten duurde het tot na 1576, 
voor Groningen moet men misschien zelfs zeggen tot na 1594, voordat de 
protestanten aan de opbouw van een kerk konden beginnen, en toen was het, 
tenminste in Friesland, vooral een protestantisme van de teruggekeerde bal
lingen, een protestantisme dat in vele gevallen in de lange ballingschap ge
hard en gepunt was tot een echt calvinisme. 
Deze eliminatie van de middengroepen lijkt mij het hoofdthema, dat de ont
wikkeling van 1565 tot 1580 begrijpelijk maakt als één samenhangend pro
ces, maar het was niet het enige thema. Andere geschillen en andere pro
blemen zorgden voor, soms aanzienlijke, variaties op het algemene thema 
van de eliminatie van de middengroepen. In Vlaanderen speelden in 1566 en 
in 1577 sociale spanningen een grote rol, in Friesland hebben in 1580 grote 
groepen de vrij duidelijk calvinistische protestanten gesteund om politieke 
redenen. Juist de tussengroepen die het dilemma Trente-Genève wilden ver
mijden, hetzij omdat zij andere opvattingen hadden, hetzij omdat kerkelijke 
zaken hen weinig interesseerden, juist deze tussengroepen werden in hun 
poging tot verzoening eerst, en later, toen de keus niet meer te vermijden 
was, in hun keus geleid door allerlei niet-godsdienstige overwegingen, door 
persoonlijke, staatkundige en al of niet bewuste sociale motieven. Vaak wa
ren het beweegredenen van negatieve aard. Niet de partij die hen het meest 
aantrok verwierf hun steun, maar de groep die hen het minst afstootte. Het 
vraagstuk van de godsdienstige, en weldra ook van de kerkelijke, differen
tiatie stond dus niet centraal omdat iedereen door godsdienstige drijfveren 
gedreven werd, maar omdat, toen de zaken eenmaal scherp gesteld waren, 
niemand en zeker geen burgemeester of schepen, dit vraagstuk omzeilen 
kon, hoe gering zijn godsdienstige belangstelling ook was. 
Tk heb soms verwanten of vrienden . . . lachend horen zeggen: of die Spaan
se tijd nu reeds niet genoeg bekend was; en heb dan alleen kunnen antwoor-
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den, dat de juiste kennisneming van dien tijd eerst recht een aanvang nam', 
schreef Johannes van Vloten in 1857. Hij doelde hierbij op het onderzoek 
van het rijke archiefmateriaal, vooral in het Algemeen Rijksarchief te Brus
sel. We zouden hetzelfde nu kunnen herhalen, de juiste kennisneming van 
die tijd neemt eerst een aanvang, niet alleen omdat het Brusselse en het 
overige archiefmateriaal nog steeds niet voldoende verwerkt is, maar vooral 
omdat, als men het belang van de middengroepen eenmaal gezien heeft, de 
oude vragen naar de wisselwerking tussen de sociaal-economische structuur, 
de kerkelijke en de politieke ontwikkeling, opnieuw onder ogen gezien moe
ten worden. Er moet onderzocht worden in welke milieus contra-reformato
rische katholieken, traditionele katholieken, protestantiserende katholieken, 
calvinisten en dopers het meeste weerklank vonden. Onderzocht moet wor
den de wisselwerking tussen de strijd rond het streven naar centralisatie en 
absolutisme, de strijd over de privileges van steden en gewesten, en de on
derscheiden kerkelijke standpunten, het streven naar een compromis of juist 
het verdedigen van een van de uiterste standpunten. Gelet moet ook worden 
op het internationale krachtenveld, niet alleen omdat dit dikwijls van door
slaggevend belang is geweest voor het verloop van de Opstand, maar ook 
omdat de drie partijen die wij grosso modo in de Nederlanden konden onder
scheiden, geen nederlandse specialiteiten waren, maar internationale stro
mingen vertegenwoordigden, die in geheel West-Europa voorkwamen, en zich 
hun samenhang over de grenzen heen zeer wel bewust waren. 
Veel van de tegenstrijdigheden in de geschiedschrijving over de Opstand zijn 
ontstaan, doordat deze middengroepen onvoldoende erkend zijn en beurte
lings bij de ene of bij de andere partij zijn getrokken. Dikwijls zijn daardoor 
ook de bronnen fout geïnterpreteerd. Elke bewering dat iemand katholiek 
of protestant was, elke bewering dat iemand Spaansgezind of prinsgezind 
was, moet opnieuw aan de bronnen getoetst worden. Er is grote kans dat het 
etiket dan onjuist of half juist blijkt te zijn. 
Heeft Romein dus ongelijk, en zal voortzetting van het historisch onderzoek 
tot een bevredigend beeld leiden? Hopelijk wel, maar daarmee zijn we nog 
niet af van Romein's betoog. Als men zijn oratie nauwkeurig leest, blijkt 
zijn grootste zorg niet zozeer dat het beeld van het verleden vergruisd is, 
maar dat het zo gecompliceerd is geworden, dat het niet meer inspireren 
kan en geen culturele functie meer heeft. Nu is het onmiskenbaar, dat het 
oude zwart-wit beeld, dat het op de lagere school zo goed deed, niet te 
handhaven is, dat een verantwoord beeld van de revolutie waaraan de Ne
derlandse staat zijn bestaan ontleent, een vrij gecompliceerd beeld zal zijn, 
alleen begrijpelijk voor wie bereid is zich enige inspanning te getroosten en 
voor wie over enig vermogen tot abstract denken beschikt. Dat is te betreu
ren, maar onvermijdelijk. Een zekere simplificatie van het zeer complexe 
proces is moge lijk, maar er is een - helaas vrij hoog - niveau waar beneden 
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simplificatie vervalsing wordt. Wanneer de geschiedwetenschap om brede 
groepen aan te spreken beneden dat niveau afdaalt, verliest zij m.i. inder
daad haar functie. 
Het streven naar waarheid, naar inzicht in de krachten die de historische 
ontwikkeling bepalen, behoort primair te staan, wil men tenminste van ge
schiedwetenschap kunnen spreken. Hoe breder de kring is die dit inzicht als 
een verrijking ervaart, hoe beter, maar men mag nooit om belangstelling te 
wekken een vertekend beeld geven. 
Het gecompliceerde beeld van de moderne geschiedschrijving zal velen ook 
niet inspireren, maar wie er oog voor heeft kan zich ook nu zeer wel laten 
inspireren door de moed waarmee de martelaren aan beide zijden hun over
tuiging verdedigd hebben, en vooral door de moed, de opoffering en de vol
harding waarmee Oranje en zijn medestanders steeds naar een verzoening 
gestreefd hebben, ook toen hun streven vrijwel uitzichtsloos leek. 
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j . A . V A N DORSTEN Alternatieven 

Iedereen weet dat, als de Koningin van Engeland het in 1572 voor het zeg
gen had gehad, de opstandige Nederlanders hun geschillen met de Koning 
dadelijk zouden hebben bijgelegd, in het belang van de handel en van de 
vrede en veiligheid langs de Noordzeekust. De Prins van Oranje en zijn 
geestverwanten meenden daarentegen, dat die economische opleving en 
duurzame bescherming van beide Noordzeegbieden alleen konden worden 
gegarandeerd door een openlijke daad van souvereiniteitsschending. E n als 
hij, Willem van Oranje, tegen het einde van 1572 zijn zin had gekregen, 
zouden Holland en Zeeland zelfs terstond in Engelse handen zijn overge
gaan. 
Dat zou Elisabeth dan jaarlijks wel meer dan 400.000 ducaten kosten. Maar, 
zo rekende hij haar voor, alleen al de directe inkomsten zouden meer dan 
het dubbele bedragen: de beveiligde steden zouden garant staan voor 8 a 
900.000 ducaten 's jaars, nog afgezien van alle verdere denkbare revenuën. 
Bovendien zou Engeland oppermachtig zijn in het hele Rijn- en Maasgebied, 
eigenaar van 32 vestingsteden en alle waterwegen; en, in de woorden van 
Elisabeths gezant: 'withal she should be Mistress of the puissantest navy in 
Christendom, and of the aptest havens for the entertainment of them and of 
her own traffic with all nations.' Als Elisabeth op deze offerte 'ja' had ge
zegd, hadden wij onze herdenkingsbijeenkomst misschien wel in Londen ge
houden. Maar het liep allemaal wat anders. 
In een crisissituatie zijn de beslissingen en gebeurtenissen, die later in een 
logisch historisch patroon worden gerangschikt, voor de tijdgenoot zelf een 
onoverzichtelijk geheel. Overrompeld door de chaotische ontwikkelingen van 
het moment, zijn hem de alternatieven vaak duidelijker dan datgene wat la
ter de werkelijkheid zal blijken te zijn geweest. Voor de opgejaagde, ver
moeide, vertwijfelde, en slecht-geïnformeerde bestuurderen van 1572 waren 
uitgewerkte theoretische mogelijkheden een houvast - iets dat zij konden 
overzien, in tegenstelling tot de wisselvalligheden waarop zij ad hoe moesten 
reageren. Wij daarentegen staan in een volstrekt andere relatie tot die ge
beurtenissen: immers, wij overzien de resultaten, en missen daardoor het 
ware gevoel voor een alternatieve ontwikkeling, die hun juist wel logisch en 
reëel toescheen. 
Aan zulke overzichtelijke alternatieven was ook in het chaotische crisisjaar 
1572 geen gebrek. Zij schenen nog niet erg te lijken op de realiteit die kwam. 
Dit geldt in iets mindere mate voor het plan-Engeland, dat juist in 's Prinsen 
inner circle domineerde; want in grote trekken omvatte het alle ideeën die 
later, spoedig na zijn dood, wel degelijk zouden worden verwezenlijkt - om 
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vervolgens definitief te mislukken, zij het niet zonder effect. 
Het alternatief van een plan-Engeland was zeker enige jaren ouder dan 
1572. Zoals zoveel belangrijke ideeën uit het midden van de 16e eeuw, 'ont
stond het', zou men kunnen zeggen, in Parijs. Tien jaar tevoren al ontwik
kelden daar reformatorische geleerden en politici, zoals Hubert Languet, de 
alternatieven die nodig zouden zijn als verzoeningspogingen niet zouden lei
den tot het behoud van vrede en veiligheid in noordwest Europa. Naarmate 
de situatie op ieder denkbaar gebied verslechterde, werd ook het alternatief 
van een grote, Protestantse Liga prominenter, de stem van haar voorstanders 
krachtiger, en de politieke betekenis van Engeland hierin groter. In 1570 
werd Walsingham, de belangrijkste propagandist voor gewapende interventie 
vanuit Engeland, tot ambassadeur in Parijs benoemd. De vastelanders die 
aansluiting bij Engeland zochten, vonden in zijn ambassade hun diplomatie
ke hoofdkwartier, juist in de jaren waarin, in Parijs, de alternatieven van 
verzoening en confrontatie een beslissende fase schenen te bereiken. Toen 
in Zeeland en Holland in 1572, vanuit en vanover de Noordzee, een begin 
van een opstand geforceerd werd, leek de tot dusverre volstrekt theoretische 
aansluiting bij Engeland steeds actueler te worden. Aanvankelijk was het, 
zoals bekend, niet meer dan een onderdeel van een grote, internationale 
strategie waarmee de tegenstanders van Philips II zich in '72 tegen de Spaan
se politiek hoopten te keren. 
Naarmate die strategie meer mislukte - en in feite liepen bijna alle gebeurte
nissen al dadelijk uit de hand, wat Holland betreft vanaf Den Briel - begon 
het plan-Engeland een eigen leven te leiden. Een tussenfase speelde zich, ver 
buiten Dordrecht, rondom de weken van de Dordtse Statenvergadering af. 
Terwijl in Londen een persoonlijke afgezant van Lodewijk (die zelf al enige 
jaren in Parijs namens zijn broer aan het grote oorlogsplan had gewerkt) bij 
de Engelse regering, niet zonder bijval, plannen ontvouwde om de Lage 
Landen tussen Elisabeth en de Franse koning te verdelen, richtte Walsing
ham zich tot Willem van Oranje, ook vanuit Parijs, met het dringende advies 
deze beslissende weken te gebruiken om een van zijn broers het bestuur over 
de opstandige gewesten op zich te laten nemen en zelf een gezant naar E l i 
sabeth te sturen om over Engelse interventie te onderhandelen. Voorlopig 
mikten de meesten, waaronder Willems gezant in Engeland, Casembroot, op 
semi-onofficiële steun vanuit Engeland - zoals die trouwens al in toenemen
de mate zichtbaar werd - terwijl de grootste optimisten hoopten op een tij
delijk protectoraat, waarbij Engeland de vestingsteden zou voorzien van 
garnizoenen totdat de Bourgondische rust zou zijn weergekeerd. Engeland 
in de rol dus van wat nu een vredesmacht zou heten. Intussen nam de oor
logsdruk toe. 
Het beslissende keerpunt was natuurlijk de Bartholomeusnacht, die alle op
standsstrategieën doorkruiste. De plannen waaraan de Kennedy-achtige fa-
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milieraad der Nassause gebroeders jarenlang had gewerkt, vielen in brok
stukken uiteen. Eén zo'n stuk vormde zich definitief tot wat het plan-Enge
land genoemd zou kunnen worden. Naarmate de omvang en de talrijke con
sequenties van de Bartholomeusnacht langzaam begonnen door te dringen, 
bood de aansluiting bij Engeland zich, wat Holland en Zeeland betrof, als 
schijnbaar laatste alternatief aan. Met de Dordtse Statenvergadering nog in 
de herinnering, bereidden de opstandige Staten van Holland in het najaar 
van 1572 hun eerste gezantschap naar Engeland voor, om te redden wat er 
te redden viel. 
Resolutiën, instructies noch verslagen zijn bewaard gebleven. Geen wonder 
dat deze missie in de geschiedschrijving nauwelijks vermeld wordt, hoewel 
er de laatste jaren, vooral ook in Engeland, heel wat over de Engels-Neder
landse betrekkingen in deze periode is geschreven. Toch was het om meer 
dan een reden een belangrijk gezantschap, vanuit ons gezichtspunt maar ze
ker ook vanuit hun alternatief-benadering. Wat het laatste betreft, dit ge
zantschap was de wegbereider voor alle, in wezen gelijke, missies die nog 
zouden volgen tot aan de komst van Leicester in 1585. Wat het eerste be
treft, we weten nu dat de uiteindelijke interventie zou leiden tot een reeks 
staatsrechtelijke conflicten, waaruit, na Leicester, de jonge Republiek in haar 
definitieve vorm tevoorschijn zou komen. Ook is het interessant hoe de con
sequenties van de Dordtse Statenvergadering in het gezantschap al zichtbaar 
werden: de delegatie werd uitgebreid met een vertegenwoordiger van de 
Prins (en mogelijk ook één van Zeeland), zodat de twee Machten, Stadhou
der en Staten, samen naar buiten traden; terwijl ook de aard van de missie 
een uiting was van een nieuwe, en toen nog uiterst tentatieve, regeringsver
antwoordelijkheid der Staten. Maar er is nog meer. 
Het gezantschap stond onder leiding van Jan van der Does, Heer van Noord-
wijk. Zijn activiteit als gezant was tegelijk zijn eerste openlijke daad van 
steun aan de opstand. Dankzij zijn erudiete vriendschap met de filoloog 
Hadrianus Junius, toen Rector Gymnasii in Haarlem, beschikte hij over een 
persoonlijke introductiebrief bij de invloedrijkste politicus aan het Engelse 
hof, Burghley, met wie Junius jarenlang in persoonlijk geleerdencontact had 
gestaan. Dankzij deze brief weten wij dat er al op 17 oktober 1572 - 4 da
gen voordat de Prins in Holland arriveerde - sprake was van een gezant
schap, een gezantschap, zoals Junius het in zijn allereerste woorden ondub
belzinnig en goed-Romeins formuleerde, uit naam van de 'Sanctus Populus-
que Batavicae Reipublicae'. 
Hoewel Walsingham en anderen op steun aandrongen, en ook een andere 
Junius, Johan Junius (die Walsingham bij Willem van Oranje had aanbe
volen als vertegenwoordiger in Londen), zijn invloed aanwendde om de er
varen Engelse ambassadeur Killigrew te overtuigen van de praktische nood
zaak van een 'étroite amitiê et conféderation' tussen Oranje en Elisabeth, en 
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hoewel Alva's troepen in aantocht waren, toch vertrok Dousa's gezantschap 
niet. Men wachtte, schijnt het, op de eerste reacties uit Londen van Boisot, 
die al door de Prins was vooruitgestuurd. Half november was de Prins in 
Leiden, waar hij een introductiebrief schreef aan Elisabeth voor de afgezan
ten van de Staten 'de cette Conté et Pays d'Hollande', die zich met gelijke 
instructies zouden voegen bij zijn persoonlijke gezant Boisot. Drie weken 
later pas vertrokken zij, precies een week voordat (op 11 december) ook de 
stad Haarlem belegerd werd. Met een groot gezelschap van nog 36 (volgens 
de Spaanse ambassadeur 'zeer presentabele') andere Hollanders (en ook 
Fransen en Walen) voeren zij naar Engeland, juist voor het invallen van een 
buitengewoon strenge winter. Zij arriveerden twee dagen voor Kerstmis. Op 
4 januari rapporteert de Spaanse ambassadeur in Londen dat een viertal ge
zanten namens Stadhouder en Staten van Holland Elisabeth die dag hebben 
verzocht de macht over Holland in handen te nemen. Tegelijk nemen de ge
ruchten toe dat Oranje zelf naar Engeland zal uitwijken. 
Het is niet nodig hier het geringe directe succes van deze missie te analyse
ren en de verdere gebeurtenissen van 1573 te memoreren. Het gaat mij meer 
om het gezantschap zelf - als typische vertegenwoordiger van een radicaal 
nieuwe denkwijze. Iedereen weet dat Elisabeth weinig voelde voor een Hol 
lands avontuur. Of dit wijsheid was of niet, mogen we nu in het midden 
laten. Een ding is zeker: naast politieke wispelturigheid waren bepaalde 
sympathieën en antipathieën haar ook niet vreemd. De moeite die zij soms 
kon hebben met de weinig-aristocratische Lage-Landers is nog onlangs per 
televisiefilm op overtuigende wijze uitgebeeld. Dousa was er op geprepa
reerd dat zijn gezantschapje - 'legatiuneula' noemde hij het later - zeker bij 
Elisabeth noch macht nog aanzien kon bezitten. Toch moesten zij temidden 
van de talrijke illustere ambassades en gezantschappen proberen in gunstige 
zin op te vallen. A l zinspeelde Hadrianus Junius in zijn brief nog zwakjes 
op Dousa's 'antiqua nobilitas', hij verlegde terstond het accent naar heel 
andere eigenschappen, eigenschappen die pasten bij een nieuw tijdperk van 
humanistisch geschoolde, self-made staatslieden - zoals bijvoorbeeld Burgh-
ley zelf, of Walsingham. Dousa's grootheid, schreef Junius dan ook, berust 
op de faam van zijn 'ingenium' en zijn geestrijke poëzie. Ook in dit opzicht 
was Dousa's gezantschap een opmerkelijke onderneming. Hij moest zich 
'persoonlijk waarmaken', zoals we dat nu noemen; wat weer tot gevolg heeft 
dat wij, ook zonder diplomatieke archivalia, van zijn boodschap kennis kun
nen nemen, namelijk dankzij zijn poëzie. 

Op de vele bladzijden die hij aan deze weken wijdde, en die dadelijk na 
Leiden's ontzet in zijn (Leidse) Poëmata werden afgedrukt, bevinden zich de 
twee uitvoerige Oden waarmee hij zich, met uitsluitend het gezag van zijn 
eruditie, als gezant van 'Senatus Popidusque Batavicae Reipublicae' tot E l i 
sabeth en haar eerste Minister wendde. De eerste regel al van de eerste Ode, 
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met zijn hoorbare toespeling op Horatius' beroemde Ode aan Maecenas, 
treft de juiste toon: Dousa spreekt, namens Holland, als smekende diens 
tot de machtige patrona; maar tegelijk ook persoonlijk, als litterator tot 
iemand die zelf 'erulita Pieridum manu' is. Hij gaat uitvoerig in op de po
litieke situatie, en hanteert alle bekende argumenten. Opvallend is het her
haalde accent op de Bartholomeusnacht en de bedreiging die daar, ten over
vloede, uit spreekt, ook voor vorsten als zij. Eigenbelang, christelijke recht
vaardigheid, en historische banden zijn de argumenten die Dousa aanvoert 
bij zijn bede, 'dat gij het arme volk van Holland te hulp zult snellen, dat, 
vertrouwend op U als vindex, het algemeen verlangen in handen heeft ge
geven van Uw Koninklijk gezag' - althans totdat de tyrannie zal zijn verdre
ven. Dan, zo besluit hij vele regels verder, zal er des te meer reden zijn voor 
onvergankelijke poëzie. Immers, blijkt gij niet reeds nu de Muzen te hebben 
geïnspireerd? 
Dousa's litteraire aanpak staat niet alleen. In de jaren die volgden ontwik
kelden de politieke relaties met Engeland zich tegen een achtergrond van 
snel groeiende humanistische contacten en vriendschappen. Dit brengt ons 
bij een tweede aspect van zijn 'legatiuncula' van 1572. De weken die hij en 
enkele anderen in Engeland doorbrachten, hadden verstrekkende gevolgen, 
en niet alleen omdat zij zich, in een tamelijk wanhopige situatie, als diplo
matieke vertegenwoordigers van de opstand hadden laten kennen. In die 
donkere weken ontstonden vriendschappen en persoonlijke afspraken, die tot 
in lengte van jaren in brieven en gedichten zouden doorklinken. Een van de 
fraaiste voorbeelden is Dousa's weerzien met een oude kennis uit zijn Pa-
rijse studententijd, de Engelsman Daniël Rogers, die in de komende 8 jaar 
de bedrijvigste verbindingsman tussen Prins en pro-Engelse Nederlanders en 
de pro-Nederlandse Engelsen zou zijn. Met hem ook zou Dousa's medege
zant, Johan Junius, een leidende rol spelen bij het Convent van Frankfurt in 
1577, dat een essentiële schakel is tussen het mislukte aanvalsplan voor 
1572 en de gebeurtenissen na 1584. Maar diepgaander nog dan de onge-
notuleerde afspraken van het 'old boys network' dat nu ontstond, is de niet 
zelden expliciete verwijzing naar datgene wat ze zelf wel aanduidden met 
'Parijs' - d.w.z. het geestelijk klimaat waarin velen van hen, dikwijls als stu
dent, waren opgegroeid onder de blijkbaar diepgaand-inspirerende leiding 
van verzoeningsgezinde Parijse humanisten uit de 60er jaren. 
Om ons voor dit ogenblik te beperken tot het ene voorbeeld van Dousa en 
Rogers in die winter van 72/73. Natuurlijk snelde Rogers naar Kingston 
toen zijn oude studievriend arriveerde. Natuurlijk kreeg hij prompt een L a 
tijns vers met de uitroep: 'Wie had ooit kunnen denken dat ik in Engeland 
Parijs zou terugvinden?' Natuurlijk deed Rogers zijn best om Dousa, overal 
waar hij kon, te introduceren; en natuurlijk zaten zij dagen achtereen bij 
Rogers thuis de laatste boeken uit Parijs te lezen, ook die van Ronsard. 

149 



Maar de kern is - en dat valt uit de nagelaten brieven en gedichten duidelijk 
te reconstrueren - dat hun gesprekken in Rogers' bibliotheek draaiden om 
een enkel thema: de herinnering aan de academische wijsheid die zij in Pa
rijs hadden opgedaan, en het besef dat dit het uur was om er, met God's 
hulp, ook iets mee te doen. Om er de kracht en het inzicht aan te ontlenen 
om de gebeurtenissen van 1572 ten goede te keren, door gebruik van hun 
persoonlijke eruditie en hun gezamenlijke levenshouding. 
Het plan-Engeland van Dousa's gezantschap verloor daarbij het karakter 
van alleen maar een noodsprong. Het groeide uit tot een stap in de richting 
van een veel groter, meer filosofisch alternatief, met vérreikende conse
quenties. Wij vinden er mensen met uiteenlopende godsdienstige en maat
schappelijke inzichten. Allen waren zij viri docti, ingezetenen van de Respu-
blica Litterarum, die droomden van een nieuwe orde, een nieuw Christelijk 
Gemene-best, waarin de studia humaniora de weg zouden wijzen naar ver
zoening, vrede, en voorspoed. Men kan zijn schouders ophalen over zoveel 
hooggestemd idealisme. Dat zullen ook toen niet weinigen gedaan hebben. 
E n inderdaad werd de droom geen werkelijkheid, dat weten we zo langza
merhand wel. Maar toch was hun invloed, zeker hier in de Nederlanden, niet 
zonder gevolgen, dat weten wij ook. 
Herdenkingen suggereren een bijzondere relatie met het heden, een zekere 
actualiteit. Bij het gezantschapje dat, in nauwe samenhang met de Dordtse 
Statenvergadering, in 1572 het plan-Engeland moest bepleiten, horen ook 
bepaalde individuele achtergronden. In hoeverre deze speciale achtergron
den in dit herdenkingsjaar nog enige actualiteit bezitten, is iets dat de een 
misschien anders zal beoordelen dan de ander. Maar een ding is zeker: nog 
afgezien van deze 400e verjaardag, en eenvoudigweg als historisch gegeven, 
blijven ook dergelijke, moeilijk hanteerbare achtergronden een eigen plaats 
opeisen, naast alle nuttige en plausibele theorieën over economische druk, 
polarisatie, en 'rekkelijke' middengroeperingen. Het nageslacht overziet de 
uitslag, de 'werkelijkheid'. Het concludeert, niet zonder vreugde, dat de ge
matigden van toen het uiteindelijk wonnen van de meer extreme groepe
ringen. Voor de gezant van 1572 is dit meer dan waar hij op had kunnen 
rekenen, maar toch iets anders dan waarvan hij droomde. 
De (met succes bekroonde) oprichtingsplannen voor een moderne, 'huma
nistische' universiteit in het duistere jaar 1574 getuigen van dezelfde ver
lichte geesteshouding die de vertegenwoordiger van een nog nauwelijks 
au-sérieux te nemen 'Res Publica Batavica' er toe bracht in het holst van de 
koude winter 1572 Latijnse poëzie te schrijven voor een verre, onwillige ko
ningin en een uit het oog verloren studievrindje. Terwijl hij en zijn lotgeno
ten van dag tot dag doormodderden, en voor ons geschiedenis maakten, 
groeide ook hun inzicht in wat de alternatieven zouden kunnen of moeten 
zijn. De geschiedenis die zij maakten werd er mede door bepaald. 
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3e/^2fa Jzfoï'fas ter urn. JLüJewe r-f/ïtryzt. 

Lodelijk van Nassau (tent. cat. 66). 
N O O T 
De belangrijkste politieke bronnen zijn opgenomen in Relations politiques des Pays-Bas et 
de l'Angleterre, ed. Kervyn de Lettenhove. Hier wordt vooral verwezen naar deel V I (Brus
sel 1888), blz. 452, 491, 528-9, 578, 616 en 773 vlg. Een recent overzicht van publicaties 
op dit gebied is te vinden in Ch. Wilson, Queen Elisabeth and the Revolt of the Netherlands, 
Londen 1970, blz. 156-60. De diplomatieke activiteiten vanuit Frankrijk in 1570-72 zijn 
beschreven door P. J. van Herwerden, Het verblijf van Lodewijlc van Nassau in Frankrijk, 
diss Groningen 1932. De spaarzame gegevens die Bor heeft over het gezantschap van 
1572/3 (Historie, 1679, blz. 423-4) zijn mogelijk niet geheel betrouwbaar. 
Over de persoonlijke relaties, tussen de Engelse en Nederlandse politici, zie o.m. Van Dor
sten, Poets, Patrons, and Professors, Leiden/Londen 1962, (waarin op blz. 25 ook de brief 
van H . Junius staat afgedrukt) en R. C. Strong en Van Dorsten, Leicester's Triumph, Lei
den/Londen 1964. Op de 'Parijse' achtergronden ben ik uitvoerig ingegaan in The Radical 
Arts, Leiden/Londen 1970. 
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O . J . D E J O N G Wat kwam van religievrijheid 
terecht? 

'Voerts heeft de voers. Heere Gecommitteerde verclaert d'intentie van Zijne 
V.G. te wesen dat gehouden zal worden vryheyt der religiën zoe wel der 
gereformeerde als der roemssche religie, ende dat een yegelick in den zynen 
in't openbaer ende in eenige kerkcken ofte cappellen (zoe dat gevouchelicste 
by de Overicheyt zal geordinneert worden) zal gebruycken vrye exercitie der 
zeiver, zonder dat daer inne yemant empeschement hinder ofte moeyenisse 
gedaen zal worden ende dat de geestelicke personen in haeren staet ende 
onbecommert blijven zullen. Ten ware zylieden hem verthoenden vianden 
ofte hem mishandelden tegens 'tgundt voers. is. Ende dit al ter tyt ende wyle 
dat by advijs van de gemeen generale Staten der lande van herwaertsovere 
anders zal zijn geordineert - welcker zyner V.G. intentie d'voers. gedepu
teerden in als hem geconformeert hebben.' 
Voor dit plan van Oranje, dat door Marnix aan de eerste vrije statenverga
dering is voorgelegd, bestond geen precies hierop lijkend buitenlands voor
beeld. Wel waren er op dat tijdstip, juli 1572, twee gebieden waar van staats
wege geprobeerd was, een regeling te treffen nu de bevolking godsdienstig 
verdeeld was geraakt en dit tot burgeroorlogen had geleid. 
Het oudste voorbeeld van een vergelijk vormde de 'godsdienstvrede van 
Augsburg'. Die was op 25 september 1555 gesloten tussen enerzijds de 
rooms-katholieke vorsten en steden van het duitse rijk en anderzijds de 
'evangelischen', dat wil zeggen: degenen die als geloofsbelijdenis het stuk 
aanvaardden dat in hetzelfde Augsburg in 1530 op de rijksdag was inge
diend. Andere vormen van geloof, die er toen in 1555 zeker waren, zoals de 
dopersen en hier en daar ook in Zuid-Duitsland de zwingliaans-gereformeer-
den en misschien ook al de calvinistisch-gereformeerden, waren niet in deze 
godsdienstvrede betrokken. Trouwens, ook de bevolking op zichzelf genomen 
niet. Die vrede stond alleen maar vrijheid van godsdienstkeuze toe aan de 
rijksadel, de landsheren dus, en de vrije rijkssteden. Maar de keus was dus 
beperkt tot twee mogelijkheden en was alleen voorbehouden aan degenen 
die tot een bepaalde maatschappelijke klasse behoorden. En ook daarin wa
ren nog beperkingen. Wilde een geestelijk rijksvorst, een bisschop, groot
meester van een orde of een abt overgaan tot de aanhangers van de augs-
burgse confessie, dan stond hem dat wel vrij, maar moest hij zijn ambt neer
leggen en zijn gebied verlaten. 
Wat eenmaal zo succesvol in Pruisen was verlopen, toen de grootmeester 
van de duitse orde tot het lutheranisme overging, mocht zich niet herhalen. 
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H. Wierix, Willem van Oranje (tent. cat. 164). 
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J. de Gheyn II, Philips van Marnix van St. Aldegonde (tent. cat. 166). 

Zonder deze, uitdrukkelijk genoemde, groep geestelijke rijksvorsten gere
kend, hadden alle andere machthebbers de vrije keus en ook het recht om 
dan in hun gebied de kerkelijke zaken te regelen en de godsdienst van hun 
onderdanen te bepalen. Wie van die onderdanen het niet met de keus van 
zijn vorst of van zijn stadsbestuur eens was, mocht en moest het gebied ver
laten, en zich elders vestigen, waar de keus van de machthebber wel met de 
zijne overeenkwam. 
Gewetensvrijheid was dit dus beslist niet. Het was een juridische oplossing 
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voor zolang als de eenheid van die godsdienstige groepen niet hervonden 
was: zolang zou het rijk een soort federatie vormen van twee confessies. Bij 
de onderhandelingen was van rooms-katholieke kant als wenselijk gesteld: 
'ubi unus dominus, ibi una sit religio', waar één heerser was, moest één gods
dienst zijn. De evangelischen hadden daar niet aan gewild, omdat zij overal 
een vrije, persoonlijke keus nastreefden, maar hadden moeten toegeven. 
Veel later is dat op de bekende formule gebracht: 'cujus regio, illius religio', 
wiens gebied, diens godsdienst. Die formulering was echter aan Oranje en 
Marnix nog onbekend in 1572. Zij stamt namelijk van een lutherse kerk
jurist, Joachim Stephani (1544-1523) uit Greifswald, en is vooral gebruikt 
tijdens en na de dertigjarige oorlog. Zij heeft, met haar confessioneel fede
ralisme, er toe bijgedragen, dat het duitse rijk verdeeld raakte in gebieden 
zonder minderheid, zelfs zonder geleidelijke overgangen langs de grenzen, 
tot in de negentiende eeuw toe. Maar nogmaals: zij bood geen gewetensvrij
heid, zij gaf alleen aan de machthebbers een beperkte keus. In die voortaan 
evangelische gebieden hield de geestelijke rooms-katholieke rechtspraak 
(voorlopig) op en gold haar recht om tegen ketters op te treden (tijdelijk) 
niet. Deze vrede betekende, dat de staatslieden de pogingen, om door een 
geloofsgesprek tot overeenstemming te komen (over leer of eredienst), had
den opgegeven. E n dat hadden ze toen bijna overal. 
Oranje kende deze 'oplossing' van heel dichtbij, maar de Nederlanden wa
ren, als keizerlijke erflanden, van die vrede uitgesloten geweest en boven
dien was hier sinds 1543 over alle gewesten een en dezelfde landsheer. Ook 
in de daaraan voorafgaande decennia waren de godsdienst en de afkeer van 
ketterij waarschijnlijk de enige punten geweest waarin Karei V en Karei van 
Gelre overeenstemden. Wat 'Augsburg' bood, was in de Nederlanden on
bruikbaar. 
Maar in Frankrijk was de ontwikkeling later op gang gekomen. De calvinis-
tisch-gereformeerden, de 'hugenoten', hadden zich na 1560 zowel politiek 
als kerkelijk georganiseerd, en er werd over aanvaarding van de augsburgse 
geloofsbelijdenis van 1530 serieus gesproken. Die gaf immers, sinds de vrede 
van 1555 in het duitse rijk, een basis om te onderhandelen. Bij de voort
durende wisseling van jeugdige koningen en van machtigen rondom die 
troon, was vorstengunst alleen onvoldoende: er moest rechtszekerheid ko
men. Het leek alsof het hof, en vooral de koningin-moeder, dat inzag. Na 
het godsdienstgesprek te Poissy in september 1561 traden de hugenoten 
openlijker op en bij het edict van St. Germain op 17 januari 1562 kregen ze 
toestemming om buiten de steden - maar dat kon dus al in een niet-om-
muurde buitenwijk zijn - en op het platteland samenkomsten te houden en 
binnen de steden huisdiensten; predikanten die een eed van loyaliteit jegens 
de overheid aflegden, kregen erkenning; kerkeraden en synoden mochten 
vergaderingen houden. Hier was dus niets voorbehouden aan een bepaalde 
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Hans Liefrick 1, Alva (tent. cat. 176). 

groep machthebbers, maar maakte de stadsmuur het verschil. 
E r is weinig gelegenheid geweest om in alle rust met dat edict te experimen
teren, want op 1 maart 1562 leidde een overval op een samenkomst van hu
genoten te Vassy tot een godsdienstoorlog, die, met onderbrekingen, tot 1598 
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heeft geduurd. Juist die onderbrekingen echter, evenzoveel plechtig bezwo
ren vredes, laten zien welke rechten er met de wapens waren bevochten. De 
franstalige zuidnederlandse gereformeerden waren daarvan snel op de hoog
te en ook degenen die voor Alva in ballingschap waren gegaan. Drie van die 
franse vredes vielen vóór 1572 en zijn in ons verband van belang. Die van 
Amboise, op 19 maart 1563, gaf aan de hoge adel algehele vrijheid van 
godsdienstuitoefening; de lage adel ontving die, mits de leenheer toestem
ming gaf, en in elk baljuwschap of drostambt kwam in één plaats vrijheid 
voor de hugenootse godsdienstuitoefeningen, dat waren er 75 over heel 
Frankrijk. Deze oplossing leek iets op de duitse maar hield niet de eis van 
emigratie voor andersdenkenden in. De vrede van Longjumeau, op 23 maart 
1568, kwam ongeveer op hetzelfde neer, maar de hugenoten hielden de ste
den die zij hadden veroverd en zetten ook hier en daar de strijd voort. Dit 
leidde tot de intrekking van het edict van St. Germain, al op 28 september 
1568 - dat was dus toen Oranje zijn veldtocht tegen Alva voorbereidde die 
geheel mislukken zou - : alle gereformeerde eredienst werd verboden, de pre
dikanten moesten binnen twee weken het land hebben verlaten. N u werd de 
strijd volop hervat. De derde vrede, die van St. Germain, van 8 augustus 
1570, leek al wat op het latere edict van Nantes uit 1598: de hugenoten 
mochten overal hun eredienst houden, behalve te Parijs, verder vier veilig
heidssteden behouden en werden benoembaar in alle openbare ambten. 
Dit duidelijke succes heeft bij de nederlandse calvinistische vluchtelingen de 
neiging versterkt om zich met deze hugenoten te verbinden, en hun bereid
heid verminderd om Oranje te volgen in zijn gerichtheid op de duitse staten. 
Als Marnix op de synode te Bedburg in het gulikse in juli 1571 bepleit, dat 
de vluchtelingen geld voor de prins bijeen zullen brengen, en dat zij zullen 
gaan overleggen met de 'gemeynte der Confessie van Ausborch. Item oft het 
goet wesen sal den naem der Confessie voorszt. te voeren?' en dat ze een 
nationale synode zullen bijeenroepen, gaan de kerkeraadsafgevaardigden al
leen op dat derde punt in. E n als met steun van Oranje en dank zij allerlei 
bemiddelend werk van Marnix in oktober 1571 te Emden zo'n vluchtelingen-
synode bijeenkomt, is het eerste wat deze vergadering na de ondertekening 
van de nederlandse geloofsbelijdenis doet, zich bereid te verklaren om de 
franse confessie te ondertekenen als getuigenis van de band met de franse 
kerken. Over een ondertekening van de augsburgse confessie, waarover in 
1566 was gedacht en nog in Bedburg gesproken, geen woord. 
De emdense synode besloot, om twee leden af te vaardigen naar Frankrijk: 
de psalmberijmer Petrus Dathenus uit Mont-Cassel en Jean Taffin uit Door
nik, die in Metz had gewerkt. Zij moesten de franse gereformeerden vragen 
om van hun kant de nederlandse geloofsbelijdenis te ondertekenen, alles tot 
'getuichenisse der onderlinghen eendrachticheit'. Dat alles is zeker niet de 
wens van Oranje geweest. Hij heeft zich over die emdense synode nogal te-
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leurgesteld uitgelaten. Maar duidelijk lijkt wel, dat er van die godsdienst
strijd in Frankrijk invloed is uitgegaan op de nederlandse calvinisten, en dat 
die wisten wat daar voor vrijheden bevochten waren. Lodewijk van Nassau 
had L a Rochelle bezocht ten tijde van de nationale synode aldaar in 1571 
en de confessie ondertekend. En dit alles speelde zich nog af vóór de Bar-
tholomeusnacht (23/24 augustus 1572), voordat in die franse kringen de 
theorieën opkwamen dat een bevolking het recht heeft, een tiran te doden 
en dat onderdanen in opstand moeten komen tegen een vorst die de wet 
van God overtreedt: die denkbeelden zijn pas in brede kring verspreid na 
de Bartholomeusnacht en hebben toen in de Nederlanden de theorieën over 
het recht van opstand tegen de soeverein verder beïnvloed. 
Maar op de statenvergadering van Dordrecht is dat recht van opstand tegen 
de soeverein niet besproken, althans niet volgens de schriftelijke gegevens 
die ervan over zijn. Hier ging het 'enkel maar' om het herstel van Oranje als 
stadhouder - was hij wel ooit ontslagen? N u was het zijn gemachtigde, die 
een jaar eerder op de synode van Bedburg stond en die nu pleitte voor een 
religievrede - al viel dat woord dan niet precies. Wat hij voorstelde leek nog 
het meeste op het edict van St. Germain, maar dan zonder enige beperking. 
Hoe dat in de praktijk dan moest? Later, in de tijd van aartshertog Matthias, 
in juli 1578, is de prins er nog eens op teruggekomen: als een stad of groot 
dorp honderd gezinnen, die er een jaar moesten wonen, om vrijheid van 
godsdienst vroegen, moest die hun worden toegestaan; in een plaats van zo 
grote omvang waren altijd wel meer kerkgebouwen of kapellen. In een klei
nere plaats zou de meerderheid van de bevolking beslissen. 
Het voorstel tot een vergelijk op de statenvergadering van 1572 alsook die 
ontworpen religievrede van 1578 hebben maar een kort leven gehad. Die 
religievrede bracht het nog tot een voortbestaan in theorie tot 1795, immers, 
in artikel 13 van de unie van Utrecht luidde het dat de provincies buiten 
Holland en Zeeland zich mochten 'reguleren naer inhoudt van de Religions-
vrede, bij den Eertshertoge Mathias . . . airede geconcipieert'. Maar wat te 
Utrecht in januari 1579 nog als mogelijkheid werd geopperd, werd al in 
maart 1570 een dode letter, door de ommezwaai van Rennenberg, aanleiding 
daartoe en de reacties daarop - en daarmee was ook Oranje's streven naar 
een vergelijk mislukt. 
Naar zo'n vergelijk streefde Oranje ook in 1572. Doch in de tot Oranje over
gegane of overgehaalde steden ontstonden moeilijkheden want het sprak 
vanzelf dat daar de calvinisten bij de magistraten gingen aandringen op het 
gebruik van een preekruimte. Evenals de rooms-katholieken beschouwden 
de calvinisten zich als de ware kerk, die vasthield aan de leer van de apos
telen. Om de diepgaande veranderingen aan te duiden noemden zij die kerk, 
nu 'hervormd' ofwel 'ge-reformeerd'. De calvinisten gebruikten daarom voor 
zichzelf de groepsnaam 'gereformeerden'. Deze ruime benaming kon ook de 
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luthersen omvatten. Maar die betitelden zichzelf bij voorkeur als 'van de 
augsburgse confessie' ofwel als 'evangelischen'. 
Zelfs al werd aan de gereformeerden geen kerkgebouw of kapel maar een 
grote schuur afgestaan voor hun samenkomsten, toch konden botsingen niet 
uitblijven, bijvoorbeeld wanneer een dode uit hun kring moest worden be
graven in een gebouw waar de rooms-katholieke parochie haar diensten 
hield. Naar calvinistische overtuiging was het ontoelaatbaar dat die eredienst 
nog voortgang vond; omgekeerd oordeelden rooms-katholieken zo over de 
gereformeerde bijeenkomsten. Elke groep meende dat zoiets leiden moest 
tot hemelse bestraffing. Elke groep meende die tuchtiging uit het verloop 
van de strijd af te kunnen lezen. De confessie van De Brés vroeg aan de 
overheid om 'alle afgoderij en valse godsdienst te weren en uit te roeien'. 
De gereformeerden dachten hierbij niet aan gewetensdrang jegens rooms-
katholieken of dopersen, maar wel aan het verbieden van hun eredienst. 
Doch juist de rooms-katholiek had te weinig aan gewetensvrijheid: als de 
priester de mis niet opdroeg, ontving de gelovige niet meer de genadegeven-
de werkelijkheid van de Heer in het altaarsacrament. 
De beslissing lag dus bij de gezagsdragers in het openbare leven van plaats 
of gewest. Zij stonden voor de keus, naar welke kerk zij moesten luisteren. 
Een vergelijk was voor geen van beide geloofspartijen aanvaardbaar. Maar 
zowel de gereformeerden als waarschijnlijk ook de overtuigde rooms-katho
lieken vormden slechts een minderheid onder debevolking. A l in 1566 was 
gebleken dat de calvinisten geen massale tegenkanting ontmoetten. Zo was 
het opnieuw in 1572. De meerderheid van het volk stelde zich niet achter 
een partij, meer uit onzekerheid nog dan uit onverschilligheid. Wanneer de 
overheden echter talmden of een middenweg zochten, werd dit door de be
lijdenden van beide kanten als onverschilligheid bestempeld. 
Binnen enkele weken na de verovering van Den Briel bleek al, dat de vrij
heid voor de gereformeerden leidde tot een tweede beeldenstorm, minder op
vallend dan die van 1566 maar in Holland en Zeeland veel meer omvattend. 
(Het zou de moeite lonen, bij deze beeldenstorm, maar zeker bij die van 
1566 niet enkel te letten op de maatschappelijke klasse waartoe de beeld
brekers behoorden, maar ook op de leeftijdsgroep. Zijn er wel veel boven de 
18 jaar bij?) Bovendien deinsden de watergeuzen niet terug voor geweld
daden tegen priesters en kloosterlingen. Hun wraaknemingen voor de ver
volging onder Alva gebeurden tegen de wil van Oranje, maar uiteraard kon
den de rooms-katholieken deze benden onmogelijk aanzien voor bevrijders. 
Vijf minderbroeders uit Alkmaar werden op 24 juni te Enkhuizen opgehan
gen. De geuzenaanvoerder graaf Willem van der Mark, heer van Lumey die 
zich al bij de veldtocht van de prins in 1568 berucht had gemaakt, verover
de eind juni 1572 Gorkum en liet daar vijftien geestelijken gevangen nemen. 
Zij werden over Dordrecht vervoerd naar zijn uitvalsbasis Den Briel. On-
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vrijwillig kwamen er nog vijf anderen bij. Met bedreigingen en folteringen 
eiste Lumey van hen, de tegenwoordigheid van de Heer in het sacrament te 
verloochenen en ook het gezag van de paus. Een van hen gaf toe en kwam 
vrij. De negentien standvastigen liet Lumey op 9 juli in een turfschuur buiten 
Den Briel ophangen. Deze 'martelaren van Gorkum' bleven bij hun geloofs
genoten in hoge eer. Naar de gorkumse pastoor Leonardus Vechel werden 
ze vaak aangeduid als 'Leonardus en gezellen'. Paul Clemens X sprak in 
1675 hun zaligverklaring uit. Onder Pius I X volgde in 1867 hun heiligver
klaring. In het bisdom Roermond werden ze meestal genoemd 'Hiëronymus, 
Antonius en gezellen', naar twee minderbroeders uit Weert. Soortgelijke 
gruwelen als te Den Briel ervoer Lindanus' bisschopsstad. Troepen van de 
prins veroverden Roermond op 23 juli, bleken onvoldoende onder bevel te 
staan en doodden tientallen ingezetenen, waaronder de secretaris van L i n 
danus en 22 andere geestelijken. De bisschop had nog tijdig kunnen vluch
ten. 
Deze zuidelijke veldtocht van Oranje en al eerder de inneming van Bergen 
in Henegouwen half mei door Lodewijk van Nassau dwongen Alva om zijn 
garnizoenen uit Holland terug te trekken. De hertog wilde voorkomen dat 
de nederlandse opstandelingen een verbinding legden met de Hugenoten in 
Frankrijk. In het spoor van zijn legers namen ook burgers en geestelijken de 
wijk uit Holland. Anderen wachtten af. 
Maar de gereformeerden zelf beoogden geenszins het stichten van een eigen 
geloofsgemeenschap naast de bestaande doch reformatie van die bestaande 
gemeenschap. Daarom beraadslaagde hun allereerste 'particuliere' ofwel re
gionale synode, die na de 'nationale' van Emden op 16 augustus 1572 te 
Edam samenkwam en bestond uit afgevaardigden van Hollands Noorder
kwartier, dadelijk over 'die reformatie der papen'. De nog aanwezige gees
telijken moest op de man af gevraagd om zich te verzoenen 'met God ende 
haer gemeynte', ook om 'haer huysvrouwen openbaerlick ende voer die ghe-
meynten te trouwen', voorts om hun geloof te belijden en zo ontvangen te 
worden 'in die gemeenschap der kercke' en in hun plaats 'Goods woert in 
alle suyverheyt' te gaan verkondigen, zich tevens voorbereidend op een ex
amen daarover. De synode wilde aan de gouverneur van het gebied vragen, 
om elke geestelijke die deze eisen van de synode afwees, uit zijn dienst te 
ontzetten 'sonder hem in goet oft lichaem te beschaedigen' en toe te laten 
dat die plaats dan 'eenen oprechten ende godsaligen dienaer' beriep. Nog 
geen jaar na de synode van Emden riepen de gereformeerden dus reeds de 
tussenkomst van de overheid in, nu deze hun welgezind was geworden, an
ders gezegd: nu de oude gezagsdragers voor een deel waren verdrongen door 
nieuwe. De synode van Edam stelde voorts dat bij kinderdoop, huwelijks
sluiting en begrafenis de predikant rekening moest houden met de plaatse
lijke toestand. E r was veel aan gelegen om de gehele parochie of in elk ge-
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val de afwachtende middengroep mee te krijgen. Die groep wilde zich wel 
achter Oranje stellen maar rekende zich daarmee nog niet tot de gerefor
meerden. De prins kreeg zelfs steun van dopersen: in zijn kamp bij Roer
mond ontving hij twee voorgangers van de Waterlanders die in hun gemeen
ten een groot bedrag hadden ingezameld voor zijn bevrijdingsstrijd. Deze 
Waterlanders beseften dat hun zaak bij Oranje veilig was en vroegen 'niets 
dan zijn vriendschap, zo God hem eens het bestuur over de Nederlanden 
mocht verlenen'. 
Op het tijdstip van de bijeenkomst te Edam leken de mogelijkheden groot: 
noordelijk van de Schelde en Maas waren alleen Middelburg, Goes, Amster
dam, Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Deventer, Groningen, Leeuwarden en 
Harlingen nog op de hand van Alva. De terugslag kwam echter snel. De 
uitmoording van veel Hugenoten in de Bartholomeusnacht op 24 augustus 
isoleerde graaf Lodewijk te Bergen. Hij capituleerde op 19 september. Nu 
rukte een spaans leger onder een zoon van Alva op naar de opstandige ge
westen. Het bestrafte Mechelen begin oktober, Zutfen half november, Naar-
den op 1 december en kwam op 11 december voor Haarlem. De bloedbaden 
in de drie ingenomen steden brachten de noordoostelijke gebieden weer on
der Alva's gezag maar versterkten de gereformeerde vastberadenheid. Oranje 
week niet opnieuw uit naar zijn familiebezit doch begaf zich over Kampen 
en Enkhuizen (21 oktober) naar het kernland van de opstand. 
Daar had Lumey het bewind gevoerd in zijn naam, maar niet in zijn geest. 
Dit bleek te Delft, waar de priester Cornelius Musius, een vereerder van 
Erasmus en schrijver van wat latijnse gedichten, sinds 1538 rector was van 
het Agathaklooster van vrouwelijke tertiarissen. Op 9 december nam hij uit 
angst voor dreigementen van Lumey de vlucht. Vlak bij Den Haag viel 
Musius in handen van Lumey's soldaten. Die folterden en verminkten de 
bejaarde man en hingen hem op de avond van 10 december aan een galg. 
Het ingrijpen van Oranje kwam te laat. De euveldaad droeg bij tot de ar
restatie van Lumey een maand later. 
Alle aandacht was nu gericht op het beleg van Haarlem door de Spanjaar
den en op van dat Middelburg door partijgangers van Oranje. Bisschop N i -
colaas de Castro bleef te Middelburg; bijna zijn gehele bisdom was onbe
reikbaar voor hem geworden. Op Schouwen en Walcheren werkten al enkele 
gereformeerde predikanten en ontstond het begin van een classis voor elk 
eiland. Te Haarlem had bisschop Govert van Mierlo in mei 1571 het kathe
draal kapittel gevormd; zijn voorganger was daar nooit aan toe gekomen. 
Van Mierlo begon aan een reorganisatie van de administratie. Maar toen 
zijn bisschopsstad in juli 1572 voor Oranje koos, reisde hij volgens de wens 
van Alva naar Brussel. Van verre volgde hij nu het beleg; de vicaris-gene
raal was in de stad gebleven. De herfstveldtocht van Alva's troepen en het 
optreden van Lumey hadden van de opstand nu een burgeroorlog gemaakt 
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die onvermijdelijk ook een godsdienstoorlog werd. De hollandse staten be
sloten in februari 1573 de plaatselijke kerkegoederen in beheer te nemen en 
daaruit predikanten en schoolmeesters te gaan betalen. 
De rooms-katholieke eredienst werd verboden (april?). De steden kregen de 
goederen van de kloosters in beheer om die te gebruiken voor het algemeen 
welzijn; de kloostergemeenschappen werden ontbonden. Maar dit officiële 
besluit had alleen uitwerking in de delen van Holland die niet door de Span
jaarden werden beheerst: het Noorderkwartier en het gebied zuidelijk van de 
Haarlemmermeer. 
Ook zuidelijk van de strook tussen Amsterdam en Haarlem groeiden de ge
reformeerde kerken in de steden. Aartsbisschop Schenck had over dit gebied 
niets meer te zeggen. Het aantal toehoorders bij de gereformeerde preek-
diensten was uiteraard steeds groter dan het getal deelnemers aan het avond
maal. De kerkorde eiste immers dat het avondmaal alleen werd uitgereikt 
aan degenen die tevoren openlijk hun geloof hadden beleden en die belijde
nis moest eerst in een catechese worden voorbereid. Het is niet waarschijn
lijk dat die lange weg ook door Oranje moest worden gevolgd. Hij stelde 
zich in 1573 openlijk aan de gereformeerde kant door deel te nemen aan het 
avondmaal. Een brief van een predikant uit Dordrecht van 23 oktober 1573 
naar Londen noemde het een 'genade, die ons Godt bewesen heeft, dat die 
Prince van Orangien, onse godtsalige stadthouder, hem tot der gemeinte be
geven, het broot des Heeren metter gemeinte gebroken ende hem de disci
pline onderworpen heeft, hetwelcke niet klein te achten en is'. In welke stad 
van Zuid-Holland dit gebeurde, is onbekend; Delft, Leiden en Den Briel 
komen het meest in aanmerking. 
Deze duidelijke keus van de prins geschiedde op een tijdstip dat de toekomst 
van de opstand volkomen samenviel met die van de gereformeerde kerken 
in Holland en Zeeland. De val van Haarlem op 12 juli 1573 scherpte dat in. 
Vele verdedigers, zowel militairen als burgers, kregen de doodstraf. Bisschop 
Govert van Mierlo kwam zijn kathedraal en andere kerken herwijden. De 
spaanse troepen richtten zich nu op het Noorderkwartier. De commissaris
sen daarvan schreven vol zorg aan Oranje. De prins reageerde op 9 augus
tus met een bemoedigende brief 'dat, al eer wy oit dese sake en de bescher-
menisse der Christenen en andere verdrukten in desen lande aengevangen 
hebben, wy metten alder oppersten Potentaet der Potentaten alsulken vasten 
verbond hebben gemaekt, dat wy geheel versekert sijn, dat wy en alle degene, 
die vastelijk daerop betrouwen, door sijne geweldige en machtige hand ten 
lesten noch ontset sullen worden, spijt sijne en onse vyanden'. Naast deze 
officiële uitlating en het deelnemen aan het gereformeerde avondmaal bleek 
ook uit de persoonlijke briefwisseling van Oranje dat hij zich meer dan 
vroeger rekenschap gaf van zijn geloof. In het einde van 1573 kwam Jean 
Taffin, de assessor van de emdense synode bij hem in dienst. 
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In het belegerde Middelburg stierf bisschop Nicolaas de Castro in mei 1573. 
Zijn vicaris-generaal, Johan van Strijen, zette er zijn werk voort. Toen de 
stad zich in februari 1574 overgaf aan de troepen van de prins, vertrok Van 
Strijen met alle andere geestelijken. Alleen op Zuid-Beveland, waar Goes in 
spaanse handen bleef, werd de rooms-katholieke zielzorg nog voortgezet. Dat 
de vicaris-generaal in 1576 tot bisschop werd benoemd en in 1581 werd ge
wijd, had voor het bisdom Middelburg geen betekenis meer. Van Strijen 
eindigde zijn loopbaan als president van een priester-opleiding te Leuven 
(1586-1584). De na februari 1574 openlijk optredende gereformeerde kerk 
van Middelburg werd het centrum van de classis Walcheren, de tweede 
zeeuwse naast die van Schouwen en Duiveland. Middelburg beriep tot een 
van haar predikanten Gaspar van der Heyden uit Frankenthal. Hij kwam als 
veldprediker naar de Nederlanden in een van de legers tot steun voor de 
veldtocht van de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau. In de slag op de 
heide bij Mook op 14 april, waar die legers werden verslagen en beide 
broers sneuvelden, was hij echter niet. 
Dadelijk na de komst van Van der Heyden te Middelburg begin juni vaar
digde deze 'zeer ionge kercke' hem met een ouderling af naar de eerste pro
vinciale synode van Holland en Zeeland, die op 15 juni haar zittingen te 
Dordrecht begon. Van der Heyden kreeg, evenals te Emden in 1571, het 
voorzitterschap. Ook Taffin was onder de deelnemers. E r waren er 26, uit 
de classes Walcheren, Schouwen, Delft, Dordrecht en Den Briel. Laatstge
noemde classis was pas enkele maanden uit het dordtse verband gevormd. 
Grote delen van Holland waren niet vertegenwoordigd. Na hun overwinning 
bij Mook hadden de Spanjaarden het beleg van Leiden hervat en waren ze 
begonnen met aanvallen op Hollands Noorderkwartier en in de rivierstreek. 
De classis Leiden kon dus niemand naar Dordrecht zenden. De in het Noor
derkwartier aangewezen predikanten schreven dat ze onmogelijk hun kudde 
alleen konden laten. Dergelijke berichten kwamen ook uit Gorkum en Leer
dam; de meest oostelijke voorpost, Zaltbommel, werd belegerd. Leerdam 
moest zich precies vier weken later overgeven. De spaanse bevelhebber liet 
de bezetting vertrekken en de bevolking ongemoeid, maar twee predikanten 
en de schoolmeester opsporen en ophangen. 
Aan de overheid vroeg de synode om in de dorpen alleen diegenen op de 
preekstoel toe te laten die een classicaal getuigenis konden tonen. Niemand 
mocht zich op ongeordende wijze in het predikambt indringen. De gerefor
meerden gingen beseffen hoe belangrijk de steun van de staat was. Dat gold 
ook in financieel opzicht. Zij werden door de troepen van Oranje beschermd 
voor de geloofsvervolging die in de andere gewesten nog steeds voortduur
de. Hun kleine kringen konden in de dorpen onmogelijk al een vaste pre
dikant onderhouden. Ook al was de rooms-katholieke pastoor verjaagd of 
uitgeweken en stelde de overheid de opbrengsten van de pastorie ter be-
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schikking aan een gereformeerd predikant, toch bleef er nog een tekort. 
Doordat de reformatie allerlei kerkelijke handelingen, zoals het opdragen 
van missen en het verrichten van wijdingen, afschafte, vielen er inkomsten 
weg voor de pastor. De overheid moest dus andere bronnen voor hem aan
boren, zoals de goederen van een vacante vicarie. Uit de kloostergoederen 
kregen allereerst de leden van de voormalige kloostergemeenschap een uit
kering voor hun levensonderhoud. De overheid verbond daaraan de voor
waarde dat zij zich hielden aan het verbod van de rooms-katholieke ere
dienst en lette erop dat zij niet als rooms-katholiek zielzorger bleven wer
ken. De plattelandskloosters werden van 1572 af onbewoonbaar door her
haalde plunderingen. Na dit soldatenwerk deed dan de streekbevolking de 
rest: zij haalde de stenen weg voor eigen gebruik. In de steden bleven de 
gebouwen wel in stand. Voortaan huisvestten zij een hofje, een weeshuis of 
een school, vaker nog werden ze verhuurd aan particulieren of gevorded 
door militairen. De kostbaarheden uit de kapellen werden net als het zilver 
uit de kerken verkocht, meestal om de oorlogslasten te verlichten. De religie 
in haar ge-reformeerde vorm had ze niet nodig. De strijd ter verdediging van 
de religie viel voor het besef van het nieuwe bewind samen met de strijd 
voor de gewestelijke vrijheid. 
In de lente en de zomer van 1575 trokken de Spanjaarden op tegen Zierik
zee, in de rivierstreek en in de duinstrook noordwaarts. Voor de rooms-
katholieken in het Noorderkwartier leken de dagen van Lumey weergekeerd. 
In Buren, Schoonhoven en vooral Oudewater, die door de Spanjaarden over
meesterd werden, moesten echter de gereformeerden het ontgelden. Op
nieuw leidde de noodtoestand tot maatregelen tegen de rooms-katholieken. 
Oranje kreeg in juli, bij een verdrag tussen Zuid- en Noord-Holland, de op
dracht dat hij moest 'admitteren ende handhaven d'oeffeninge van de gere
formeerde evangelische religie, doende surcheren ende ophouden d'exercitie 
van de roomse religie'. Maar hij mocht beslist niet toelaten 'dat men op 
yemants geloof of consciëntie sal inquireren'. Toen Zeeland in april 1576 
zich nader met Holland verbond, werd ietwat algemener bepaald dat de 
prins de 'exercitie der religie den Evangelio contrariërdende' moest weren. 
Het spaanse gezag was toen nog steeds aan de winnende hand. Zierikzee en 
Woerden werden al maandenlang belegerd. Het zag er naar uit dat er spoe
dig weer een bisschop in Middelburg kon gaan zetelen. Eind juni 1576 gaf 
Zierikzee zich over. 
Dadelijk daarna gingen echter de overwinnaars uit geldgebrek aan het mui
ten. Eigener beweging verlieten zij hun veroveringen en trokken zij hun weg 
naar de nog niet geplunderde gebieden. Het beleg van Woerden werd een 
maand later opgebroken. Deze muiterij verhaastte de bereidheid van de ge
westen om, op initiatief van Brabant, over vrede te onderhandelen buiten 
Filips II om. Zij gingen de gevolgen van de oorlog met Holland en Zeeland 
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steeds sterker voelen, bemerkten de teruggang van hun handel, werden af
kerig van de uit Spanje toegestuurde orders en verloren alle vertrouwen in 
de spaanse krijgstucht. Op 8 november 1576 sloten de gewestelijke staten in 
Gent een 'pacificatie'. Al le plakkaten werden geschorst. De geloofsvervol
ging was dus nu beëindigd. De spaanse troepen moesten nu vertrekken. Hol 
land en Zeeland beloofden buiten hun grenzen niets 'tegen die Catholieke 
Roomsche religie' te zullen doen. Daarmee was echter de toestand binnen 
die twee gewesten aanvaard. Er kwam dus geen bisschop meer in Middel
burg. De zetels van Gent, Antwerpen en Groningen werden in 1576 door 
overlijden vacant. Daar stond niets aan de benoeming van nieuwe bis
schoppen in de weg, mits Filips II meewerkte. Het ideaal van Oranje, om 
verschillende geloofsovertuigingen naast elkaar toe te laten, leek werkelijk
heid te kunnen worden in alle Nederlanden - op Holland en Zeeland na. 
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w . V E E R M A N Werktekeningen van de 
goudse glazen 

D E GOUDSE G L A Z E N 

Nagenoeg iedere kunstliefhebber kent wel de gebrandschilderde glazen in de 
St. Janskerk te Gouda. Nadat in 1552 door een grote brand de kerk totaal 
werd verwoest, toog de Goudse burgerij met man en macht aan het werk en 
bouwde het verwoeste Godshuis weer op. Natuurlijk werden de ramen van 
gebrandschilderd glas voorzien, het voor de brand bestaande gebouw had 
dit ook gehad. In 1555 werd het eerste glas geplaatst in opdracht van Geor-
ge van Egmond, bisschop van Utrecht en het werd vervaardigd door Dirck 
Crabeth. Daarmee werd een lange reeks van schenkers, allen afkomstig uit 
de top van de toenmalige maatschappij, vorsten, prelaten en edellieden, ge
opend. De uitvoerders van de opdrachten waren kunstenaars van niveau, 
Lambert van Noort, Adriaen Gerritsz. de Vrije, Gerrit Gerritsz. Cupy, Ysaac 
Claesz. Swanenburgh en de beroemde gebroeders Crabeth. 
Als geheel vormt deze reeks glazen een wondermooie documentatie van 
noordnederlandse renaissance-kunst, die zijn weerga in Europa niet vindt. 
Voor Nederland vormt het tevens een beeldverslag van 'Hollands leed en 
vreugd' 1 in de periode van de 80-jarige oorlog. Immers, de schenkers van 
de glazen hadden, nagenoeg allen, er nauwe bemoeienis mee, denk aan Phi
lips van Spanje, aan Margaretha van Parma, Jan van Aremberg, Willem van 
Oranje, de steden Delft, Haarlem en Leiden. 
Duidelijk is ook de historische en kunst-historische ommekeer, veroorzaakt 
door de alteratie merkbaar. Vóór 1572 waren de geestelijken en prelaten de 
voornaamste schenkers en de voorstellingen sterk apocrief gericht. Na 1572 
werden de staten en steden de voornaamste schenkers, die naast Bijbelse mo
tieven ook 'wereldse' voorstellingen lieten afbeelden. Zo werd de 'prenten-
bijbel' voor de armen het 'geïllustreerde geschiedenisboek' van heden. 
De St. Janskerk was niet het enige gebouw dat met gebrandschilderd glas 
was getooid. In de 16e eeuw had de glasschilderkunst een hoogtepunt be
reikt in de Nederlanden en menig kerkgebouw, gildehuis of particuliere wo
ning was getooid met prachtig gebrandschilderd glas. De beeldenstorm, 
weersomstandigheden, verandering van smaak en het in de 18e en 19e eeuw 
verloren gaan van de oude glasschildertechniek deden het grootste deel van 
al die gebrandschilderde ramen verloren gaan. Een enkele bleef bewaard en 
fragmenten kwamen in particuliere handen of musea. In Gouda echter is men 

1 Rijksen, titelpagina. 
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zich de eeuwen door in meer of mindere mate bewust geweest van de waar
de der glazen en heeft ze daardoor tot op deze tijd kunnen handhaven. 

D E C A R T O N S V A N D E G O U D S C H E G L A Z E N 

'De origincele cartons van de konstrijke kerkglazen, door de beroemde ge
broeders Crabeth en andere glasschilders eigenhandig getekend, worden be
waard in een kas, in de kamer van de heren kerkmeesteren'2. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, bezit de Hervormde Gemeente van Gouda 
dus ook van de gebrandschilderde glazen de cartons of werktekeningen. De
ze tekeningen, die even groot zijn als de glazen zelf, werden door de glaze
nier of een andere kunstenaar vervaardigd. Ze bestaan uit lange rollen aan 
elkaar geplakte vellen papier, de langste is ruim 11 meter 3, met op elke 
baan een deel der voorstelling. Maximaal zes banen vormen dan een geheel 
raam. Begon de glazenier nu aan het raam zelf te werken, dan werd (en 
wordt nu nog) een carton op een lichtbak gelegd. Daarop werden de stuk
ken gekleurd of ongekleurd doorzichtig glas gelegd en met speciale brand-
verf werd dan de tekening op het glas aangebracht, terwijl men de lijnen 
van het carton volgde. 
Men verliest wel eens uit het oog dat de cartons werktekeningen zijn en geen 
met overgave 'gewrochte' kunstwerken die ter illustratie van de glazen die
nen. Het 'wrochten' geschiedde op het glas, met het carton als ondergrond; 
het glas is dan het uiteindelijke kunstwerk. Vele cartons zijn echter nauw
keurig getekend, sommige koppen van schenkers zijn werkelijk prachtig en 
staan naast de afbeelding in gebrandschilderd glas, op een artistiek hoog 
niveau. Daarenboven is het een uniek feit, dat deze tekeningen bewaard zijn. 
Nergens ter wereld zal men zulk een kostbare verzameling goed bewaarde 
16e en 17e eeuwse cartons in particulier bezit aantreffen. 
Hoe is deze collectie nu ontstaan? Heel simpel, de kerkmeesters kochten ze 
of ruilden ze voor nieuw papier. Dit laatste blijkt uit een kerkrekening van 
1563: 'Item gegeven om een rym papier voir Dirck Pitersz. [Carbeth] glaes-
maecker, die hij bedongen hadde voir twe patronen ( = cartons) van glazen 
die hij die kerck heeft gegeven 25 st4. Niet zozeer uit kunstzinnig oogpunt, 
al was men zich de waarde wel bewust, blijkens het hier in aanvang ver
melde, maar meer uit voorzichtigheidsoogpunt verzamelden de kerkmeesters 
de cartons. Duidelijk blijkt dit uit een zinsnede in een post van de stads
rekening van 1604, waarin de aankoop van het laatste 'oude' carton wordt 
vermeld: '. . . opdat de reparatie van 't glas tot allen tyen daernae gedaen» 

3 Kerkarchief nr. 6. Resolutie 1776, fol. 10. 
3 Veerman, pag. 41. 
1 Kerkarchief, rekening 1563, fol. 59vo. ( K A l s ) . 
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soude mogen worden. ..'5. Tot in 1947, het jaar waarin het bevrijdings
glas, vervaardigd door Charles Eyck, werd geplaatst heeft men dit volge
houden en dus ook Charles Eyck's carton aan de collectie toegevoegd. Hier
door loopt de verzameling cartons nu vanaf 1555 tot het jaar 1947. 
Het beheer en onderhoud is de kerkmeesters altijd ter harte gegaan. Rond 
het jaar 1650 besteedden, volgens de stadsgeschiedschrijver Walvis, de bur
gemeesters Vereyk en Suys meer aandacht aan de cartons. Zij deden de 
cartons 'in 't voorste der kerkmeesterskamer in eene zoldering met traliën 
afgesloten' opbergen, 'yder bijzonder opgerold en 't zamen gebonden'6. Wa
ren de tekeningen beschadigd, dan werd opdracht tot reparatie gegeven. Uit 
1762 is hiervan een kwitantie bewaard gebleven: 
'Tekeningen van 8 glazen, groot 104 stuks d 6 stuivers ƒ 314-
Voor het oprollen ƒ 12,— 
Gedaan door Joh. Outhuyse. 

Betaald ƒ 326,—'7 

Over de opberging en het onderhoud van de cartons is veel verkeerds ge
zegd en geschreven, tot in het recente verleden. De misverstanden begonnen 
reeds in 1714 als Walvis zijn stadsbeschrijving van Gouda uitgeeft en in het 
hoofdstuk over de glazen en de cartons schrijft: 'alle tekeningen plachten op
gerold, zamen in eene pakmande binnen in 't choor te staan. Zeker boek-
verkooper, op de jaarmarkten trekkende, leende de mande, wanneer al dit 
goed op den vloer ter neder stortte en elk een der in konde grabbelen, zo 
hij wilde. Zelfs eenige kerkmeesters waren eo konstvergeten, dat zij ('t geen 
W. Tombergius verklaard hem van ouden lieden verhaald te zijn) deze teke
ningen als onnutte papier ballast het vier waardig oordeelden'8. In latere 
beschrijvingen werd de boekverkoper tot koekenkramer en daarna tot koek-
verkoper. Voor de oorlog vertelde zelfs een rondleider, dat de cartons op 
lange staken op de kermis werden getoond en dat de door de regen veroor
zaakte gele vlekken nog op het papier waren te zien! 9 . A l deze verhaaltjes 
kunnen we gevoeglijk naar het land der fabelen verwijzen; het zou niet eens 
uitvoerbaar zijn de cartons in één pakmand te stoppen. 
De kerkvoogden lieten vermoedelijk in de 19e eeuw zinken bussen maken 
waarin de cartons per raam werden opgerold. De laatste maal dat de car
tons werden benut voor restauratie van de glazen is geweest in de jaren 
1899-1936. In deze periode restaureerde het atelier 'Het Prinsenhof te 
Delft, onder leiding van de glazenier dr. J. Schouten alle glazen van de kerk 
en werden, na eventuele reparatie bij het Rijksprentenkabinet, de cartons ge-

5 Stadsrekening 1604, fol. 258vo. (GA 1250). 
6 Walvis II, pag. 85, 86. 
7 Bijlagen rekening kerkmeesters 1762, d.d. 18 oktober; 'orgel en glazen'. 
8 Walvis II, pag. 85, 86. 
9 Rijksen, pag. 261. 
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bruikt. De ontwikkeling van de fotografische techniek maakt dit nu over
bodig, mocht het ooit nodig zijn, dan zal geen gebruik meer worden ge
maakt van de originele cartons, maar van reprodukties. 
In 1948 werd door prof. Van de Waal en prof. Van Regteren Altena een 
rapport opgesteld met adviezen voor een betere cartonberging (de cartons 
waren in een bankkluis geborgen) 1 0 . Pas in 1960 kon men daartoe overgaan, 
nadat de Caritaspool en het Prins Bernhardfonds tezamen ƒ 15.000 - schon
ken voor de bouw van een speciale kluis. Na gereedkoming moest nog tot 
1966 gewacht worden, omdat de vochtigheid te hoog was. Toen dit ver
beterd was, werden de cartons overgebracht naar de kluis en in nieuwe zin
ken kokers geborgen, nu één baan per koker en niet meer de cartons van 
één raam bij elkaar, tevens werd de gelegenheid aangegrepen de tekeningen 
beknopt te inventariseren. 
Daarmee werd de periode van vergetelheid rond de cartons afgesloten en 
werd een eerste stap gedaan 1 1 de cartons meer onder het publiek te bren
gen en wordt het langzamerhand tijd, dat de wens van Busken Huet in ver
vulling gaat: 
'Indien met toepassing der procédés van den fotografische kooldruk, in on
zen dagen de voornaamste kartons vermenigvuldigd werden die tusschen de 
jaren 1550 (moet zijn 1555) en 1580 de broeders Dirk en Wouter Crabeth 
bij het zamenstellen hunner "goudsche glazen" hebben gediend, dan zou in 
de schatting van het buitenland de noordnederlandsche kunstgeschiedenis 
geacht worden eene provincie veroverd te hebben'12. 

C A R T O N S V A N D E T E N T O O N S T E L L I N G 
' O P S T A N D E N O N A F H A N K E L I J K H E I D ' 

De unieke gelegenheid deed zich voor enige cartons tentoon te stellen ter ge
legenheid van de herdenking der eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht 
op 19 juli 1572. Van vier ramen zijn cartons geëxposeerd. Uit de periode 
van de 'opstand' een carton met een afbeelding van Margaretha van Parma 
en het carton van raam 6, door graaf Jan van Aremberg's weduwe in 1570 
geschonken. De 'onafhankelijken' zijn vertegenwoordigd door twee cartons 
van het door Dordrecht geschonken raam en twee van het door Delft ge
schonken raam. 

l n Veerman, pag. 11. 
1 1 De allereerste stap was de tentoonstelling van 1938. Toen was het echter een onderdeel 

van de gehele geschiedenis der glazen en de St. Janskerk. 
1 2 Busken Huet, C. Het land van Rembrand, dl. II, pag. 59. Haarlem 1899. 
1 3 Kerkrekening 1560, fol. 74. ( K A l 7 ) . 
» Kerkrekening 1561, fol. 24. ( K A l 7 ) . 
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Wouter Crabeth, Margaretha van Parma (tent. cat. 73). 



Portret van Margaretha van Parma (glas 23; tent. cat. 73) 

Nauwelijks was zij benoemd tot landvoogdes, of het stadsbestuur van Gou
da ging op stap om van haar een raam ten geschenke te vragen. De kerk
rekening van 1560 bevat de volgende post gedateerd op 5 juni: 'Bet. Symon 
Gerrits burgemeester, van dat hij voir die kerck verteerde costen heeft ge-
hadt in de sollicitatie van 't glas van de hertoginne van Parma 10 K. gld. 7 
st'1S. Vlot reageert Margaretha daarop door reeds een jaar later vierhon
derd gulden te schenken 1 4 . Wouter Crabeth vervaardigde het carton en het 
glas, dat in 1563 gereed kwam. Het raam dat een der grootste van de kerk 
is, ruim 20 meter hoog met een oppervlakte van ca. 80 m 2 , heeft boven de 
schenkersrand, waarin Margaretha met haar beschermheilige staat afgebeeld 
nog twee voorstellingen boven elkaar. Het bovendeel geeft de offerande van 
Elia weer, het ondergedeelte de voetwassing van Jezus door Petrus. Bepalen 
we ons tot het tentoongestelde carton. In rake lijnen is Margaretha van Par
ma hier afgebeeld, geknield, want ze zit voor een bidbankje. Ragfijn is haar 
portret door Wouter Crabeth getekend, op de wangen is met rood krijt een 
levendig accent verkregen. Hier gelijkt ze heel niet op de grove mannelijke 
figuur als sommige historieschrijvers willen doen geloven. Wel spreekt er 
een zelfbewustheid uit haar gezicht en een Habsburgse (of Brabantse?) vast
beradenheid. Zij was zich ook duidelijk haar plaats en functie bewust, blij
kens het opschrift in het gebrandschilderde glas 'pro Potentissimo Hispania-
rum Catholico Rege Philippo fratre Interioris Germaniae Regens ac Guber-
natrix'. Waar en wanneer Wouter Crabeth Margaretha geportretteerd heeft 
is niet bekend, wel is opvallend de gelijkenis van het op het carton afge-
beeldde portret met een door A . Mor geschilderd portret in de Staatliche 
Museen te Berlijn-Dahlem 1 5 . 

Judith onthooft Holofernus (glas 6; tent. cat. 41) 

Het topstuk van de tentoonstelling vormt het carton van het in 1571 door 
Dirck Crabeth geplaatste glas. Waarschijnlijk werd het in opdracht van Mar
garetha van der Marck geschonken, haar eveneens afgebeelde echtgenoot, 
Jan van Aremberg was namelijk reeds in 1568 in de slag bij Heiligerlee ge
sneuveld. In zijn persoon treedt in dit raam opstand en oorlog ons tegen 1 6 . 
Het raam is vermoedelijk pas in 1572 gereedgekomen, dit zou dan een ver
klaring kunnen zijn voor het ontbreken van gegevens in de archieven, de 
tijdsomstandigheden hebben waarschijnlijk voor de nodige hiaten gezorgd. 

1 5 Afgebeeld in: Jane de Iongh. Madame, Margaretha van Oostenrijk, Hertogin van Parma 
en Piacenza, 1522-1586. Amsterdam 1965. 

l a Rijksen, pag. 156. 
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Gerrit Gerritsz. Cuyp, De Dordtse Maagd (tent. cat. 160. 



Slechts de familiewapens geven aan wie de stichters van dit raam zijn. Op 
de tentoonstelling is alleen het bovendeel met de afbeelding van de onthoof
ding van de legeroverste Holofernus uit het apocriefe verhaal van het boek 
Judith te zien. Typerend voor het krijgsgebeuren van de 70-er jaren van 
de 16e eeuw is het in het bovendeel tot in de details nauwkeurig afge
beelde legerkamp. Men ziet bier drinkende soldaten, een komplete veld-
oven, geschutsopstellingen etc. Groots is de handeling volgens het boek 
Judith op papier gezet, alsof Dirck Crabeth met de Bijbel in de hand aan 
het werk is geweest. Exact volgens het verhaal is Judith in haar mooiste 
kleren en juwelen afgebeeld. Het interieur van de tent is rijk en naar de 
letter ligt Holofernus onthoofd naast zijn bed. In de verte ziet men de be
legerde stad Bethulië, waarvan op een der torens het hoofd van Holofernus 
aan een staak uithangt, waardoor het leger op de vlucht sloeg en de stad was 
bevrijd. 
Vermoedelijk heeft Dirck bij de compositie van dit raam gebruik gemaakt 
van een voorbeeld. Opvallend is in ieder geval de gelijkenis met een tekening 
van Lucas van Leyden en een houtsnede van Jan Swart in de bij Vorster-
man in 1528 te Antwerpen verschenen Bijbelvertaling 1 1. 

De Dordtse Maagd (glas 3; tent. cat. 160) 

Eveneens voor het eerst tentoongesteld zijn de cartons van het door Dor
drecht in 1596 aan Gouda geschonken raam. De Dordtse glazenier Gerrit 
Gerritsz. Cuyp 1 8 , de voorvader van de bekende schilders Aelbert en Benja
min Cuyp, kreeg van zijn stadsbestuur de opdracht het raam te vervaardi
gen. In 1597 was het gereed, waarna de kerkmeesters voor ƒ 36 — het carton 
kochten. Tentoongesteld is het gedeelte met de Dordtse stedemaagd met in 
haar linker hand het stadswapen van Dordrecht. In zwart en wit krijt en 
penseel in bruin is de tekening op papier gezet in vloeiende lijnen, die ver
raden dat Gerrit Gerritsz. geen onbekende in zijn vak was. Dit vermoedelijk 
enig overgebleven werkstuk van de 'oude' Cuyp heeft ook gediend voor een 
raam in de kerk van Edam. Beide ramen zijn nog bewaard gebleven en stra
len met hun kleurenpracht nog steeds de toenmalige zelfstandigheid van de 
oudste stad van Holland uit. 

1 7 Hoogewerff III, pag. 286. 
M Over deze glazenier, zijn leven en werk, zal in een der volgende nummers van Spiegel 

Historiael een artikel verschijnen. 
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Portret van Willem van Oranje (glas 25; tent. cat. 207) 

De stad Delft is de laatste in de rij van 'onafhankelijke' steden, die Gouda 
voor zijn kerk een glasraam aanbiedt 1 9. Reeds in 1600 had het Delftse 
stadsbestuur aan Dirck Jansz. Verheye hiertoe opdracht gegeven. De Leidse 
burgemeester Ysaac Swanenburgh tekende het carton. Het geheel moest het 
ontzet van de stad Leiden weergeven hetgeen ook gebeurd is. Waarschijnlijk 
werd als voorbeeld de kaart van Lieferinck gebruikt uit het jaar 1574 (hangt 
ook op de tentoonstelling). In zwart en wit krijt en penseel in grijs, staat de 
prins van Oranje op de tentoongestelde cartons afgebeeld. Opzij van hem 
luistert de Leidse burgemeester Van der Werff eerbiedig naar de instructies 
van de prins. Bijzonder goed is de rijke kleding van Willem I uitgewerkt. 
Zijn op het carton getekende portret wijkt enigszins af van dat wat in glas is 
uitgevoerd. Blijkbaar vond de glazenier het ook niet gelijkend en heeft hij 
het aan de werkelijkheid in glas aangepast. Sprekend is overigens dan de ge
lijkenis met het door Key geschilderde portret in het Mauritshuis te 's-Gra-
venhage. Pas medio 1604 is het raam gereed en kon het in de kerk worden 
geplaatst. Het raam is een bewijs van de diepe verering die men had voor 
de Vader des Vaderlands en van het langzaam groeiende nationaal besef 
door de herinnering aan de opstand 2 0 . 

Geheel onbeschadigd hebben de cartons de eeuwen niet getrotseerd. In feite 
zouden ze allemaal deskundig gerestaureerd moeten worden. Dat dit nog 
steeds niet is gebeurd is ten dele te wijten aan de onbekendheid met hun be
staan. De tentoonstelling van enkele cartons in de Augustijnenkerk te Dor
drecht moge daarom een stimulans zijn om bijv. door het opstellen van een 
vijfjarenplan - de kerkvoogdij heeft een totaalbezit van 1,7 km papier met 
een oppervlakte van 1159 m 2 - de restauratie van deze tekeningen aan te vat
ten. Mocht dit gelukken dan kan met verwijzing naar Busken Huet gezegd 
worden, dat de noordnederlandse kunstgeschiedenis niet een provincie, maar 
een gehele staat er bij krijgt! 
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j . M . D E GROOT Hogenberg's prentwerk 

De belangrijke gebeurtenissen, die in de tweede helft van de 16e eeuw in de 
Nederlanden plaatsvonden, zijn op velerlei wijze in beeld gebracht. Deze 
tumultueuze tijd, voorspel en opstand tegen Spanje, werd vooral in de 17e 
en 18e eeuw in talrijke boek- en plaatwerken afgebeeld. Contemporaine 
prenten zijn merkwaardigerwijze schaars terwijl toch talrijke graveurs in die 
jaren werkzaam waren. Er is echter één prentwerk aan ons overgeleverd, 
waarin men de opstand tegen Spanje op de meest uitgebreide manier terug 
vindt. Dit werk is naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Fr. Hogen-
berg (Mechelen voor 1540 - Keulen ca. 1590) en het bevat prenten over de 
Nederlandse geschiedenis van 1558 tot 1610, over de Franse van 1559 tot 
1573 terwijl ook gebeurtenissen in Duitsland en Engeland gegraveerd zijn. 
De meeste exemplaren van dit werk zijn voorzien van een 375 a 400 pren
ten, die in series en op verschillende tijden zijn uitgegeven. M i n of meer 
verkleinde copieën van Hogenberg's prenten zijn terug te vinden in de werken 
van Bor, Hooft en Baudartius. 
Het auteurschap van dit enorme aantal prenten is een probleem dat nooit 
is opgelost. Op de titelpagina van Aitsinger's 'Leo Belgicus' vindt men de 
volgende tekst: 'Cum figuris elegantissimi artijicis FR. HOGENBERGI'. Op 
de prenten zelf komt geen graveursnaam of monogram voor. Men neemt aan 
dat Hogenberg voor deze gravures verantwoordelijk is hoewel hij daarbij ge
holpen kan zijn door een atelier. 
De waarde van Hogenberg's prenten voor een tentoonstelling als 'Opstand 
en Onafhankelijkheid' ligt in het eigentijdse, onopgesmukte karakter van dit 
materiaal. Als een 16e eeuwse reporter lijkt Hogenberg de woelingen van 
zijn tijd te noteren. Steden als Amsterdam, Rotterdam, Delft enz. zijn op een 
nauwkeurige wijze gezien en getekend. Daarbij past hij vaak een 'birds eye 
view'-perspectief op de situatie toe waardoor de mogelijkheid tot uitbeelding 
van een belegering of zeeslag sterk wordt verruimd. Zijn prenten hebben bo
vendien een eigen bekoring door de simpele, soms zelfs enigszins naïeve 
vormgeving, die echter steeds doeltreffend en levendig is. Het is juist door 
de hier genoemde eigenschappen dat het prentwerk van Hogenberg te ver
kiezen is boven de 17e eeuwse, misschien 'knapper' gegraveerde historische 
gravure. De laatste draagt bovendien reeds teveel een romantiserend karak
ter. 
Wij bezitten in het prentwerk van Hogenberg een waardevol tijdsdocument, 
dat ons door zijn verhalend karakter een gedetailleerd beeld geeft van de ja
ren rond 1572. 
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p . L . P E N N I N G N I E U W L A N D Het hof in Dordrecht 

1. Het klooster der Augustijnen 

Het Augustijnenklooster stond in het centrum der binnenstad bij de Voor
straat en bestond uit een eenvoudige kerk, aan de straat grenzend met een 
poort er naast die naar een ruim door gebouwen omringd plein voerde. Deze 
gebouwen, zich uitstrekkend tot aan de Augustijnenkamp, vormden weleer 
de priorij, hof, klooster en convent der Augustijnen. Het geheel was in 1293 
voltooid. Blijkens een manuscript-beschrijving van Herman Oem zou de eer
ste steen door zijn voorzaat Godschalk Oem zijn gelegd in 1275 K In de re
keningen van Dordrecht van 1285/86 worden in 2 posten de Augustijnen 
genoemd 2 . 
Het bestuur van het convent berustte bij een prior, een sub-prior en een 
oudste monnik. Een procurator regelde de huishoudelijke zaken, een lees
meester beheerde de biblotheek terwijl een koster de kerk bediende. Evenals 
de gardiaan van het Minderbroederklooster was de prior der Augustijnen 
een gewichtig man aan wie de zorg der stedelijke privilegiën werd toever
trouwd en die ook belangrijke brieven zegelde en vidimeerde. De monniken 
waren evenals hun overste gekleed in zwarte kaputiën met ronde kappen en 
lederen gordels om de lendenen. Enigen hunner waren zonen uit aanzien
lijke geslachten en muntten door geleerdheid en buitengewone vorderingen 
in de schrijf- en tekenkunst uit. Omstreeks 1400 werd door de prior Cleys 
Oem de broederschap van St. Antonius ingesteld waarin zich de aanzien
lijkste poorters lieten opnemen zoals Snellart Duyck, Godschalk Oem, Cesa-
rius van Slingeland en vele andere uit de Dordtse geslachten Muylwijck, de 
Vries, Hallingh, Blijenburch, Drenckwaert en van der Mijle. De broeder
schap had varkens die zij door de stad lieten lopen tot groot ongerief der 
burgers, die na herhaaldelijk verzoek de regering der stad noopten tot het 
uitvaardigen van de volgende keur in september 1454: 'Dat voertan gheen 
vareken van Sinte Anthonis, van Sinte Cornelis, van Sinte Hubrecht, noch 
van anderen heyligen opter straten en bliven gaende, langer dan acht dage 
nadat se gegeven sijn. Op die verken verhuert'3. Een reglement van vijf ar
tikelen schreef de verplichtingen der leden voor. Het St. Anthoniushuisje 
stond weleer tegenover de kerk naast de Grote Appelsteiger. 
In de loop der tijden is het klooster in omvang toegenomen. Het strekte zich 
uit van de Voorstraat tot de Augustijnenkamp. De noordzijde werd begrensd 

1 Van Someren, Beschrijving van Dordrecht, hs. (17e eeuw), fol. 47. 
2 G A Dordrecht 1200-1572, nr. 425 (rekeningen burgemeester 1285/6, nrs. V I en VIII). 
3 G A Dordrecht 1200-1572, nr. 6 (klepboek fol. 88). 
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door het Steegoversloot, de zuidzijde door de achterzijde der huizen aan de 
Nieuwstraat. Het gehele complex bestond uit een kloosterkerk (d.i. de huidi
ge Augustijnenkerk), woning van de prior en kapittelhuis (aan de rechter 
zijde, achter de kerk, thans vervangen door nieuwere huizen), ziekhuis en 
bergplaatsen of 'loeven', (aan de zijde van het Steegoversloot), het 'haar
huis' (het huidige portaal achter de kerk), de zomer- en winterrefter ( = eet
zaal) en dormiter ( = slaapzaal) in het deel waar de huidige statenzaal is ge
vestigd en natuurlijk was er ook een brouwhuis. Ten zuidoosten van het 
complex was een kloostertuin. 
De kerk en het klooster werden op 23 augustus 1512 door een geweldige 
brand in de as gelegd. De burgers pakten de herbouw echter stevig aan, wat 
nog werd gestimuleerd, doordat de aartsbisschop van Keulen, aan iedereen 
die meehielp bij de herbouw een aflaat van elf dagen verleende. 
Terwijl het klooster meer en meer in uitwendige rijkdom en aanzien toenam, 
begon tevens het beginsel van geestelijk leven te verbeteren, gepaard aan een 
ernstig verlangen om de grote en grove misbruiken die in de kerk waren ge
slopen (dikwijls als gevolg van domheid en bijgeloof) te weren, bij sommige 
broeders te ontwaken. De belangrijkste onder hen was Hendrik van Sutphen, 
die in 1515 tot prior werd aangesteld. Hij had te Wittenberg gestudeerd en 
samen met Luther in hetzelfde klooster gewoond. Geen wonder dus dat hij 
en later zijn medebroeders van het Augustijnenklooster de Lutherse denk
beelden aanhingen en dit ook in preken lieten merken. De stadsregering on
der leiding van de pensionaris Floris Oem van Wijngaarden bestreed deze 
'ketterse' gevoelens. H . van Sutphen werd in december 1518 uit zijn ambt 
ontslagen doch een jaar later weer in ere hersteld. Na een volksoploop ten
gevolge van het heftig prediken van de dominikaner predikheer Corn. van 
Beverwijck tegen de Augustijnen werd hij wederom ontslagen. Hij vertrok 
naar Keulen en studeerde verder te Wittenberg. In 1522 werd hij prior te 
Antwerpen, waar hij met ijver en overtuiging predikte. Hier werd hij gevan
gen genomen en opgesloten in St. Michiels abdij, op last van de landvoog
des Margaretha van Oostenrijk. 
Na een volksoploop werd hij bevrijd. V ia Enkhuizen en Amsterdam kwam 
hij in Bremen waar hij in 1523 predikant werd. Het volgend jaar werd hij 
door de boeren van Ditmarschen verbrand. Het zaad door hem en zijn vol
gelingen uitgestrooid ging na zijn vertrek niet verloren, zodat zich spoedig 
een kleine gemeente vormde waartoe zelfs de aanzienlijksten der stad be
hoorden. Natuurlijk bleef hun bestaan niet voor de schout verborgen. Som
migen ondergingen de marteldood en werden gevangen in de holen van de 
Puttoxtoren, anderen ontsnapten aan de blik van de schout en lazen 's nachts 
de bijbel in een donkere hoek. Het uur der verlossing sloeg op 25 juni 1572, 
toen de Geuzenvloot voor de Vuilpoort lag en de stadsregering een overeen
komst sloot met de bevelhebber der Watergeuzen Barthold Entens van 
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Mentheda, waarop deze met 200 man de stad introk onder het gelui der 
klokken, het gebulder van het geschut en het gejuich des volks. Bij die over
eenkomst werd bepaald dat de koning van Spanje als wettige heer erkend 
zou blijven onder het stadhouderschap van de Prins van Oranje, de stad al 
haar privilegiën en rechten zou behouden, monniken, nonnen, priesters en 
regeringsleden geen stoornis zouden ondervinden, de burgers en hun bezit
tingen geen schade zouden lijden, kerken, kloosters en kapellen niet geplun
derd zouden worden en poorters vrij zouden mogen reizen en vertrekken. 
Vele leden van de oude regering die zich niet meer veilig achtten, verlieten 
de stad, onder hen de beruchte schout Jan van Drenckwaert en de burge
meester Moesiënbroek. De burgemeester van der Mijle vertrok later. De 
strengste vervolgers werden gegrepen, de prior der Augustijnen Johannes 
Crabbius werd in de Puttox-toren gevangen gezet. Deze werd 15 maanden 
later op aandringen van de Prins vrijgelaten. De prinsgezinde partij regelde 
nu de regering naar eigen keuze. Burgemeester Van der Mijle werd gevan
gen door Cornelis van Beveren, het schoutambt kwam in handen van Jaco-
bus Muys van Holy, Cornelis Hendriksz. werd burgemeester van 's Heeren-
wege, terwijl de Prins Maximiliaan de Hornes als gouverneur der stad aan
stelde. 
Dordrecht had de spaanse zijde verlaten en koos als oudste en strategisch 
belangrijkste stad van Holland de zijde van de Prins. De Augustijnenkerk 
en het klooster werden door de hervormden in bezit genomen, de beelden 
en versieringen (men sprak toen van de 'paapse kramerij') verwijderd, de 
altaren afgebroken, zodat op 27 juli 1572 de eerste predikatie in de kerk 
kon plaats hebben, later gevolgd door de beide andere kerken. Op de dag 
dat de Geuzen de stad binnentrokken hield men de eerste openbare gods
dienstoefening onder de lindeboom bij de Kloveniersdoelen, waarbij 4 kin
deren werden gedoopt. Hiermede was Dordrechts overgang naar de Hervor
ming een feit. 

2. Het hof en de Statenzaal 

Het merkwaardigste gedeelte van het Hofcomplex is de Statenzaal. In het 
Augustijnenklooster werden reeds in vroege tijden vergaderingen van het 
stadsbestuur, z.g. morgenspraken van de gilden en plechtige maaltijden ge
houden; ook geschillen werden hier bijgelegd en maagzoenen gesloten. Dan 
verschenen de magen van de dode hand (de familieleden van de verslagenen) 
en die van de levende hand (van de 'doodslager') met de keersluiden en min
nelijke zegsluiden, die de bloedwraak moesten keren en een compromisvoor
stel moeten doen om de familie van de verslagene genoegdoening te schen
ken. Deze bestond behalve uit betaling in geld, uit het doen van een voetval 
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voor de benadeelde familie en de z.g. kloosterwinning, d.w.z. het doen van 
200 missen voor de zielerust van het slachtoffer. Als plaats voor het houden 
van genoemde handelingen genoot de grote en de kleine refter (eetzaal) van 
het klooster een zekere vermaardheid. Bovendien was op de eerste verdie
ping de dormiter of slaapzaal met vele kamers. Dat de eerste vrije Staten 
in het Hof vergaderden in de refter van het Augustijnenklooster is dus in het 
geheel niet vreemd. 
De snelle overgang der steden in Holland na de inneming van Den Briel 
naar de zijde van de Prins is om de volgende redenen verklaarbaar. In alle 
steden was een pausgezinde magistraat en een burgerij, die afkerig was van 
de woeste geuzen, men was echter ook overal zeer bevreesd voor de troepen 
van Alva. Wanneer de Geuzen voor de stad verschenen, wilde de 'nassau-
sche' partij het wel met hen aanleggen, maar als burgerij en magistraat te
genstribbelden, voelden zij zich algauw machteloos doordat men weigert 
'spaans' garnizoen binnen te laten uit vrees voor oproer van de armen. Het 
resultaat was dat prinsgezinde soldaten onder adellijke aanvoerders, uit Den 
Briel, Vlissingen of Enkhuizen gezonden, werden binnengelaten. De magi
straat wordt dan geheel of gedeeltelijk vernieuwd, overal wordt de hervorm
de preek toegelaten en spoedig worden de kerken van 'paapse kramerij' ge
zuiverd. Op deze wijze zijn alle steden vóór 18 juli 1572 in noordelijk Ho l 
land 'geus' behalve Amsterdam. Om spoedig meer eenheid in de opstand te 
brengen was het zaak snel gezamenlijk besluiten te nemen. Toen Dordrecht 
als oudste en eerste l id der Staten weigerde haar gezag aan te wenden voor 
de beschrijving bij ontstentenis van de Stadhouder en toen Gouda op haar 
beurt voor de verantwoordelijkheid terugdeinsde en Dordrecht als het ware 
dwong de plicht op zich te nemen, verklaarde onze stad zeer vaderlands
lievend maar tevens fel in strijd met alle bestaande orde, 'dat in dese saecke 
geen consideratie en behoirden genomen te worden op die authoriteyt en de 
prioriteyt van d'ene stede off d'andere, alsoo dese zaicke ons gemeenlicken 
aengaet'Men diene de zaak ook te zien in de revolutiegeest, welke met de 
inneming van Den Briel zich van Holland en Zeeland meester maakte. 
Hoewel de vergadering tegen de 14e juli 1572 was uitgeschreven door de 
stadssecretaris Jacob Pauli - hij heette voluit Jacob Hallincq Pouwelsz. -
duurde het tot de 19e eer de afgevaardigden van de 12 hollandse steden -
Dordrecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Gorkum, Alkmaar, Oudewater, Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik en Monnikendam - aanwezig waren. 
Dat de in de grote eetzaal van het klooster door de vrije statenvergadering 
genomen besluiten op 19 t /m 23 juli 1572 uitermate belangrijk waren en 
verstrekkende gevolgen hadden zal niemand ontkennen. Op enige personen 
na, die later een belangrijke rol in de geschiedenis hebben gespeeld, waren 

4 R. C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en schetsen . . . (Amsterdam 1860), dl. I, blz. 
507. 
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de afgevaardigden gewone mensen, die zich geenszins bewust waren dat zij 
geschiedenis aan het maken waren, de geschiedenis die haar terecht noemt 
de eerste vergadering, waarin de grondslagen van de Nederlandse staat zijn 
gelegd. 
Was de reformatie der Kerk in het Augustijner Convent in deze landen be
gonnen, ook daarin werd de eerste aanvang genomen van de reformatie der 
politieke regering. 

'Het beginsel van de kerck, 't beginsel van den staet 
Werd hier het eerst gelegt tot kerck en burgren baet'5. 

De Staten van Holland werden op 25 januari 1575 van Delft naar Dordt 
verplaatst teneinde dichter bij Breda te zijn waar vredesonderhandelingen 
met Requesens gaande zijn. Omdat de afgevaardigden van Zeeland, Bommel 
en Buren mede aanwezig waren is het misschien beter deze vergadering te 
beschouwen als de eerste vrije vergadering van de Staten Generaal. Behalve 
de Prins werden te Dordrecht gehuisvest zijn beide zwagers graaf van 
Schwartzenburg en graaf Wolf van Hohenlo die door de Duitse Keizer Maxi-
miliaan II waren afgevaardigd. De onderhandelingen sleepten zich voort tot 
14 juli 1575 toen zij werden afgebroken omdat men het niet eens kon wor
den en Philips II bleef eisen dat de R . K . godsdienst de enige zou zijn in 
Holland en Zeeland. Tijdens de besprekingen kwam de urgentie ter sprake 
dat de opstandige gewesten één lijn moesten trekken. De op 11 juli 1575 
gesloten Unie van Dordrecht binnen de muren van de Statenzaal was volgens 
Bor de eerste 'grondwet' van Holland, volgens Robert Fruin de grondslagen 
van de Verenigde Nederlanden, omdat de latere Unie van Utrecht van 1579 
daar een uitbreiding van was. 
Ook na 1575 vergaderden de staten enige malen in 't Hof. Zo in maart en 
april 1577 in welk jaar de Prins enige dagen te Dordt verbleef. 
Algemeen bekend is de Nationale Synode 1618/19 die hier in de Klove
niersdoelen werd gehouden. Minder bekend zijn de Provinciale Synode van 
1574 en de Nationale Synode van 1578, beide gehouden in het Hof. De 
synode van 1574 bestond uit afgevaardigden van Holland en Zeeland en was 
de eerste kerkvergadering na de opstand. Hierbij werd het beginsel van de 
vrije kerk in de vrije staat scherp geformuleerd. In deze synode ligt de 
grondslag voor de kerkelijke twisten welke in het 12-jarig bestand en in de 
synode 1618/19 hun hoogtepunt vinden. Op de eerste Nationale Synode ge
houden van 2-18 juni 1578 waren vertegenwoordigers uit Kleef en de Paltz 
aanwezig. Voorzitter was de bekende Petrus Dathenus. Op deze vergadering 
werd o.a. besloten om belangrijke stukken in het Nederlands te vertalen 

Schotel, blz. 8. 

187 



(o.a. de Institutie van Calvijn) terwijl de Waalse gemeenten tot een afzon
derlijke afdeling van de Hervormde Kerk werden gemaakt. Na afloop van 
elke synode bood de stad aan de deelnemers een maaltijd in het Hof aan, 
vooral die in 1619 had veel stof doen opwaaien. 
De laatste uit een historische oogpunt belangrijke vergadering die in de 
Statenzaal werd gehouden was die van de Chambre mi-partie, een soort 
rechtbank met een gelijk aantal Nederlandse en Spaanse afgevaardigden om 
hoofdzakelijk grens-geschillen op te lossen die ontstonden na het sluiten van 
de vrede van Munster in 1648. De kamer kwam beurtelings bij een te 
Mechelen en te Dordrecht. Van 12 mei 1655 tot 1 augustus 16156 verga
derde de Chambre mi-partie in het Hof, van 28 november 1658 tot 1 augus
tus 1660 in de Kloveniersdoelen. De spaanse afgevaardigden oefenden hun 
godsdienstoefeningen uit in de bovenzaal waar ook de Classis Dordrecht van 
de Gereformeerde kerken geregeld vergaderde. Door de toen heersende on
verdraagzaamheid in geloofszaken kwamen van de zijde van de Kerkeraad 
en de heren Spaanse afgevaardigden klachten bij de Magistraat binnen over 
ruzies die dikwijls zo hoog liepen dat zij genoodzaakt was in te grijpen. 

3. Residentie voor vorstelijke personen 

Behalve als vergaderplaats was de Statenzaal met de aangrenzende vertrek
ken en gebouwen bijzonder geschikt als verblijfplaats van vorstelijke per
sonen en andere hoge functionarissen. De hollandse graven hadden tijdens 
bezoeken aan Dordrecht geresideerd in 's Gravenherberg in het huis Hene
gouwen op de hoek van de Gravenstraat en de Wijnstraat en later in Mijns-
herenherberg op de Voorstraat tussen de Kolf- en de Nieuwstraat. In de 16e 
eeuw verbleven Karei V , Philips II en Alva in het reuzenhuis Blijenburg en 
belendende panden tegenover de Beurs. 
Na 1572 besloot de stadsregering voor het verblijf van de Prins van Oranje 
de gebouwen van het Augustijnenklooster te gebruiken. De grote en kleine 
eetzaal, de slaapzalen, de keukens en kelders werden hiertoe voorlopig ge
schikt gemaakt. Bij de komst van de graaf van Leicester en prins Maurits in 
1585 pakte men de zaak grondig aan. In de stadsrekening van de thesaurier 
der reparatiën over dat jaar leest men over de stichting van het Prinsenhof: 
'Van de erffven ende huysingen daerachter leggende (d.w.z. naast de woning 
van de koster boven de poort van de Augustijnen) gemaect tot een Hoff 
voor de Gouverneurs van den Lande, wert gehouden te behoeffve deeser 
steede' 6. 
Ook versieringen werden aangebracht: 

'Jacques Bols, schilder, de somme van vier ende dertich ponden achtien 

" G A Dordrecht 1572-1795, nr. 2959 (rekening reparatiën 1585, fol. 18v). 
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schellingen, over de betalinge van zeven waepenen te schilderen als Zijne 
Exellentie van Leycester binnen deese stadt verwacht werde. Als 't wapen 
van Haere Majesteyt van Engelandt ende een van de witte roos, 't wapen 
van Hollandt met twee wapenen van zijne voorss. Exellentie, 't wapen van 
Zijne Exellentie graeff Maurits ende 't wapen deeser stadt 

Over de uit- en inwendige toestand van dit Hof is moeilijk op te geven hoe 
het toen was, aangezien er geen afbeeldingen uit die tijd zijn en de stads
rekeningen slechts een flauw licht geven. De historicus dr. G. D. J. Schotel 
zegt er het volgende van 8 : Wij treden in gedachten de poort aan de zijde 
van de Voorstraat door. Voor die poort prijken de wapens van Engeland, 
Holland en de Stad. Het plein dat met straatstenen is belegd is door gebou
wen omringd die deels tot stallingen, keukens en bakkerijen zijn ingericht. 
Aan de zijde van het Steegoversloot en de Nieuwstraat staan poorten welke 
gelijk die aan de Voorstraat door soldaten en schutters werden bewaakt. Het 
hoofdgebouw heeft drie verdiepingen met 13, 12 (het aantal steden dat deel
nam aan de eerste Statenvergadering) en 13 vensters aan de zijde van het 
plein en een toren. 
Inwendig vindt men de grote zaal, de kleine zaal met 445 plavuizen be
vloerd, de zomer- en winterrefters, de kamer van de prior aan de zijde der 
kerk en andere vertrekken met 'geschafte of gebillioende' kruiskozijnen, dub
bele vensters en galerijen met houten pilaren. In de Hofstraat was een hou
ten 'trans' en wandelplaats met 14 glazen totaal 129 voet lang, waarschijn
lijk een soort van gaanderij of lange berceau. Wij behoeven er niet aan te 
twijfelen of de vertrekken waren overeenkomstig de rang van de bewoner 
gemeubeld en het ontbrak er aan niets dat tot sieraad en gemak kon ver
strekken. De naam Prinsenhof die men in de 17e eeuw nog wel eens gebruik
te moest plaats maken voor het verkorte Hof. 
De Prins vertoefde te Dordrecht in 1573 en 1574, in welk jaar hij op 21 
maart deelnam aan het Heilig Avondmaal in de Grote Kerk onder aanwezig
heid van 536 communicanten en bediend door de predikant Jacobus M i -
chaë l 9 . Waar hij toen logeerde is niet na te gaan. In 1575 direct nadat hij 
op 12 juni 1575 te Brielle in het huwelijk trad met Charlotte de Bourbon 
verbleef het echtpaar te Dordrecht om hier hun bruiloft te vieren. Zij lo
geerden gezamenlijk in het Hof en de Berckepoort in de woning van Mat-
thijs Berck die toen voor een langer verblijf beter was ingericht. Bij deze 
gelegenheid liet de stad niet na grote kosten te besteden aan het Hof en de 
Berckepoort. Prinses Charlotte de Bourbon bleef geruime tijd te Dordrecht. 
Haar oudste dochter Louise Juliana, die met Frederik IV, koning van Bo-

7 Idem, fol. 59v. 
8 Schotel, blz. 17 en 18. 
9 Archief Kerkeraad Hervormde Gemeente Dordrecht, nr. 9 (acta fol. 3). 
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hemen was gehuwd, werd hier geboren op 31 maart 1576. Bij haar doop in 
1577 waren de Prins en zijn broeder Johan van Nassau aanwezig. In de 
stadsrekening over dat jaar leest men: 'Dese tresorier heeft nog betaelt van 
zeeckere wijn te coepe, dieselve te brengen oppet bancket van den doepe van 
't kindt van Zijner Excellentie . . .' 10. 
Toen Robert Dudley, graaf van Leicester op 28 december 1585 met groot 
gevolg Dordrecht binnentrok, moest hij zijn intrek nemen bij de familie 
Berck omdat de stad toen nog bezig was 't Hof in te richten als een waar
dige verblijfplaats van de gouverneurs van den lande. Bij zijn terugkeer op 
23 augustus 1587 kon Leicester zijn intrek nemen in het geheel vernieuwde 
Hof. Hij leefde hier als een vorst, die zich gaarne als een groot volksvriend 
voordeed en genegen was audiëntie te verlenen aan personen uit alle lagen 
van de burgerij in zijn salet. De toeloop was dermate groot dat ernstige on
geregeldheden bedreven werden. Schout, burgemeester en regeerders van 
Dordrecht maakten toen op 31 augustus 1587 bij 'openbare klockeslag' be
kend dat een ieder die zich daarbij misdroeg gestraft zou worden met het 
afnemen van het 'opperste kleed'. Een overtreder zou dan zonder pardon 
zijn jas of japon moeten uittrekken! 1 1 . 
Na het vertrek van Leicester op 17 december 1587 naar Engeland is het 
Prins Maurits die vele malen in het Hof verbleef (in maart 1592 zelfs met 
een gevolg van 74 personen!) telkens als hij dat nodig achtte voor zijn be
roemde krijgsbedrijven waarbij hij steeds gebruik maakte van een vloot van 
schepen om zijn troepen snel te verplaatsen. Dan was hij te Dordrecht, zoals 
Corn. van Someren schreef, dichter bij de vijand en kon hij er op alles beter 
orde stellen. De verrassing van Breda in 1590 met het bekende turfschip, de 
snelle verovering in 1591 van Zutphen en Deventer met gebruikmaking van 
z.g. scheepsbruggen die te Dordrecht op 's Lands werf werden gebouwd en 
bemand, waardoor Maurits met één slag zijn reputatie als veldheer vestigde 
en andere wapenfeiten werden hier voorbereid onder Maurits' (persoonlijk) 
beleid en toezicht. 
Het is in dit bestek ondoenlijk een opsomming te geven van alle keren dat 
Maurits met zijn broeder Frederik Hendrik in het Hof logeerde. Zij staan 
alle genoteerd in de stadsrekeningen. Vrijwel alle hooggeplaatste personnages 
uit het eerste kwart van de 17e eeuw hebben in het Hof vertoefd en zijn 
door de stad luisterrijk onthaald. 
Prins Maurits bezocht in zijn laatste levensjaren nu en dan de stad, maar 
zelden meer betrok hij het Hof. Ook zijn opvolgers en vele vorsten, graven 
en edelen die in het vervolg te Dordrecht vertoefden, werden er wel luister
rijk ontvangen en onthaald doch niet meer in het Hof. 

1 0 G A Dordrecht 1572-1795, nr. 2600 (rekening Groot Comptoir 1577 fol. lOOv, 102, 105 
en 107v. 

1 1 G A Dordrecht 1572-1795,nr. 14 (klepboek 1579-1592 fol. 171). 
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MMS* 

Gevelsteen boven de hoofdpoort van het Augustijnenklooster (foto Jelte van der Kamp). 

4. De Heelhaaksdoelen 

Oorspronkelijk had de schuttterij van de Heelhaaksdoelen of St. Christoffel 
haar doel in het Steegoversloot naast de St. Jorisdoelen waar nu het gebouw 
Doelesteyn staat. Wanneer zij werd opgericht is onbekend. In de stadsreke
ning van 1450 is slechts sprake van de oude en jonge schutters nl. die van 
St. Joris en de Kloveniers. Haar ontstaan zal in verband hebben gestaan met 
het gebruik van vuurwapenen dat eerst in de tweede helft van de 15e eeuw 
algemeen begon te worden. De stadsrekening van 1485 vermeldt onder het 
hoofd 'Oncost van buscruyt' de koop van salpeter en wijnazijn voor de ver
vaardiging van 143 pond 'Clovercruyt' en 330 pond 'Haeckcruyt' voor de 
busschieters, het bewaren van de 'Artelrie' en de kosten voor de aanmaak 
van 2 serpentines (een klein kanon) 1 2 . De schutters schoten met een hele 
haak, d.w.z. een vuurwapen dat met een lont afgeschoten werd en waaraan 
een haak bevestigd was om de terugstoot te kunnen opvangen. In 1574 werd 
hun toegestaan zich te vestigen in een deel van het Augustijnenklooster waar 
in juli 1572 de Statenvergadering plaats had. 

1 2 G A Dordrecht 1200-1572, nr. 437 (rekening 1485 fol. 107). 
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Het spreekt vanzelf dat toen dit gebouw het verblijf werd van de Prins van 
Oranje en later graaf van Leicester de schutterij het tijdelijk heeft moeten 
ontruimen. Toen bleek, dat de drie schutterijen niet sterk genoeg waren om 
in de verdediging of bezetting van de stad en haar omtrek te voorzien, werd 
op 12 januari 1585 besloten ter betere defensie van Dordrecht als frontier-
stad tot het oprichten van 12 vaandels of burgercompagniën. Genoemde 
schutterijen hebben sedert 1585 niet meer als gewapend dienstdoende licha
men bestaan. Bij akte van non-praejuditie voor de schutterijen zijn ze even
wel in het bezit gebleven van al hun digniteiten, gerechtigheden, kostumen 
en gebruiken 1 3 . 
Het wapen boven de ingang naar de bovenzaal aangebracht op een gevel
steen, vertoont twee gekruiste haakbussen waartussen een staf en hoed en het 
opschrift: 'Heelhaaksdoel 1730'. 
Nadat de Chambre mi-partie hier in het Hof voor het laatst vergaderde in 
1656, kregen de Merchants Adventurers, een verenigng van Engelse koop
lieden die vooral handel dreven in laken, de Heelhaaksdoelen als vergader
plaats toegewezen in het jaar 1658. Tijdens hun verblijf was het Hof meer
malen getuige geweest van grote feesten door de stad of de kooplieden zelf 
gevierd. Op 8 juni 1660 vierde men de verheffing van Karei II tot koning 
van Engeland en in 1661 ter gelegenheid van zijn kroning. E r werden daar
bij vuurpijlen afgeschoten, voor de verbaasde Dordtenaren een nimmer te
voren vertoond schouwspel! 
Na het vertrek der Engelse kooplieden in 1672 verviel het Hof tot een on
belangrijke herberg en vergaderzaal. 
In 1835 werd het gebouwencomplex aan de gemeente verkocht door een ze
kere W. van Ballegooyen, die het jaar tevoren de doelen had gekocht van de 
nog 23 overgebleven schutters. De eerste stadsschool werd in 1837 in dit 
gebouw gevestigd. Deze school is verplaatst en verschillende bijgebouwen 
zijn van bestemming veranderd. Het bovengedeelte was eerst verhuurd aan 
het tekengenootschap 'Pictura' later aan de Vereniging Voor Vak en Kunst. 
Een belendend gebouw werd betrokken door het Bureau van den Inspecteur 
der Lichamelijke Opvoeding dat in 1932 werd opgeheven. 

5. De Hofstraat 

Bij de inrichting van het Hof ten tijde van Leicester maakte men ook een 
nieuwe uitgang naar de zijde van de Nieuwstraat. De gang van de Augustij
nen, welke reeds bestond werd verbreed en bij de Nieuwstraat werd het daar 
liggende hofje van de fam. Van der Linden afgebroken onder voorwaarde 

V . d. Wall JU, blz. 1462. 
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]. Hoolaart, De Augustijnenkerk ca. 1760 (aquarel) 
(Gem. Archiefdienst Dordrecht, D.I. 1393). 

dat de bewoonsters van de 6 woningen een onderkomen kregen in het grote 
vrouwenhuis op 't Bagijnhof. De lagere school (thans Albert Schweitzer-
school) die men in 1907 links van de Hofstraat na afbraak van enige huis
jes meer naar binnen heeft gebouwd geeft aan de beslotenheid van dit com
plex een storend effect. De schuin daar tegenover in 1913 gebouwde ge
meenteschool, nr. 1, 2 (de z.g. Statenschool) heeft dat euvel niet. 

6. De Augustijnenkerk 

De Augustijnenkerk was een kloosterkerk waardoor ze in belangrijkheid ver
schilde van de beide andere parochiale kerken. Zij werd langs de straat ge-
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bouwd in een rij huizen. Bij de bouw in 1293 stond de kerk nog op enige 
afstand van de Voorstraat en was daar oorspronkelijk nog geen ingang. Te
gen de muur van de kerk stond aan de Voorstraatzijde een viertal kamers of 
woningen gebouwd. De voorzijde der kerk was naar het klooster gericht en 
de broeders kwamen door de kruisgang, thans het portaal aan het Hof, de 
kerk binnen. Deze bestond oorspronkelijk uit één hoofdgebouw. Waar nu de 
pilaren staan was een muur waarnaast het orgel stond. Het driezijdig koor 
aan de zijde van het Hof had gebrandschilderde ramen; het middelste was 
een geschenk van keizer Karei V . De belangstelling van de Dordtenaren 
voor de preken van de kloosterbroeders was vooral in de 15e eeuw zo groot 
dat de plaatsruimte der kerk een uitbreiding behoefde. Hiertoe werd de wes
telijke muur vervangen door de tegenwoordige zuilenrij, het pand 'de Olifant' 
grenzend aan die muur werd afgebroken waardoor men voldoende ruimte 
kreeg voor de uitbreiding. 
Zoals gereleveerd trof de kloosterbrand in 1512 de kerk gedeeltelijk. 
Eerder is vermeld dat na 15 juni 1572, toen de stad de zijde van de Prins 
had gekozen, de Augustijnenkerk de eerste werd, welke voor de Hervorming 
werd ingeruimd. De eerste predikatie vond hierin plaats op 25 juli 1572. 
Door de bovengenoemde uitbreiding had de kerk aan de Voorstraatzijde 
twee gevels wat duidelijk te zien is op de afbeelding vervaardigd door J. Ho-
laert, omstreeks het jaar 1760 (D.I. 1393). 
In 1773 brandde de oude gevel van de kerk aan de straatzijde gedeeltelijk 
af. Men heeft toen één nieuwe gevel met twee ingangen gebouwd, dichterbij 
de straat. 
Over het inwendige der kerk zouden vele bijzonderheden medegedeeld kun
nen worden over het orgel, de preekstoel, de kapellen en de grafzerken, 
maar dit bestek laat niet toe zulks te doen. Men raadplege hetgeen J. L . van 
Dalen in zijn Geschiedenis van Dordrecht daarover schrijft op de pag. 747 
e.v. 
Tenslotte de opmerking dat deze kerk de plaats was, waar het eerst de her
vormde begrippen over God en godsdienst van de kansel den volke gepre
dikt werden door een monnik, bijna gelijktijdig met Luthers optreden. 

L I T E R A T U U R 
M . Balen Jz., Beschryvinge der stad Dordrecht, Dordrecht 1677. 
J. L . van Dalen, Geschiedenis van Dordrecht, Dordrecht 1931 (2 delen). 
G. D. J. Schotel, Het klooster, het hof en de kerk der Augustijnen te Dordrecht, Dordrecht 

1861. 
P. H . van de Wall, Handvesten, privilegiën, vrijheden, voorregten, octrooyen en costu-

men . . . der stad Dordrecht, Dordrecht 1790 (3 delen). 
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Het Augustijnenklooster na de restauratie 1972 (foto Jelte van der Kamp) 
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w . V E E R M A N Restauratie van de Statenzaal 

Door de talrijke verbouwingen en het frequente intensieve gebruik van het 
gebouw waarin de Statenzaal gevestigd is, ging de bouwkundige toestand er 
niet op vooruit. In 1969 werden echter plannen geconcretiseerd tot restaura
tie van dit complex, welk werk door het architectenbureau Kruger te Voor
burg en de afdeling Restauratie van de Dienst Openbare Werken en Stads
ontwikkeling te Dordrecht in juni 1972 nagenoeg voltooid werd. Gestreefd 
is om de toestand der gebouwen rond 1600 te reconstrueren. Dit resulteerde 
o.a. in de herbouw van de gaanderij bij het uit 1586 daterende traptoren-
tje 1 . Treden we dit traptorentje binnen dan is rechts een voorzaal van de 
eigenlijke Statenzaal. In deze ruimte bevindt zich de trap naar de oude ge
reconstrueerde gewelfkelders, de vroegere voorraadkelders van het klooster, 
en een nieuw gebouwde garderobe met toilettengroep en keuken. Tegenover 
de hoofdingang van de Statenzaal hangt een waarschijnlijk door B. van der 
Helst vervaardigd schilderstuk. Er op afgebeeld staan de officieren met de 
Burger-compagniën en de Magistraat van Dordrecht. Links de rijk geklede 
capiteinen van de elf compagniën en rechts aan tafel gezeten de vier stemr 

mig geklede burgemeesters der stad, bijgestaan door hun secretaris. Op de 
achtergrond ziet men de gewapende vendels met de schutters. Het ongeda
teerde en ongesigneerde schilderij is door het Rijksmuseum in 1877 te Parijs 
gekocht. Nu heeft de stad het in bruikleen. Het schilderij wordt gedateerd 
op ca. 1675 2 . Tot nu toe is onbekend waarom het schilderij is gemaakt en 
wanneer het uit Dordrecht verdwenen is. 

Links van de eigenlijke ingang der Statenzaal hangt één van de vijf door een 
Dordts ingezetene aan de stad in bruikleen gegeven wandtapijten, het is een 
zgn. „verdure" uit ± 1700 waarop een romantisch bos-tafereel is te zien. 
Betreden we de Statenzaal dan vallen direct de andere tapijten op, die langs 
de linkerwand zijn opgehangen. Het eerste is een 17e eeuws tapijt in goede 
staat, waarop „de keuze van Paris" staat afgebeeld, een verhaal uit de Griek
se mythologie. De zittende herder is Paris, die juist Aphrodite de uitgekozen 
„schoonste", een appel heeft gegeven. Boven Paris zweeft Mercurius en ter 
bevestiging van de keuze zweeft boven Aphrodite's hoofd een engeltje met 
een aureool in de hand. De stok in de hoek is een herdersstaf met een soort 
lepel er aan, waarmee kluiten aarde naar afgedwaalde schapen kon worden 
gegooid. 
Het volgende tapijt is vermoedelijk aan het eind van de 16e eeuw vervaar-

1 Als voorbeeld diende een prent van ca. 1700 (Gem. Archiefdienst, Dordrecht D.I. 1149, 
zie afbeelding). 

2 Verg. aantekeningen bij catalogus D.I. 3285. 
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digd. Wat de voorstelling betekend is nog niet bekend, een mogelijkheid is 
dat Juno en Jupiter zijn afgebeeld. Opvallend bij dit tapijt is de rijke kleur
schakering. Tapijt nummer drie is vermoedelijk in de le helft van de 17e 
eeuw vervaardigd. Ook hier is de betekenis van de voorstelling niet zeker. 
De mogelijkheid bestaat, dat het betrekking heeft op Karei I van Frankrijk. 
In de randversiering komt nl. steeds een vuurhagedis voor, een symbool dat 
in verband met Karei I regelmatig voorkwam. 
Het laatste tapijt is weer een „verdure", met op de voorgrond twee ooie
vaars. 

De kronen en de wandarmaturen in de zaal zijn moderne afgietsels, vervaar
digd door de Amsterdamse fa. Jaspers. Aan de rechterkant van de zaal zijn 
de kruiskozijnen gereconstrueerd, zes in totaal. De glas-in-lood vensters be
vatten per raam twee wapen-medaillons van de twaalf steden, die in 1572 
aan de Statenvergadering hebben deelgenomen. Het zijn schenkingen van 
de tegenwoordige stadsbesturen van deze steden: Monnikendam, Edam, 
Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, Medemblik, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Go-
rinchem, Gouda en Oudewater. De wapens werden getekend door de heer 
Fokke van het architectenbureau Kruger en het gebrandschilderde glas werd 
uitgevoerd door het glas-attelier Bogtman in Haarlem. 
Links van de grote open haard is bij de restauratie een rond venster aange
troffen, waarin door H . J. Kurvers een nieuw gebrandschilderd glas is aan
gebracht. Bij het restaureren bleken er in twee van de vier hoeken restanten 
van een muurschilderingen aanwezig te zijn met afbeeldingen van de vier 
windgoden Boreas (N), Notos (Z), Euro (O) en Zephyros (W). 

Keren we weer terug naar de voorzaal, dan kunnen we via het traptorentje 
naar de boven de statenzaal gelegen ruimte gaan, de „dormiter", de vroegere 
slaapzaal. Bij de restauratie van het plafond kwam onder een dikke laag wit
kalk de oorspronkelijke beschildering te voorschijn. Deze is nu weer opnieuw 
aangebracht, met een grijsgroene verf en eveneens werden op de moerbalken 
de kopeinden weer versierd met geschilderde rankmotieven, waarvan ook 
restanten werden teruggevonden. De nu aanwezige schouw is hier opnieuw 
opgebouwd met materialen uit het depot van Openbare Werken. Voorheen 
stond deze schouw opgesteld in de Groothoofdspoort (de schouw is afkom
stig uit een woonhuis). 
De drie in deze zaal aanwezige gotische „Maria-met-kind" kaarsenkronen en 
de wandarmaturen zijn eveneens moderne afgietsels, vervaardigd door de fa. 
Jaspers in Amsterdam. 

In de linkerwand bevindt zich een nis. In de zijvlakken daarvan zijn bij de 
restuaratie restanten van vermoedelijk eind 15e of begin 16e eeuwse muur
schilderingen aangetroffen. Op het grootste fragment, aan de linkerkant is 
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L. Marchaud, Het Augustijnenklooster vóór de restauratie, 1947 (aquarel) 
(Gem. Archiefdienst, G.P.V. G 239). 

nog een wapenschild te herkennen, met er omheen bloemranken. Het is tot 
op heden onbekend van welke familie dit wapen is. 
Aan de rechterzijde van het nisje is een fragment muurbeschildering, met 
daarop een baksteenmotief geschilderd. 

V ia de trap komen we op de hoogst gelegen zaal onder de bekapping van 
het gebouw. Door het weglaten van de oude zolderaftirnmeringen kijkt men 
nu rechtstreeks naar de eikenhouten, nog voor driekwart originele 16e eeuw
se kapconstructie. Teruggaand kan men vanuit de gaanderij een blik naar 
buiten werpen, waar men op het binnenplein in het plaveisel ziet aangegeven 
hoe het verloop van de vroegere kloostergang was, die waarschijnlijk gelijk 
met het klooster werd gebouwd. Bij de afgraving, het plein was in de loop 
der eeuwen flink opgehoogd, nu is het niveau ± 70 cm gedaald, kwam tot 
ieders grote verrassing behalve fundamentresten van de verbindende kloos
tergang ook een oude waterput te voorschijn. Helaas ontbraken de financiële 
middelen om deze put te restaureren en moest worden volstaan met een aan
duiding in het straatpatroon. 

L I T E R A T U U R 
W. v.d. Berg, De restauratie van het gebouw der Statenzaal in het licht van het 400-jarig 

herdenken van de eerste vrije statenvergadering in 1572, in: Jaarverslag Vereniging 
Oud-Dordrecht, 1971. 

W. v.d. Berg en J. Krüger, Het Hofkwartier te Dordrecht, 1968 (onuitgegeven). 
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Agenda 

D O R D R E C H T 

Herdenkingstentoonstelling Eerste Vrije 
Statenvergadering 1572. 
Geopend: dagelijks van 10-17 uur, zo. 14-
17 uur. Tot 8 oktober in de Augustijnen
kerk te Dordrecht. 
Geïllustreerde catalogus aanwezig. 

L E I D E N 

Tentoonstelling 'De Leidse Hofjes' in het 
Stedelijk Museum de Lakenhal, Oude Sin
gel 28-32, Leiden; van 28 juli t /m 10 sep
tember 1972, dagelijks van 10 tot 17 uur, 
op zondag van 13 tot 17 uur; toegangsprijs 
ƒ 1,-. De tentoonstelling geeft een beeld 
van de verschillende vormen van hofjes, 
bestuursvorm, bejaardenhuisvesting en 
studentenhuisvesting. 

Errata 

In afl. 2, jaargang 4: blz. 42, regel 12 van 
boven: gestrikte moet zijn gestickte; regel 
14 van boven: de van Rodenrijs dan moet 

worden de van Rodenrijs clan; regel 30 
van boven: ook hier dus een grafelijk hof 
moet zijn ook hier dus geen grafelijk hof. 
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HOLLAND wordt toegezonden aan de leden van de Historische Vereniging 
voor Zuid-Holland en aan de aangeslotenen bij de Stichting Contactcentrum. 

De Historische Vereniging voor Zuid-Holland, opgericht in 1947, stelt zich ten doel de 
kennis van haar leden betreffende de geschiedenis van de provincie Zuid-Holland te be
vorderen door middel van publikaties en het organiseren van excursies naar voor de ge
schiedenis van dit gebied belangrijke plaatsen, dit in combinatie met lezingen en rond
leidingen door deskundigen. 
De Stichting Contactcentrum, opgericht in 1967, stelt zich ten doel voorlichting te geven 
aan en contact te leggen tussen de aktieve beoefenaars van de lokale en regionale ge
schiedenis in Noord- en Zuid-Holland. Behalve door middel van dit blad tracht zij dit 
doel te bereiken door het organiseren van werkcursussen en een jaarlijkse Contactdag. 
Voor Noord-Holland heeft zij daarnaast een voorlichtende taak ten behoeve van de pas
sieve geschiedbeoefenaar, op dezelfde wijze als de Historische Vereniging voor Zuid-
Holland die in Zuid-Holland heeft. 

De leden van beide organisaties ontvangen de gezamenlijk uitgegeven H O L L A N D S E 
STUDIËN, waarvan jaarlijks één of meer delen verschijnen. De H O L L A N D S E STU
DIËN worden toegezonden aan hen die op het moment van verschijnen lid zijn van één 
van beide organisaties. Degenen die in de loop van een kalenderjaar lid worden ontvan
gen wel de reeds verschenen nummers van H O L L A N D , voor zover voorradig, niet de 
reeds verschenen H O L L A N D S E STUDIËN. 

Historische Vereniging voor Zuid-Holland: gewone leden ƒ 15 - per jaar, 
combinatieleden ƒ 12,- per jaar, gemeenten, waterschappen enz. ƒ 45,- per 
jaar, gemeenten met minder dan 3000 inwoners ƒ 30,- per jaar. 
Stichting Contactcentrum: aangeslotenen ƒ 1 5 , - per jaar. 

Contributiebetalingen: Voor de Historische Vereniging voor Zuid-Holland: 
postgiro 339121 t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland, Oostvoorne. Voor de Stichting Contactcentrum: postgiro 
26 800 34 tn.v. de penningmeester van de Stichting Contactcentrum, Boshui-
zerlaan 11, Leiden. Combinatieleden van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland betalen de contributie aan de penningmeester van hun plaat-
telijke vereniging. 

Ledenadministratie: De penningmeester van de Historische Vereniging voor 
Zuid-Holland: I. Kuyper, Kamperfoelielaan 15, Oostvoorne. De penning
meester van de Stichting Contactcentrum: H. M. van den Heuvel, Boshuizer-
laan 11, Leiden. 

Losse nummers van HOLLAND, voor leden ƒ 3-, voor niet-leden ƒ 4-, 
dubbelnummer, resp. ƒ 4 - en ƒ 5-, zijn verkrijgbaar door storting op post
giro 424780 ten name van Uitgeverij J. H. Gottmer te Haarlem, onder ver
melding van de gewenste aflevering. De prijzen zijn inclusief portokosten. 



Druk: Drukkerij Amicitia, Bloemendaal 
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