
EEN BEWOGEN SEPTEMBERAVOND IN WOERDEN, 

* * « * * * * * « • * * & * * * « « * « * * * * * * * * * * « * * * * * * « * door N ico P lomp. 

In 1572 koos Woerden de zijde van de Prins van- Oranje. 

Het stadsbestuur stelde daarbij de voorwaarde dat de stad ten 

eeuwigen dage bij de Augsburgse Confessie (dus Luthers) zou 

blijven. Als predikant werd Johannes Saliger aangetrokken. 

Tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden (8 september 

1575 tot 24 augustus 1576) was hij een krachtige steun voor de 

bevolking. In 1577 werd een tweede predikant beroepen: Hendrik 

Vredeland. 

In 1579 echter greep de Prins van Oranje in en nam enige Gere

formeerden op in het stadsbestuur. Tegen deze maatregel, die 

in strijd was met de'overeenkomst van 1572, heeft Saliger zich 

hevig verzet. Hij werd uit zijn ambt ontzet, doch zette de 

diensten voort in een schuur buiten de stad. De Staten van 

Holland besloten daarom op 4- oktober 1580 dat hij en Vredeland 

het land moesten verlaten. Zij werden vervangen door de gema

tigde Calvinistische predikant Nicolaes Simonsz. uit Jacobswoude. 

Sommige Luthersen in Woerden waren hierover zeer verbolgen. Dat 

blijkt wel uit onderstaand gesprek, dat wordt weergegeven in 

een verklaring, afgelegd voor notaris (tevens stadssecretaris) 

Otto Dircksz. van Seyst, op 26 september 1580. 

Bet gebeurde op 10 september van dat jaar. 's Avonds, om eer, uur of acht, 
zagen de Woerdenaren plotseling een "grouweliak teeaken aen den hemel als 
bloetstralen ende vuervlammen". Toen het voorbij was, groepten de mensen 
samen om het luohtver schijnsel te bespreken. 
De zestigjarige metselaar Di-rck Corneliszoon sprak aan de deur met zijn 
broer Jan Corneliszoon (55 jaar), Leen Bermanszoon (63 jaar), Claes Jans
zoon en Niesken, de weduwe van Jacob Janszoon. 
Claes Janszoon had direct een verklaring voor het gebeurde: 
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' Het betekent anders niet dan gruwelijke straffen, die nog volgen zullen 
' om de gruwelijke zonden die in het land geschieden. En bijzonder de 
' zonden die in onze stad geschieden, en geschied zijn, aan zulke trouwe 
' dienaars die men hier te Voerden vervolgd heeft en verjaagd, en weer 
' een valse leraar en wolf ingehaald. En men mag wel vrij gedenken, dat 
' die aardbeving ook niet te vergeefs geschied is, op die dag toen Heer 
' Johan Saliger en Heer Heynrick Vreedtlandt vervolgt werden. Dat'bete-
' kent niet anders dan dat er een gruwelijke straf over het land en deze 
' stad volgen zal_ want men heeft de genadestraf die onze Heere God ons 
' door Zijn Woord en trouwe dienaars heeft laten verkondigen, .niet wil-
' len aannemen. Daarom dreigt onze Heere God daar nu aan de hemel dat hij 
' met zijn toorn zal komen, als men zieh nog niet wil bekeren. " 

Verder zei hij dat hij Heer Heynrick (Vredeland) had horen prediken: 
' Als er geen boete wordt gedaan dan is het te voorzien dat er nog zo'n 
' straf komen zal dat het land met bloed vol zal staan zodat men er tot 
' de hals toe door zdl gaan". "En", zo voegde Claes Jansz. hieraan toe, 
' het schijnt wel aan dat gruwelijke teken dat men daar ziet, dat het te 

voorzien is dat het waar zal worden". 
Nieske zag het niet zo somber in. "Alle ding staat te verbidden", zei ze, 
"wij zullen bidden en ons wat beteren". 
Maar Claes Jansz. verzuchtte: "Konden wij maar zo ver komen, dat men recht 
leerde bidden, dat men nog boete deed en de valse wolf er weder uit jaagae, 
en weder reine dienaars er in haalde. Dan was het te hopen dat God Zijn 
toorn zou afwenden". 
Maar Nieske twijfelde. "Gij zegt zoveel van Saliger, hij is wel op meer 
plaatsen verjaagd". 
Dat was waar. Saliger was om afwijkende leerstellingen afgezet in Antwer
pen (1567), Lübeck (1568) en Rostock(1569). Doch Claes Jansz. vond dat 
geen bezwaar: "Paulus is ook wel uit meer dan één stad verjaagd. Zij heb
ben Saligers en Heer Heynrick vervolgd, maar zij hebben nog nooit een goede 
reden opgegeven waarom zij hem vervolgd hebben. Maar hij heeft de zonden 
gestraft en dat hebben zij niet willen horen. Daarom hebben zij hem ver
volgd". 
Ilieske geloofde niet dat daar de oorzaak lag. "Heer Claes (de Gereformeer
de predikant Nicolaes Simonsz.) straft ook genoeg, net zo goed als Saliger". 
"Dat is niet waar!" riep Claes Jansz. "Heer Claes preekt een en al vrede, 
vrede en genade, maar wat dat Voor een vrede is dat zult gij in het einde 
wel gewaar worden. Dat is gewis, dat Heer Claes een vals leraar is. en een 
dief en een moordenaar, die de mensen aan de zielen vermoordt !" 
Hier stokte het gesprek. Claes Jansz. had gesproken met de felheid van 
Saliger zelf. Zijn meest krasse uitspraak doet denken aan zijn verbannen 
leraar, die vanaf de kansel had gefulmineerd tegen Gereformeerden en Rooms-
Katholieken, De laatsten had hij zielenmoordenaars en verleiders genoemd. 
Vandaar waarschijnlijk de ondoordachte beschuldigingen aan het adres van 
Heer Claes, op deze septemberavond vol emoties. 
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