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I. De tachtigjarige oorlog, of beter gezegd de Nederlandse opstand is voor bijna iedereen een bekend begrip. De 
Republiek der Verenigde Nederlanden bevrijdde zich van het Spaanse juk. Over de oorzaken van de opstand is 
veel gedacht en geschreven. Historici als Fruin, Romein en van Gelder zochten het bij politieke en economische 
factoren. De 19e eeuwse protestantse politicus Groen van Prinsterer noemde uitsluitend godsdienstige redenen 
als oorzaak voor de opstand. In z'n algemeenheid wordt tegenwoordig aangenomen dat een combinatie van 
factoren tot de Nederlandse opstand heeft geleid. 
De groeiende ontevredenheid bij de adel, die de 17 gewesten niet centraal bestuurd wenste te zien omdat ze bang 
waren te veel politieke invloed te verliezen. Daarnaast de hoge prijsinflatie, waardoor voedsel duur en schaars 
werd voor met name werklieden en ambachtslui. Hongersnood kwam onder de lagere bevolking steeds meer 
voor. 
Tenslotte wekten de kettervervolgingen tegen de protestanten, aangewakkerd door Karel V en verscherpt tijdens 
het bewind van Filips II, afkeer bij de meerderheid van de katholieke bevolking. 
Al deze spanningen kwamen tot uiting in de beeldenstorm van 1566, die op 10 augustus in de Zuidelijke 
Nederlanden te Steenvoorde begon en rond 23 augustus de gewesten Holland en Utrecht bereikte1)- Een 
beeldenstorm die overigens aan Montfoort voorbij ging. Met name de lagere bevolking had vol jaloezie en met 
opgekropte woede de rijkdom binnen de katholieke kerk aanschouwd. Veel gematigde katholieken waren ontzet 
door deze brute razernij en schaarden zich nu uit protest achter het gezag van de Spaanse vorst. Deze buitte de 
hem opgelegde kans niet uit, maar nam verscherpte maatregelen tegen de hele bevolking. De „ijzeren hertog" 
Alva werd in 1568 naar de Nederlanden gestuurd om het gezag te herstellen. Door zijn schrikbewind tegen wat 
hij noemde „de naaste buren van de hel" verloor hij juist de trouwe gematigde katholieken voor Spanje. In het 
Sticht waren er velen die behoorden tot deze groep2). De historicus Rogier omschreef de stemming ten tijde van 
Alva in Utrecht als „anti-Spaans katholiek"3). 
Niet het katholicisme was het, maar Spanje waar Utrecht tegen in opstand kwam. 
Holland en Zeeland, die in 1572 de opstandig geworden protestant Willem van Oranje weer als stadhouder 
hadden erkend, zouden op korte termijn ongewenste bondgenoten van Utrecht worden. De muiterijen van de 
Spaanse troepen vormden voor Utrecht de aanleiding tot het deelnemen aan de Pacificatie van Gent in 1576. De 
Utrechtse kapittels in de Gewestelijke Staten vreesden echter de calvinistische propaganda uit Holland4). Door 
de Pacificatie werd Oranje via diverse satisfacties, afspraken tussen Oranje en de Utrechtse steden onderling, 
tevens stadhouder van Utrecht. De nieuwe stadhouder kondigde een religievrede af voor het Sticht, overal waar 
100 of meer gezinnen een bepaalde religie hadden mocht die religie vrij worden beleden, die echter de calvinisten 
steeds meer voordelen bood. Onder druk van de burgerhoplieden zwichtten de kapittels in de Gewestelijke 
Staten tenslotte en werd Oranje's plan aanvaard5). De religievrede bleef gelden toen Utrecht mede de Unie van 
Utrecht ondertekende in 1579, een defensief verbond van een aantal gewesten en andere gebieden uit de 
Noordelijke Nederlanden tegen Spanje. 
Na twee nieuwe beeldenstormen werd in het gewest Utrecht op 18 juni 1580 de katholieke godsdienst per 
plakkaat als volgt verboden: „Alsoo om merckelijke redenen bij ordonnantie van de Staten 's Lands van Utrecht, 
de exercitie der Roomsche Religie... ernstelijk (te) verbieden"6). Een situatie zoals in Holland en Zeeland was nu 
ook in Utrecht tot stand gekomen. In Montfoort werd pas eenjaar later (nauwelijks) op dit plakkaat gereageerd, 
omdat er toen soldaten in de stad gelegerd moesten worden. 

II. De katholieken uit het Sticht konden zich in het heimelijk uitoefenen van de eredienst meer veroorloven dan 
hun geloofsgenoten uit Holland en Zeeland. Tussen 1636 en 1672 werden er tegen de katholieken binnen Utrecht 
14 plakkaten uitgevaardigd, terwijl de Hollandse regenten er 223(!) voor hun rekening namen7). Een aantal 
historici gelooft dat een brede groep die wordt aangeduid als „middengroep" of „uit naam katholiek en nog niet 
protestant"8) al snel, puur uit politieke of economische overwegingen, voor het protestantisme koos. 
Uit de toplaag van de bevolking zij die graag een overheidsfunctie wilden bekleden. Dat kon meestal alleen als 
men tot het „gereformeerde" geloof behoorde. We zullen zien dat Montfoort daarop een uitzondering was. Uit de 

84 



lage bevolking zij die armlastig waren en hoopten op de steun van de „gereformeerde" diaconie, die zich na de 
eerste provinciale synode snel begon te organiseren. In Utrecht gebeurde dat in 1606. Eerder al, rond 1585, 
begonnen de katholieke wereldgeestelijken zich te organiseren in wat zou uitgroeien tot een landelijke beweging: 
de Hollandse Zending. Sasbout Vosmeer, de eerste apostolische vicaris, die stamde uit een rijke patriciërsfamilie, 
gaf de Hollandse Zending zo'n stuwingskracht, dat hij en zijn opvolgers er voor gezorgd hebben dat velen het 
katholieke geloof trouw bleven. Dat gold ook voor de zuidwesthoek van Utrecht, met name voor Montfoort9). 
Uit de vele verslagen die de apostolische vicarissen en hun medewerkers naar Rome stuurden blijkt, dat voor het 
aartspriesterschap Utrecht, ongeveer het gebied van het Sticht en een oostelijke hoek van Holland tot aan de 
Zuiderzee, rond 1620 ongeveer 50 % van de bevolking nog katholiek was10). Een bevolkingsonderzoek uit 1839 
laat zien dat in Montfoort 81,86 % van de bevolking katholiek was11). Voor Bodegraven en Woerden gold een 
percentage van 20 en 30. Uit deze percentages blijkt dat Montfoort door de eeuwen heen sterk katholiek is 
gebleven. De oorzaak hiervoor is tweeërlei. 
Al snel na 1580 begonnen katholieke geestelijken „ondergrondse" zielzorg te bedrijven. De Hollandse Zending 
heb ik reeds genoemd. In het gebied rond Montfoort werden al snel pastoors actief, vooral na 1583. Tot die tijd 
kon Cornelis Claesz. de Goede de mis nog zingen en lezen. Daarna werd dit niet meer toegestaan12). Dat de 
pastoors zo snel actief konden worden was mogelijk, en nu komen we bij de tweede oorzaak, omdat de heren van 
Montfoort nog veel invloed hadden ondanks de plakkaten. Deze katholieke landadel steunde de geestelijken 
waar dat mogelijk was13). 
In 1656 gingen te Montfoort nog 800 katholieken ter communie14). 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de katholieken het met de plakkaten soms niet zo nauw 
namen. Ook wordt duidelijk dat in de streek rond Montfoort de katholieke landadel nog steeds overheidsfuncties 
bekleedde of invloed op de benoemingen voor deze ambten uitoefende en dit terwijl de plakkaten toch echt 
anders voorschreven. Een kenmerkend voorbeeld om deze situatie te illustreren; Op 20 februari 1583 bemoeiden 
de Staten van Utrecht zich met de burggraaf van Montfoort nadat uit Holland(!) herhaaldelijk klachten waren 
gekomen van predikanten die zich ergerden aan de vrijheid van de katholieken in Montfoort. De burggraaf kreeg 
een berisping omdat hij ondanks de plakkaten de katholieke eredienst toeliet. Het werd hem verboden nog langer 
katholieke priesters aan te stellen en hij moest er voor zorgen dat er een predikant kwam. Dat gebeurde ook, maar 
de arme man, die uit Abbenbroek was gehaald, kreeg zijn traktement niet15). 
Op de provinciale synode van 1606 doet de predikant van Montfoort, Andriaen van Oosterbeek, uitvoerig zijn 
beklag over de „veelvuldige exercitiën der Roomsche kercken, die daar gepleecht worden"16). Hij heeft in die 
periode ongeveer 100 toehoorders tijdens de predikatie, maar in de verslagen van de synode wordt terloops 
meegedeeld dat „paap Hendrik meer mensen trekt"17). Deze Ludolf Hendricsen was een resoluut man. Hij 
dreigde zijn mensen met hel en verdoemenis wanneer ze naar de predikant gingen luisteren. Bovendien weigerde 
hij zijn pastorie aan zijn „gereformeerde collega" af te staan18). 
Het Bestand, dat in 1609 begon, maakte de katholieken zelfs nog vrijmoediger. Weer een kenmerkend voorval; 
Op 21 mei 1610 dienden de predikanten Taurinius en Speenhoven bij de Gewestelijke Staten een bezwaarschrift 
in tegen de katholieken. Daarin stond onder meer dat de edelen te Maarssen en Montfoort een katholieke 
schoolmeester hadden benoemd, die weigerde aan de kinderen de gereformeerde catechismus te onderwijzen. De 
schout mocht zich niet met de zaak bemoeien, want anders zou hij ontslagen worden19). Dit voorbeeld is een 
bewijs te over dat de katholieken in Montfoort nog vele vrijheden hadden ondanks de plakkaten en dat de 
katholieke adel nog veel politieke invloed had in dit gebied. Sasbout Vosmeer schreef in 1612: „De stad Utrecht 
en al haar omliggende plaatsen en mensen dient bovenal geprezen te worden". Velen namen volgens hem nog aan 
de vieringen rond de feestdagen deel20). Voor Utrecht gold in de Republiek zo ongeveer dezelfde positie zoals die 
voor Montfoort binnen het Sticht gold. 
De katholieke geestelijkheid continueerde dus de zielzorg ondanks de plakkaten. De Hollandse Zending groeide 
uit tot een organisatie met vier grote centra: Delft, Utrecht, Haarlem en Oldenzaal. 
Toch hebben de geestelijken het moeilijk gehad. De toestand was natuurlijk niet overal zoals in Montfoort. 
Vóór 1620, toen het aantal vaste katholieke staties nog klein was, werkten de geestelijken vooral vanuit de stad 
naar het platteland. 
In het gebied tussen Montfoort en IJsselstein was Joachim Baex werkzaam. Deze man was een telg uit een 
Utrechtse adellijke familie. Hij had theologie gestudeerd en was in 1610 pastoor van de Geertekerkparochie te 
Utrecht geworden21). Naast zijn eigen parochie in de stad Utrecht moest hij dus ook nog een flink stuk werk op 
het platteland verrichten. Johannes Wachtelaar, een assistent van Vosmeer, schreef in een brief uit 1613 over 
hem: „Baex preekt voor het volk met zoveel beleid en gemakkelijkheid dat ge meenen zoudt, dat een geest spreekt 
uit zijn aangezicht en mond. Hij is onvermoeid in arbeid, nacht en dag"22). Baex werd meerdere malen opgepakt 
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door de drost, maar na verhoor kon hij telkens weer aan het werk gaan. Hij overleed in 161923). 
In 1622 verordonneerden de Staten-Generaal een plakkaat waarbij katholieke geestelijken verplicht werden hun 
verblijfplaats op te geven. Op 26 februari meldde zich in Montfoort naast Ludolf Hendricsen nog een tweede 
geestelijke bij de schout: Gerrit Pelt. Er waren dus op dat moment zelfs twee priesters werkzaam in Montfoort. Ze 
werden gesommeerd onmiddellijk de stad te verlaten24). Hendricsen en Pelt worden ook vermeld in een verslag 
dat de pauselijke nuntius Fabio a Lagonissa in 1629 naar Rome zond25). Gerrit Pelt werd na 1622 pastoor van de 
Buurkerkparochie te Utrecht. 
De opvolgers van Vosmeer, Rovenius en de la Torre schreven hun grote verslagen over de toestand van de 
Republiek in respectievelijk 1638 en 1656. Over Montfoort meldden zij beiden dat er één wereldgeestelijke 
werkzaam was26). De notulen van de schout van Montfoort van 9 januari 1639 laten zien dat er in Montfoort nog 
op twee plaatsen katholieke erediensten werden gehouden27). 
Hoe verder we in de 17e eeuw duiken, des te moeilijker werd de positie voor de katholieken in Utrecht. Holland 
en Zeeland oefenden druk uit op Utrecht om maatregelen te nemen, die verder reikten dan het bestrijden van het 
zichtbare katholicisme. Kortom, de katholieke eredienst moest geheel verboden worden en mocht ook niet meer 
heimelijk gevierd worden. Daarnaast nam toch zo langzamerhand de invloed van de landadel af. Doordat vele 
kinderen van de katholieke adel niet meer in overheidsfuncties terecht konden, gingen ze andere mogelijkheden 
zoeken. Het percentage dat in de Zuidelijke Nederlanden, veelal in Leuven, theologie ging studeren en daarna 
geestelijke werd was groot. We zijn reeds enkele voorbeelden tegengekomen. Dit betekende, in combinatie met 
de grote kindersterfte gedurende de 17e eeuw, dat enkele katholieke adellijke families vrij snel uitstierven. Het 
geslacht Pelt hield in 1724 op te bestaan28). 

III. De Staten van Utrecht riepen in 1593 een commissie in het leven om het verloop van het 
protestantiseringsproces na te gaan. Van de 57 kerken die de leden van deze commissie bezochten waren er 27 
nog voorzien van beelden en altaren. Slechts acht pastoors waren overtuigde predikanten geworden. Veertien 
seculieren wilden beslist niet meewerken aan de bevordering van het protestantisme. De conclusie van de 
commissie luidde dan ook dat de meerderheid van de bevolking niet protestants was of wilde worden29). Een 
conclusie die ook voor Montfoort van toepassing was zoals uit bovenstaande is gebleken. Ter illustratie de cijfers 
die Dekker geeft over de periode 1630-1651. Tegenover 400 katholieke communicanten binnen Montfoort 
staan 100 protestantse. Dekker's conclusie dat de protestantisering in Montfoort mislukte, is geheel terecht30). 
De heren van Montfoort, die de katholieke geestelijken zeer behulpzaam waren, hebben er toe bijgedragen dat 
Montfoort voor het overgrote deel katholiek is gebleven. Maar Montfoort stond beslist niet model voor de hele 
zuidwesthoek van Utrecht. Een algemene conclusie is toch dat naarmate de 17e eeuw verstreek, des te meer zette 
het protestantiseringsproces zich door in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit ondanks het feit dat ook 
steeds meer ordegeestelijken aan missiewerk gingen doen. Rond het einde van de 17e eeuw zijn er bijvoorbeeld 
franciscanen in Woerden te vinden31). De wereldgeestelijken en de ordegeestelijken lagen nogal eens met elkaar 
overhoop over wie nu wat wel en niet mocht doen, maar dat is weer een ander verhaal. Herhaald kan nogmaals 
gezegd worden dat Montfoort in de zuidwesthoek van het Sticht een katholieke rots in de branding is gebleven32). 
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Poorterboek van Oudewater (8)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1684 
21 oktober - Jacobus Kersbergen, koeckebacker, geboren te Schoonhoven 

— Cornelis Cool, wolcammer, gebooren te Gouda 
- Catharina Walnoott, weduwe van Karst Jansen Verbijll, doende winckelneringe 
- Ariaantie Willems, gebooren te Sevenhuysen, doende winckelneringe 

— Pieter Pieters, geboren te Alblas, ventjagerije doende 
- Koert Hendrickx, geboren te Bekum in Westphalen, een grutter 

— Jacob Breningen, geboortich uyt Lopick, olyslager 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv.nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 - november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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