
rend Pietersma 



Op 1 november 1619 doen soldaten van het Utrechtse garnizoen in 

aanwezigheid van één van de burgemeesters en de stadspensionaris een 

inval in het huis van Peter Sandersz. aan de Vismarkt. Zij hebben 

aanwijzingen dat daar een verboden remonstrantse bijeenkomst wordt 

gehouden. Peter Sandersz. beweert echter dat men alleen bij elkaar is 

om een 'saladeken' en een 'visgen' te eten. Het gaat om ongeveer 20 

personen, onder wie de vrouw van de verbannen remonstrantse 

Utrechtse predikant Carolus Rijckewaert. Maar zij zongen toch de 

psalm 'De heydenen zijn in u erffdeel gevallen'. Is dat dan geen bespot

ting van het gezag? Bovendien 
.Arend Pietersma studgerde geschiedenis aaq de 

Rijksuniversiteit Groningen. [Jaarna was hij werkzaam staat op een zolderkamer een stoel 

in het onderwijs en het archiefwezen, laatstelijk als L .... . . 
voor het raam en lijkt het erop dat 

rijks- en gemeentearchivaris van Utrecht. Momenteel is 

bij conservator archieven bij de afdeling Bijzondere iemand zo via een dakraam naar 
Collecties van de Universiteitsbibliotheek leiden. Hij . . . . . . , 

het naastgelegen huis is gevlucht. 

publiceerde over de geschiedenis van stad en prpvincie 

Utrecht, met name betreffendere zeventiende en D e predikant misschien? Zowel 
Peter Sandersz. als zijn vrouw 

achttiende eeuw. Dit artikel vloeit voort uit de door 

K hem vorig jaar afgeronde inventarisatie van de :, 

archieven van de Staten van Utrecht en de daaropvol- weigeren een eed van onschuld af 

de provinciale besturen in de periode 1580 tot 1813. . „ . . , „ , 

gevangen gezet en op 25 november 

1619 veroordeeld tot een boete van ƒ 200 en het verlies van zijn 

betrekking als afslager van de vis. Enkele weken later krijgt een aantal 

aanwezigen een boete opgelegd van ƒ 50.' 
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Inleiding 

In de periode van de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contraremonstranten 

was de provincie Utrecht het belangrijkste bolwerk van de remonstranten. In de stad 

Utrecht behoorden zelfs alle predikanten tot deze richting. De Kerkorde van 1612 (zie be

grippenlijst) gaf hun alle ruimte en de Staten en de stadsbesturen waakten ervoor dat er 

in de provincie contraremonstrantse predikanten werden benoemd. Ook in Holland wa

ren de Staten in meerderheid op de hand van de remonstranten, terwijl de contraremon

stranten het in 1617 in de andere provincies voor het zeggen kregen. Die provincies waren 

voor het bijeenroepen vaneen nationale synode, waar de remonstrantse leer veroordeeld 

zou moeten worden. De godsdienstige tegenstellingen tussen remonstranten en contra

remonstranten waren toen al verknoopt geraakt met de politieke tegenstellingen tussen 

de voorstanders van respectievelijk een grote gewestelijke zelfstandigheid en een krach

tig centraal gezag van de Staten-Ceneraal. Stadhouder Maurits koos voor het laatste en 

dus voor de contraremonstranten. In 1618 wist hij de remonstranten overal uit de be

stuurscolleges te verdrijven. In juli 1618 gebeurde dat ook in de provincie Utrecht. Meteen 

kregen de contraremonstranten eigen kerkgebouwen en predikanten toegewezen, ter

wijl de remonstranten steeds meer werden gemarginaliseerd. In mei 1619 sprak de natio

nale synode haar banvloek uit over de remonstrantse leer en met steun van de overheid 

werd die overal verboden. De remonstrantse predikanten die zich in 1619 weigerden neer 

te leggen bij het hun opgelegde preekverbod werden verbannen en vervolgd als ze hei

melijk terugkeerden. Hun toehoorders kregen zware boetes. Als afvalligen werden de re

monstranten als een groot gevaar beschouwd voor de eenheid van de publieke Ne-

derduits-gereformeerde kerk en dus voor de jonge Republiek, een groter gevaar dan de 

rooms-katholieken, doopsgezinden en lutheranen. Pas in 1630 durfden de remonstranten 

voor het eerst weer openlijk in de Republiek te vergaderen. In dit artikel volgen we de 

lotgevallen van de remonstranten in Utrecht, de provincie waar de druiven voor hen het 

zuurst waren. 

Een vreemde eend in de bijt 

De impact van de Reformatie op stad en provincie Utrecht kan moeilijk overdreven wor

den. Tot 1528 was het Sticht nog bestuurd door een bisschop, wiens diocees het grootste 

deel van de noordelijke Nederlanden bestreek. De bisschopsstad Utrecht was toen de 

grootste stad ten noorden van de grote rivieren. Hier waren vijf grote kapittels met hun 

aanzienlijk goederenbezit gevestigd. Naast de kapittelkerken telde Utrecht vier parochie

kerken en tal van andere kerken en kapellen, die verbonden waren aan kloosters en gast

huizen. Gilden en meer dan 50 geestelijke broederschappen vierden eraan eigen altaren 

hun kerkelijke feesten. In dit hemels Jeruzalem gaf de kerk kleur en ritme aan het leven 

van alle dag. 
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DE E . M O G K N D E H E E R E STATEN K A M M E S 
titie iet rtnaa&e'jre£ Sc äeSta Jttr<£ia£. 

Gezicht op het Janskerkhof te Utrecht met links de Statenkamer en rechts daarvan het Ridderschapshuis. Ets 
door C. Verhaer, derde kwart 17"eeuw. HUA, beeldmateriaal, 31308. 

Libertijnen versus calvinisten 

Dat alles verdween bijkans in één klap toen de Staten van Utrecht injunii58ode rooms-

katholieke eredienst verboden - krachtens de Unie van Utrecht was iedere provincie soe

verein op godsdienstig terrein - en de kleine consistoriale (radicaal-calvinistische) min

derheid vrij spel kreeg. Aanvankelijk ondervond deze nog concurrentie van een libertijnse 

stroming rond Hubert Duijfhuis, voormalig pastoor van de Utrechtse Jacobikerk, die vele 

leden van de stedelijke elite onder zijn kerkgangers telde. Na zes jaar werd deze gemeen

te opgeheven in het kader van de succesvolle opmars van de radicaal-calvinistische gil

dendemocratie onder het goedkeurend oog van de graaf van Leicester. Nadat deze gou

verneur-generaal van de Unie in 1587 door koningin Elisabeth I van Engeland was 

teruggetrokken, slaagde het stedelijk patriciaat er samen met de Utrechtse ridderschap 

in dit bewind in september 1588 ten val te brengen. De Nederduits-gereformeerde kerk 

liep daarna keurig aan de leiband van de bestuurlijke elite, voor een groot deel libertijns, 

openlijk rooms-katholiek of'entre-deux' (nog niet gekozen tussen rooms-katholicisme en 

protestantisme)-. Symbool van dit aristocratische bewind was Gilles van Ledenbergh, in

vloedrijk griffier van de Staten en bondgenoot van de Hollandse raadpensionaris Johan 

van Oldenbarnevelt. 

Eén ding was niet veranderd: Utrecht bleef kerkelijk en bestuurlijk een buitenbeentje. 

Terwijl de calvinisering in de andere provincies met kracht werd doorgevoerd, was zij in 

Utrecht in de knop gebroken. Alle predikanten van stad Utrecht kregen in december 1589 

hun ontslag, de provinciale synode kwam niet bijeen, classes werden niet ingesteld en 

kerkenraden kwamen buiten de steden niet van de grond. De kerkorde van de provincie 
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Utrecht uit 1590 gaf Staten, stadsbesturen en collatoren overwegende invloed op de be

noeming van predikanten en kerkenraadsleden. De examinatie van nieuwe predikanten 

en de censuur van lidmaten geschiedden met fluwelen hand. De ultieme sanctie op on

geoorloofd gedrag was niet de 'afsnijding' van de gemeente, maar uitsluiting van het 

Avondmaal. 

De Utrechtse kerk kreeg zo een bedenkelijke reputatie, welk beeld werd bevestigd door de 

onthutsende resultaten van een visitatie van de kerkelijke gemeenten op het platteland 

in 1593: veel oude pastoors waren gewoon in functie gebleven, in de kerken bevonden 

zich nog tal van altaren en heiligenbeelden en het morele peil van de geestelijken liet 

zeer te wensen over. ' De beide Hollandse synodes vreesden dat hun gelovigen door het 

Utrechtse virus zouden worden aangestoken en drongen aan op maatregelen. Ook de 

Staten-Generaal probeerden het afgedwaalde schaap weer naar de kudde terug te lei

den: voor de eenheid van de Republiek was een uniforme kerkelijke structuur noodzake

lijk. De Staten en het Utrechtse stadsbestuur deden tenslotte enkele concessies, waaron

der het bijeenroepen in juli 1606 van de eerste provinciale synode. Daar werd een nieuwe 

kerkorde ontworpen, die na goedkeuring door de Staten van kracht werd. De Utrechtse 

kerk liep weer in de pas met de andere provincies, zij het voorlopig vooral op papier. ' 

Mede dankzij het toegenomen zelfbewustzijn van predikanten en de afgenomen invloed 

van de libertijnen kreeg de gereformeerde kerk de wind in de zeilen, wat resulteerde in de 

nieuwe provinciale kerkorde van 1612. Ondanks de inmiddels uitgebroken godsdienst

twisten tussen remonstranten en 

contraremonstranten (zie hieron

der) waren alle predikanten van 

beide stromingen uiteindelijk be

reid de nieuwe kerkordeteonderte-

kenen. Voor de goede orde: van de 

in totaal 48 predikanten rekenden 

zich toen slechts 6 tot de contrare

monstranten.' Die moesten zich er 

bij neerleggen dat het leerstuk van 

de predestinatie niet diepgravender 

mocht worden behandeld dan in de 

kerkorde was toegestaan. 

Duytsche klercken 

In de eerste decennia na de invoe-

lobannes Wtenbogaert (7557-1644), door Rem

brandt van Rijn, 1633. Predikant te Utrecht en 

hofpredikant van Maurits, groeide hij uit tot 

voorman van de remonstranten. Amsterdam, 

Rijksmuseum. 
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ring van de Reformatie hadden de ongeveer 1100 predikanten van de Nederduits-gerefor-

meerde kerk bij de bestuurlijke en de intellectuele elite een slecht imago. De meesten van 

hen waren zogenoemde'Duytsche klercken', onderwijzers zonder academische opleiding, 

vaak weinig ontwikkeld en zonder kennis van het Latijn. Dat gold ook voor de vele voor

malige om- en bijgeschoolde rooms-katholieke priesters en ambachtslieden. Hun levens

wandel week vaak af van de strenge calvinistische normen. In visitatieverslagen wordt 

veelvuldig gesproken van dronkenschap en liederlijk gedrag. Bij de regenten overheerste 

het beeld van een groep fanatieke, onverdraagzame, bemoeizuchtige en haatzaaiende 

onruststokers, die meer scholden dan dat zij stichtten. In de woorden van de onverdacht 

voetiaanse Utrechtse patriciër Willem van der Muelen: 'kleingeestige en kleinburgerlijke 

ruziemakers, die de heilige theologie verlaagden tot een gemelijke broodwinning'. Bij het 

gewone kerkvolk stonden zij echter in hoog aanzien. Voor de elite vormde een door predi

kant en kerkenraad aangevoerd grauw dan ook een schrikbeeld.6 Het beste wapen hier 

tegen was volgens haar een door de overheid gecontroleerde kerk volgens het staatskerk

model zoals Bullinger, opvolger van Zwingli, dat in het midden van de zestiende eeuw in 

Zürich had ingevoerd.Tot 1618 wisten de Utrechtse regenten de calvinistische consistori

ale of presbyteriaal-synodale kerkelijke organisatiestructuur buiten de deur te houden. 

Johannes Wtenbogaert 

Grand old man van de Utrechtse kerk was de geboren Utrechter Johannes Wtenbogaert 

(1557-1644). In 1584 werd hij in Utrecht tot predikant benoemd, waar hij vijfjaar later met 

zijn drie collega's het veld moest ruimen. In 1590 nam hij een beroep aan naar Den Haag, 

waar hij elf jaar later ook als hofprediker werd aangesteld, de prinsen Maurits en Frederik 

Hendrik onder zijn gehoor had en aan laatstgenoemde godsdienstles gaf. Deze relatie 

zou hem later in de ongunst der tijden goed van pas komen. Omdat hij tot de gematigd-

calvinistische stroming behoorde en voorstander was van het staatskerkmodel, probeer

de het stadsbestuur hem enkele malen tevergeefs naar Utrecht terug te halen. Wel was 

hij bereid bij enkele gelegenheden als gezaghebbend bruggenbouwer tussen de verschil

lende stromingen opte treden/ 

Rekkelijk of precies 

De hele Nederduits-gereformeerde kerk en daarmee ook de Republiek zelf raakte in het 

eerste decennium van de zeventiende eeuw in de ban van een felle polemiek tussen de 

theologen Jacobus Arminius en Franciscus Gomarus over het leerstuk van de predestina

tie (voorbeschikking). Hun tegengestelde opvattingen kwamen in 1604 voor het eerst 

naar buiten en leidden al snel tot het ontstaan van twee kampen: arminianen of rekkelij-

ken tegenover gomaristen of preciezen. Na de dood van Arminius vatte Wtenbogaert 

diens stellingen samen in vijf punten, die na ondertekening door 44 predikanten-onder 

wie uit de provincie Utrecht Joannes Arnoldi Bornius, Isaac Frederici, Peter Valck en later 
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ook Carolus Rijckewaert en Johannes Speenhoven - in een 'remonstrantie' (vertoog) aan 

de Staten van Holland werden aangeboden. Raadpensionaris Oldenbarnevelt zat er 

zwaar mee in zijn maag, want op een kerkscheuring zat hij niet te wachten en hij pro

beerde partijen dan ook tot onderlinge verdraagzaamheid te bewegen. In plaats daarvan 

trokken deze zich steeds verder terug in het eigen bastion. Op een in 1611 in Den Haag 

gehouden kerkelijke conferentie markeerden de gomaristen hun positie met de indie

ning van een 'contraremonstrantie'. Daarna werden de partijen meestal aangeduid met 

de namen remonstranten en contraremonstranten. 

Waar ging het geschil eigenlijk over? De opvatting van Calvijn was dat God al bij de schep

ping had beschikt wie zou worden uitverkoren tot het eeuwige leven, en wie tot de eeu

wige verdoemenis. Maar, zei Arminius, Jezus is toch voor alle mensen gestorven? En: is 

God bij zo'n voorbeschikking dan eigenlijk niet ook de veroorzaker van de zonde? Volgens 

hem kon de mens het heil weliswaar niet verdienen, maar had hij wel de mogelijkheid dit 

te verwerpen. Voor Gomarus was dit een ontoelaatbare in breuk op de goddelijke almacht. 

Alleen hün standpunt zou vol gens de contra remonstranten in overeenstem m ing zijn met 

de Heilige Schrift en de leer van Calvijn. In feite waren het echter Calvijns opvolgers die 

van de predestinatie zo'n centraal leerstuk hadden gemaakt. De remonstranten wilden 

zich aanvankelijk het predicaat calvinistisch niet laten afnemen, getuige ook de harten

kreet van Wtenbogaert: 'wij waren er eerder dan gij'. Belangrijker nog dan de kwestie 

rond de predestinatie waren echter twee andere controverses. 1) Voor de contraremon

stranten vormden de Nederlandse geloofsbelijdenis (1562) en de Heidelbergse catechis

mus (1563) een onwrikbaar fundament onder de kerk, terwijl de remonstranten deze be

lijdenisgeschriften beschouwden als mensenwerk zonder eeuwigheidswaarde, vatbaar 

voor dwalingen en dus voor aanpassingen. Dit standpunt maakte het hun ook veel ge

makkelijker om binnen de kerk meer ruimte te laten voor verschillende geloofsopvattin

gen. 2) De remonstranten stonden op het 'politieke'standpunt dat de overheid boven de 

kerk is gesteld en derhalve gerechtigd is in te grijpen in haar leer en organisatie.8 

Aangetrokken door dit laatste standpunt koos de meerderheid van de regenten in Hol

land en vooral in Utrecht de kant van de remonstranten. De contraremonstranten wisten 

echter het kerkvolk achter zich te krijgen door hun tegenstanders te vereenzelvigen met 

de vroegere libertijnen of andere dissidente stromingen zoals het pelagianisme, dat de 

erfzonde ontkent, en socinianisme, dat dedrie-eenheid ontkent o f -nog erger-door hun 

in de schoenen te schuiven dat zij een terugkeer van het rooms-katholicisme wilden be

werkstelligen. Had de leer der goede werken, waarmee de mens de hemelse zaligheid kon 

verdienen, niet veel gelijkenis met de remonstrantse opvattingen over de predestinatie? 

Werd zo de Spaanse vijand niet in de kaart gespeeld? Was het niet de bestuurlijke elite 

die in 1609 het Twaalfjarig Bestand had doorgedreven? Nog maar één stap verder en de 

remonstranten werden beschouwd als samenzweerders tegen de Republiek. Zouden er 

veel gewone kerkgangers zijn geweest die het theologisch dispuut over de predestinatie 

doorgrondden, laat staan bereid waren daarvoor de straat op te gaan? 
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D' Arminiaensche dreckwaghen. Een boerenwagen met remonstrantse predikanten - E is lacobus Taurinus, de 
schrijver van het beruchte pamflet De Weegschaal - wordt door paarden in verschillende richtingen getrokken. 
De voerman vraagt aan jezuïeten de weg en remonstranten proberen tevergeefs een gereformeerde predikant 
mee naar de kar te tronen. De overhuiving en de wielen dragen kwaliteiten als schone schijn en onlust in de 
waarheid. Ets, 1618. UB Amsterdam (UvA), afd. bijzondere collecties, Grja. 

Dansen op de vulkaan 

Het Utrechts Oproer 

In januari 1610 werd de overheersende aristocratische factie in stad en provincie gecon

fronteerd met het zogenoemde'Utrechts Oproer'van de democratische partij. Met steun 

van de hoplieden (kapiteins) van de acht schuttersvendels nam de middenklasse zonder 

bloedvergieten de macht over en installeerde een nieuw stadsbestuur, dat in opdracht 

van stadhouder Maurits door de schout werd beëdigd. De Staten erkenden deze 'verzet

ting van de wet' echter niet en riepen de Staten-Generaal te hulp. Nadat bemiddeling 

was mislukt, zwichtte het nieuwe stadsbestuur onder dreiging van gewapend ingrijpen 

door Staatse troepen. De Staten-Generaal beschouwden Utrecht opnieuw als een poten

tiële splijtzwam binnen de Unie en brachten het afgezette aristocratische stadsbestuur 

terug op het kussen. In december werd een tweede poging tot staatsgreep gedaan, maar 

die werd voortijdig ontdekt. 

De sociale en politieke tegenstellingen die aan dit Oproer ten grondslag lagen, waren 

vrijwel dezelfde als hierboven voor de jaren '80 is geschetst. Godsdienstig lag de zaak 

echter anders. Toen bestond de volkspartij vooral uit radicale calvinisten, terwijl deze be

gin 1610 op redelijk goede voet stond met de gematigde calvinisten die de kerkenraad 

beheersten. Vormden godsdienstige tegenstellingen dus nauwelijks een oorzaak van het 
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Oproer, wel kwamen sluimerende oude en ontluikende nieuwe tegenstellingen tussen de 

arminianen en gomaristen - hoewel zich toen in Utrecht nog maar weinig mensen go-

marist noemden -aan de oppervlakte.'' 

De kerkenraad mocht dan later weemoedig memoreren hoe eensgezind de gemeente in 

1609 nog was geweest, het was haar eigen stellingname tegenover het Oproer die hierin 

verandering bracht. In maart 1610 besloot de kerkenraad het aanstaande Avondmaal af 

tegelasten uit angst dat vele voor-en tegenstanders van het nieuwe stadsbestuur elkaar 

daar niet zouden verdragen en dus zouden wegblijven. De 'democraten' legden dit uit als 

stemmingmakerij tegen het nieuwe bewind. De kerkenraad moest daarna weliswaar 

bakzeil halen, maar het kwaad was al geschied. Toen het stadsbestuur het genereuze 

aanbod deed om de benoeming van predikanten geheel aan de kerkenraad overte laten, 

antwoordde deze nuffig dat de Staten dat maar moesten bepalen. Wat echter bij vele 

democraten vooral de deur dichtdeed, was de onthulling van de kerkenraad dat zij mede 

de hand had gehad in het besluit van het herstelde stadsbestuur om alle acht hoplieden 

te ontslaan. De Utrechtse kerkenraad had openlijk partij gekozen voorde aristocraten. 

Het aantal kerkgangers daalde in de weken daarna tot nauwelijks een derde van voor

heen en in mei 1610 trokken orthodoxe calvinisten gemeenschappelijk naarJutphaasom 

zich daar onder het gehoor te scharen van Cornelius Dunganus, geestverwant van Fran-

ciscus Gomarus.Toen hij de Utrechtse kerkenraad een tijdje later om toestemming vroeg 

deze gelovigen tot zijn Avondmaal toe te laten, werd dit met een beroep op de kerkorde 

geweigerd. Dunganus liet het er niet bij zitten en begon met succes een hetze tegen zijn 

Utrechtse collega's. Zo weigerde koster/schoolmeester Andries Hendricksz. van de Nico-

laaskerk het Avondmaal bij te wonen, niet alleen uit afkeer van de heersende remon

strantse geest, maar ook omdat de predikanten in hun preken tot vervolging van de mui

ters hadden aangespoord. Dunganus had de man geleerd dat de geschriften van Jacobus 

Arminius goddeloos waren, hoewel die moest toegeven dat hij ze nog nooit had gelezen. 

Later bekende hij samen met zijn collega Dirck Lambertsz. van de Geertekerk de meest 

uitgesproken arminiaansgezinde predikanten JacobusTaurinus en Johannes Speenhoven 

te hebben willen afzetten en zou hij zelfs hebben geroepen dat hij hen wel als 'kinderen 

des duivels' had willen vermoorden. Meester Andries werd verbannen en Dunganus werd 

afgezet. '•" 

Een remonstrants bolwerk 

Na 1610 verhardden de verhoudingen zich en ontstonden twee scherp tegenover elkaar 

staande partijen. De Utrechtse kerk kreeg meer nog dan de Hollandse een uitgesproken 

remonstrants karakter,onder meer dankzij de nauwe samenwerkingen de hartelijke ver

standhouding tussen de remonstrantse voormannen en de Staten en het stadsbestuur 

van Utrecht. Al te heftige tegenstanders wachtte verbanning, zoals gebeurde met lieden 

die de remonstrantse predikanten ervan hadden beschuldigd zich in ruil voor een verho

ging van hun traktement aan de aristocraten te hebben verkocht. " 
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Henricus Caesarius (ca. 1550^628). Kopergravure door Crispijn 

van de Passe de Oude, ca. 1620. HUA, beeldmateriaal, 38860. 

Na 1612 werden in de provincie vijfmaal zoveel re

monstrantse als contraremonstrantse predikanten 

benoemd. Buiten de stad vormden de contraremon

stranten nog de meerderheid onder de predikanten 

die vóór 1612 waren aangesteld. Onder de predikan

ten op het platteland hielden de beide stromingen 

elkaar in evenwicht. L' De stad Utrecht kende alleen 

maar predikanten van remonstrantse signatuur. In 

zijn autobiografie verweert Wtenbogaert zich tegen 

de beschuldiging dat hij voor dit laatste verant

woordelijkzou zijn. Volgens hem waren ze beroepen 

conform de in de kerkorde vastgelegde procedure, 

speelden de tegenstellingen bovendien nog niet 

zo'n grote rol n en was Utrecht altijd al een stad met 

een overwegend gematigd calvinistische signatuur geweest. ' ' 

Ledenbergh was zelf tussen 1610 en 1618 enkele malen lid van de Utrechtse kerkenraad. 

Die telde toen vele van zijn partijgangers, die krachtens de kerkorde op voordracht van de 

kerkenraad door het stadsbestuur waren benoemd.IS Ook al zouden zij eens een steekje 

laten vallen, dan was er altijd nog het stadsbestuur om te voorkomen dat een contrare-

monstrante predikant zou worden benoemd. 

Toen de godsdiensttwisten in juni 1618 weer eens in deStaten-Generaal aan de orde kwa

men, verklaarde Utrecht dat het Holland desgevraagd graag wilde helpen, maar dat'zij in 

hare provincie sulcke quaestie niet en hadden'. De contraremonstrantse historiograaf Ja

cobus Triglandus schampert daarover in zijn Kerckelycke Geschiedenissen - een paginage-

wijze weerlegging van Wtenbogaerts Kerckelijcke Historie - dat dat niet kwam omdat er 

in Utrecht geen contraremonstranten waren, maar omdat ze 'gemuylbant' waren door 

remonstrantse predikanten uit de stad Utrecht. Die waren systematisch door Wtenbo

gaerts beleid binnengehaald en heersten daar'als bisschoppen'. Volgens Triglandus pro

beerden de Staten van Utrecht hun alumni -studenten theologie met een beurs van de 

provincie - de remonstrantse beginselen al vroegtijdig in te prenten. Zij waren in Leiden 

verplicht college te volgen bij de remonstrantse hoogleraar Simon Episcopius, over zijn 

contraremonstrantse collega Johannes Polyander werd niet gerept. Dit bleek in 1619 op 

de provinciale synode bij de ondervraging van de remonstrantse predikanten naar hun 

gezindheid. 'Daer waren jonghe predikanten in het beste van haer leven, van dertich ja

ren, daeromtrent ende daerboven, zo geconfijt in de arminiarije, soo stout ende fier 

spreeckende teghen de synode [...] dat men sich met recht daerover schaemde [...]'. Onder 

hun contraremonstrantse collega's vond men 'meest bedaechde luyden. Die hadden ge

seten gelijck als onder het kruys, ghedruckt van de predikanten van de stadt [...] met soo 
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veele jonge, kloecke, stoute braetvogels ende fierspreeckers als van tijt tot tijt uyt Epis-

copi schole ende institutie daer wierden ingevoert'. "' 

Stemmen met de voeten 

De schattingen over het aantal contraremonstranten in de stad Utrecht liepen sterk uit

een. Ledenbergh sprak van 200, een ander kwam op wel 1500. Betrouwbaarder is de 

schatting dat een contraremonstrantse preek in Utrecht 400-500 belangstellenden zou 

trekken. '" In 1615 reisden contraremonstranten uit de stad Utrecht naar Zijderveld in de 

vrije heerlijkheid Culemborg om daar het ware geloof te horen verkondigen door Peter 

Hendriksz. van Nijenrode, zoals zij dat in 1610 bij Dunganus in Jutphaas hadden gezocht. 

Ze gingen echter zo demonstratief te werk dat de schout wel moest ingrijpen.18 In maart 

1617 probeerden ze het opnieuw en nu in Vianen, eveneens een vrije heerlijkheid. Het 

stadsbestuur stuurde er een deurwaarder op af om hun namen te noteren voor een dag

vaarding voor het gerecht. Het 'lopen' naar preekbeurten buiten de eigen woonplaats 

was namelijk volgens de kerkorde verboden. Hij trof er de eerste keer zo'n 60 personen 

aan, van wie 25 hem onbekend waren. Die hij wel kende, waren meest ambachtslieden. 

Begin april was er geen Utrechter meer te bekennen ''', omdat de stad nog diezelfde 

maand een plakkaat had uitgevaardigd 'tegens de genen die, onder deksel van de Gere

formeerde Religie, pogen scheuringe ende onrust aan te rechten', leder mocht God opzijn 

eigen wijze dienen, maar dan wel 'in alle stillicheyt' en dus waren separate kerkdiensten, 

conventikels (huiskamerbijeenkomsten) en kerkgang elders verboden. De sanctie hierop 

was: de eerste keer een beroepsverbod voor zes weken, de tweede keer verlies van het 

burgerrecht en de derde keer verbanning uit stad en vrijheid.-" De contraremonstranten 

hielden de Utrechtse predikanten verantwoordelijk voor de uitvaardiging van dit plak

kaat, terwijl die de repressieve maatregelen juist hadden ontraden. Zelfs Oldenbarnevelt, 

die de contraremonstranten in eigen huis ook streng aanpakte, vond de Utrechtse maat

regel te ver gaan en riep op tot matiging. Enkele weken later vroegen de contraremon

stranten de Staten om vrije godsdienstoefening en een eigen predikant. Een afschrift van 

het rekest ging naar de stadhouder, die het bij de Staten voor hen opnam. Die deden 

echter geen enkele concessie en ratificeerden het plakkaat van de stad.:' Twee jaar later 

zouden de rollen volledig zijn omgedraaid. 

Verzetting van de wet 

Voor of tegen een nationale synode 

Aanvankelijk waren beide partijen voor het bijeenroepen van een nationale synode. De 

contraremonstranten hoopten dat deze een bindende uitspraak zou doen in een voor hen 

gunstige zin,terwijl de remonstranten de synode zagen als een geschikt platform voorde 

uitwisseling van de wederzijdse standpunten. Omdat het al na enkele jaren duidelijk 
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Jacobus Tauhnus (ca. 1577-1618). Kopergravure door H. 

Bary, ca. 1610. HUA, beeldmateriaal, 39258. 

werd dat de contraremonstranten de grote 

meerderheid van de predikanten in de Re

publiek achter zich hadden, werden de re

monstranten verklaarde tegenstanders van 

een nationale synode. Hoewel op dit punt 

unanimiteit vereist was, besloten de Staten-

Generaal in oktober 1617 ondanks de tegen

stemmen van Holland, Utrecht en Overijssel 

een nationale synode bijeen te roepen. Zon

der medewerking van Holland had dit be

sluit echter alleen maar symbolische waar

de. 

De Utrechtse predikant Jacobus Taurinus 

was een van de meest productieve pamflet

tisten aan remonstrantse zijde. Pas een jaar na de verschijning werd bekend dat hij ook 

de auteur was van het geruchtmakende pamflet De Weegschaal (1617). Dit was een reac

tie op een felle redevoering van de Engelse gezant Carleton in de Staten-Generaal ten 

gunste van de zaak der contraremonstranten. Om de terechtgewezen gezant en zijn ko

ning genoegdoening te verschaffen, loofden de Staten-Generaal hoge beloningen uit 

voor het aangeven van de schrijver en de drukker. In Holland bestond een publicatiever

bod voor dit soort pamfletten, maar in Utrecht kon Taurinus zijn gang gaan. Na Maurits 

ingrijpen in 1618 werd hij al snel door het stadsbestuur ontslagen en daarna voor het 

gerecht gedaagd. Hij had de bui al zien hangen en tijdig de wijk genomen. Korte tijd later 

overleed hij in Antwerpen. 

De beide stadhouders-ook die van Friesland - maakten steeds minder geheim van hun 

voorkeur voor de contraremonstranten. Die waren ook voorstanders van een krachtig 

centraal gezag van de Staten-Generaal en van voortzetting van de strijd tegen Spanje. De 

daarover ontstane meningsverschillen met Oldenbarnevelt en zijn partijgangers werden 

vrijwel onoverbrugbaar toen deze de Staten van Holland in augustus 1617 de zogenoem

de'scherpe resolutie'liet aannemen. Daarin werd onder andere bepaald dat de Hollandse 

steden 'waardgelders' (huursoldaten) in dienst mochten nemen om de orde te waarbor

gen, lees: om de contraremonstranten in toom te houden. Utrecht bleef niet achter; hier 

namen de Staten zelf waardgelders in dienst. Voor stadhouder Maurits betekenden deze 

stappen een onduldbaar affront. 

Maurits in Utrecht 

1618 werd het jaar der waarheid en het was stadhouder Maurits, daarin gesteund door de 

meerderheid der Staten-Generaal, die stap voor stap de ontknoping naderbij bracht. Hij 
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De Weechschael. Op de schaal van de remonstranten liggen de mantel van raadpensionaris Johan van Olden-

barnevelt, de kussens van de Staten en de stedelijke vrijheidsrechten, op die van de contraremonstranten de 

werken van Calvijn en Beza. De balans slaat door naar de kant van de laatsten, wanneer prins Maurits zijn 

zwaard er bij legt. Ets, 1618. Atlas Van Stolk, Rotterdam. 

'verzette de wet' in steden met een remonstrants stadsbestuur, zodat de Staten van alle 

provincies een contraremonstrantse meerderheid kregen. 

Gelderland en Overijssel waren kleine vingeroefeningen voor het grote werk: de remon

strantse bolwerken Utrecht en Holland. Utrecht kwam in juli 1618 aan de beurt en Holland 

in september. Op 20 juli trokken Staatse troepen onder leiding van Maurits vergezeld door 

enkele gecommitteerden van de Staten-Generaal de stad binnen. Een dag later dankte hij 

op de Neude zonder slag of stoot de waardgelders af en maakte zo de weg vrij voor fase 2: 

de afzetting van het stadsbestuur. Het initiatief daartoe werd genomen door raadslid Cor

nells van de Poll, ijverig contraremonstrant. Op 23 juli 1618 vervoegde hij zich met twee an

dere leden van de Raad bij de gecommitteerden van de Staten-Generaal en presenteerde 

hun een nieuw ontwerp-regeringsreglement. De belangrijkste bepalingen waren: 1) de 

Raad wordt vervangen dooreen vroedschap van 40 leden, waarvan de leden voor het leven 

door de stadhouder worden benoemd uit een dubbele voordracht door de vroedschap (de 

eerste keer aangevuld met 20 door de stadhouder aangewezen personen), 2) de twee bur

gemeesters en de 12 schepenen worden jaarlijks door de stadhouder benoemd, eveneens 

uit een dubbele voordracht door de vroedschap. Dezelfde dag dienden twee personen 'na-
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ü/sf von kandidaten voor de vroedschap van Amersfoort met vermelding van hun kerkelijke gezindheid, op 

verzoek van prins Maurits opgesteld door de Amersfoortse predikant Arnoldus Oortcampius, 1622. HUA, archief 

Staten, 1577-7795,441. 

mens die gemeente der stad Utrecht'een rekest in waarin na vele jaren van 'inconvenienten 

ende misverstanden' om een nieuw regeringsreglement werd gevraagd. De volgende dag 

verschenen de stadhouder en de gecommitteerden in de Raad om er mee te delen dat de 

Staten-Generaal hun hadden opgedragen een nieuw reglement te maken. Van de Poll wist 

wat hem te doen stond en kwam met zijn ontwerp op de proppen. Het werd voorgelezen en 

meteen aanvaard. Dezelfde dag verscheen het gezelschap in de Statenvergadering, waar 

het reglement na enig gepalaver eveneens werd overgenomen.22 

De nieuwe Utrechtse vroedschap bestond uit louter contraremonstranten, onder wie en

kelen die tot dan toe als remonstrantsgezind bekend hadden gestaan23. Toch waren de 

veranderingen niet zo groot als bij de machtswisseling in 1588. Het stedelijk patriciaat 

kon namelijk voor een belangrijk deel op het kussen blijven, omdat het in 1618 in tegen

stellingtot vroeger voldoende contraremonstranten in zijn gelederen had.24 Later in 1618 

werden ook de andere twee leden van de Staten gezuiverd en moesten enkele geëligeer-

den en riddermatigen het veld ruimen. Het sluitstuk van de operatie vormde de vervan

ging in juli 1621 van de maarschalken van Eemland, het Overkwartier en het Nederkwar-

tier en in december van dat jaar van meer dan 20 schouten en secretarissen van 

dorpsgerechten. 

Over de rechtzinnigheid van de nieuwe kandidaat-bestuurders liet de stadhouder zich 

informeren door lokale insiders, zoals in Amersfoort de contraremonstrantse predikant 

Arnoldus Oortcampius. In 1622 werd bij voorbeeld ten gunste van ene Dirck van Deuver-

den vermeld dat hij 'de religie was toegedaan' (goed gereformeerd was) en zijn vrouw 

had berispt 'over haere arminianerie'.25 Vanwege het geringere politieke gewicht van 
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Amersfoort vond Maurits het overigens niet nodig daar ook tussentijds de wet te verzet

ten. Hij wachtte gewoon tot de reguliere verkiezing op Driekoningen 1619. Opvallend was 

dat niet alle nieuwkomers uitgesproken contraremonstranten waren.26 

PVBLICATIE 
Banbe C ^oetfcljap ör gM»M Btcetljt/ üau 

Jpcflüdi BK ttaw «betfoinueiDe Beligu. 

Contraremonstranten uit de schaduw 

Voorde Utrechtse contraremonstranten braken in 1618 betere tijden aan. Nadat een menigte 

volk op 22 juli op de Stadhuisbrug de stadhouder om vrijheid van godsdienstoefening had 

gevraagd -'", vroegen de'doleerende broederen'en'bedroeffde lidmaten'vijf dagen later de 

nieuwe vroedschap om een eigen kerkgebouw voor de 'suyvere gereformeerde religie'. Nog 

dezelfde dag werd hun de Buurkerk ter beschikking gesteld om daar 'in alle modestie, stil-

heyt en obedientie'gebruik van te maken.2" Op 28 juli hield Rudolf Petri uit Amsterdam er de 

eerste preek voor een gehoor van 300-400 personen, onder wie prins Maurits en zijn gevolg 

en de gecommitteerden van de Staten-Generaal. -'" De Buurkerk werd al snel te klein bevon

den en daarom wees het stadsbestuur de contraremonstranten de Domkerk toe. Toen Wil

helmus Baudartius daar in oktober 1618 de eerste contraremonstrantse dienst hield, zouden 

er wel 3000 kerkgangers zijn ge

weest. •'" Aan het eerste Avondmaal 

in september namen 900-1000 per

sonen deel, van wie 120 voor de eer

ste keer.': 

De remonstrantse kerkenraad telde 

ondertussen haar knopen. Eerst 

wilde men bij het eerste gerucht 

dat aan de contraremonstranten 

een kerkgebouw zou worden toege

zegd bij het stadsbestuur een pro

test indienen. Daarna werd beslo

ten het maarte laten bijeen verzoek 

om de bestaande kerkorde te hand

haven tot de aanstaande nationale 

synode uitspraak had gedaan. Men 

zou sommige nieuwe stadsbestuur

ders anders tegen zich in het harnas 

kunnen jagen'als off wij 't selve de

den uyt cregelheyt'.'s Middags werd 

ook deze brief geschrapt en achtte 
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Plakkaat van de vroedschap van Utrecht 

waarbij de contraremonstranten voor hun 

kerkdiensten de Buurkerk krijgen toegewe

zen, 1618. HUA, archief PKV, 39. 
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de kerkenraad het beterom een deputatie naar het stadhuis te sturen.32 Veel zin had dit 

overigens toch niet. Al snel trad de door de contraremonstrantse lidmaten gekozen te-

gen-kerkenraad in de plaats van de remonstrantse kerkenraad, die in mei nog volgens de 

voorgeschreven procedure was benoemd. " 

De remonstrantse predikanten bleven gewoon in dienst, tot ze in februari 1619 door het 

stadsbestuur collectief werden ontslagen. De kerkenraad slaagde er met enige moeite in 

uit andere gemeenten gastpredikanten aan te trekken. In november gaf de vroedschap 

toestemming om drie nieuwe vaste predikanten te beroepen. Bernardus Busschoff werd 

de eerste contraremonstrantse predikant van de stad.34 

De Waalse contraremonstranten namen het voorbeeld van hun Nederduitse geloofsge

noten over en kregen in augustus 1618 de Regulierenkerk toegewezen. Hun nieuwe predi

kant werd Pierre Agache. 

Finaal oordeel 

Op 29 juli 1618 gingen ook de Staten van Utrecht akkoord met een nationale synode. In alle 

provincies riepen de Staten hun provinciale synodes bijeen, die een oordeel moesten geven 

over de geschilpunten tussen de beide stromingen en gedeputeerden naar de nationale sy

node moesten benoemen. Het was bij voorbaat duidelijk dat de contraremonstranten in alle 

provincies aan het langste eind zouden trekken, met één uitzondering en dat was Utrecht. 

Op verzoek van de contraremonstranten schreven de Staten van Utrecht daarom voor 12 ok

tober 1618 twee afzonderlijke synodes uit, een van de remonstranten in het Catharijnecon-

vent en een van de contraremonstranten in de Domkerk.35 De Staten van Holland stonden 

hooguit in enkele gevallen afzonderlijke classicale vergaderingen toe. Misschien was het ook 

wel de bedoeling van de Utrechtse Staten om onrust te voorkomen door te suggereren dat 

de oplossing van de geschilpunten nog een open kwestie was. Op de remonstrantse synode 

waren 25 predikanten aanwezig en op die van de contraremonstranten 24. Van hen kwamen 

er 19 uit de provincie Utrecht, op verzoek van de kerkenraad en met autorisatie van vroed

schap en Staten versterkt met 5 van elders opgetrommelde geestverwanten. Die traden op 

als vertegenwoordigers van de Utrechtse gemeente, waaraan immers alleen maar remon

strantse predikanten waren verbonden.36 Predikanten die nog geen standpunt hadden be

paald, kregen van de Staten de gelegenheid zich tot de uitspraken van de nationale synode 

neutraal op te stellen. Zij mochten op beide synodes verstek laten gaan. 

Elk van de beide synodes vaardigde naar de nationale synode twee predikanten en één 

ouderling af. Dit waren voor de remonstranten de predikanten Isaac Frederici (Utrecht) en 

Samuel Naeranus (Amersfoort) en de ouderling Steven van Helsdingen (Utrecht), raadsheer 

in het Hof, en voorde contraremonstranten de predikanten Arnoldus Oortcampius (Amers

foort) en Johannes Dibbetz (namens Utrecht) en de ouderling Lambertus Canter (Utrecht). 

De meeste andere provincies stuurden ook vier predikanten en twee ouderlingen.'7 
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De synode van Dordrecht bijeen in de Kloveniersdoelen, 1618-1619.In net midden de geciteerde remonstrantse 

predikanten. Ets. UB Amsterdam (UvA), afd. bijzondere collecties, Kig8. 

De nationale synode 

De langverbeide nationale synode werd op 13 november 1618 (Nieuwe Stijl) in de Doelen 

in Dordrecht geopend. Gezien de samenstelling van de deputaties - alleen de Utrechtse 

kerk had remonstranten afgevaardigd - en de te volgen procedure hoefden de Staten-

Generaal en de contraremonstranten er geen twijfel over te hebben dat ze in hun opzet 

zouden slagen.38 Een vijftiental toonaangevende remonstrantse predikanten en hoogle

raren uit verschillende provincies werd geselecteerd om ter synode als beklaagden te 

worden berecht. Een van deze 'geciteerden', zoals ze in de historiografie worden genoemd, 

was afkomstig uit de provincie Utrecht: Carolus Niellius, predikant van de Waalse ge

meente in Utrecht. Als informeel leider van de remonstranten had ook Wtenbogaert tot 

dit gezelschap moeten behoren, maar die had al in september de wijk genomen naar 

Antwerpen in de veilige Zuidelijke Nederlanden. De geciteerden hadden afzonderlijke op

roepen gekregen om te voorkomen dat ze zich als groep zouden opstellen. Dat deden ze 

echter toch en ze hadden tevoren in Rotterdam over een gemeenschappelijke strategie 

overlegd. " Noch zij noch de remonstrantse gedeputeerden uit Utrecht leken onder in

druk van de overweldigende meerderheid van hun tegenstanders en namen geen blad 

voor de mond. Toen de dag naderde dat de geciteerden ter synode zouden verschijnen, 
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£cr&/U./t. 6'. i"? In het Album amicorum van de toen zeven-
•ft..,„,euf Jh>u'/ »iÄi'nv*«^<««^^'') , i* i <*«''* tienjarige Corel Martens (1602-1649) staan 

'7'*' a»jp«i~ lic'•'•'"'"•' con^itaM-ht^- . tal van opdrachten van deelnemers aan de 

ÀA • (~22:-'.fh' »<»** '1<t-t*. synode van Dordrecht, waaronder deie van 
de Amersfoortse predikant Arnoldus Oort-

. _ - ,, campius, afqevaardiqd door de contrare-

x? ' , , -v ' , • ƒ? -• monstrantse provinciale synode van Utrecht,  
/ ' - / 7619. HIM, archief Martens, 40. 

A , • /> ste de voorzitter Johannes Boger-

man de Stichtenaren voor de keus 

zich te voegen bij degeciteerden óf bij hun contraremonstrantse collega's, in welk laatste 

geval ze dan natuurlijk hun remonstrantse opvattingen moesten opgeven. Dat weiger

den zeen stapten in december 1618 over naar het beklaagdenbankje. "Met de positievan 

Van Helsdingen zat de synode procedureel enigszins in haar maag; hij verdween geruis

loos uit beeld. " 

De geciteerden beschouwden de nationale synode als een discussieforum en daarom lie

ten zeer zich niet toe verleiden hun vijf artikelen tegen de aanvallen te verdedigen, maar 

probeerden ze via formele argumenten aan te tonen dat de nationale synode niet het 

recht had hen als beklaagden te behandelen, leder aan hen gedaan verzoek of voorstel 

wensten ze schriftelijk te ontvangen om hierop na bedenktijd gezamenlijk schriftelijk te 

antwoorden. De irritatie over deze vermeende obstructie groeide, omdat de synode zo 

dreigde te verzanden. Uiteindelijk zette Bogerman hen na een woedende toespraak-na

tuurlijk in het Latijn, de voertaal ter synode - op 14 januari 1619 (NS) de zaal uit met de 

legendarische woorden 'dimittimini, exite' ('men ontslaet u, gaat henen'). ' : Tot nader or

der mochten ze Dordrecht niet verlaten. Op 24 april 1619 (NS) werd hun vonnis vastge

steld: schuldig aan vervalsing der religie, scheuring van de eenheid van de kerk en onver

draaglijke hardnekkigheid, op grond waarvan zij door hun respectieve provinciale synoden 

uit hun ambt zouden worden ontheven, totdat zij zich zouden hebben bekeerd.43 Nadat 

de Dordtse leerregels op 6 mei (NS) waren afgekondigd, werd de synode even plechtig 

gesloten als zij was geopend. Daarna vonden tot eind mei nog enkele nazittingen plaats. 

Op 2 ju 1 i 1619 (NS) keurden de Staten-Ceneraal de besluiten van de synode goed, waaron

der de nieuwe kerkorde. Deze zou uiteindelijk slechts in enkele provincies worden inge

voerd. Nadat de provinciale synode van Utrecht ook haar goedkeuring had gegeven, stel

den de Staten de kerkorde in augustus 1619 vast.44 Over enkele saillante kwesties hadden 

de Staten de synode via hun commissarissen-politiek nader aan de tand gevoeld. De be

langrijkste vraag betrof de procedure voor de benoeming van predikanten. Volgens de 

kerkorde had de kerkenraad hier de zwaarste stem, zij het 'niet sonder correspondentie 

met de christelycke overheyd'. Wat werd hiermee bedoeld? De synode antwoordde bij 

monde van de aanwezige gedeputeerden van de nationale synode dat voorde vervulling 

van een vacature en voor zowel de beroeping als de benoeming van een predikant toe

stemming was vereist van de lokale overheid en dat deze aanwezig mocht zijn bij de be-
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roeping en de examinatie.45 Ook de contraremonstranten kenden de overheid op dit punt 

dus verregaande bevoegdheden toe. *" De Staten konden opgelucht ademhalen. 

De predikanten van de stad Utrecht ontslagen 

De Utrechtse vroedschap kon blijkbaar niet wachten tot de nationale synode de remon

stranten aan de schandpaal had genageld, want al in februari 1619 werden de predikan

ten Henricus Caesarius, Wilhelmus Nijpoort, Carolus Rijckewaart, Johannes Speenhoven 

en Rudolphus Zylius ontboden om hun ontslagbrief in ontvangst te nemen. Ook de in 

Dordrecht verblijvende Niellius en Frederici ontvingen deze boodschap.Tevens werd hun 

een preekverbod opgelegd, bij overtreding waarvan zij als'verstoorders van de gemeene 

ruste des landts' zouden worden vervolgd. Voorlopig behielden de predikanten hun trak

tement en hun woning nog tot Pasen. Caesarius, die nota bene drie weken eerder al op 

eigen verzoek wegens ouderdom was ontslagen, toonde zich zeer ontdaan:'Ik hoop im

mers dat mij de Heeren in mijn hooge ouderdom van geen armoede sullen laeten ver

gaan'. 

De Staten lieten de remonstrantse predikanten op het Utrechtse platteland voorlopig 

nog ongemoeid.Toen PeterValck, predikant in Langerak.doorde synodevan Zuid-Holland 

werd ontboden -waarschijnlijk omdat hij voor remonstranten uit Schoonhoven had ge

preekt-verboden de Staten hem hieraan gevolg te geven. Pas toen de Hollandse Staten 

zich ermee gingen bemoeien kreeg de maarschalk van het Nederkwartier opdracht even

tuele verdere preekbeurten tegen te gaan.4 

Verbanning 

De nationale synode had de remonstrantse predikanten in de ban gedaan in afwachting 

van hun afzetting door de provinciale synodes. Het was vervolgens aan de verschillende 

statencolleges om de afzetting te bekrachtigen en eventueel tot verdere maatregelen over 

te gaan. Naar analogie van de procedure bij de berechting van de vijf remonstrantsgezinde 

politieke tegenstanders van prins Maurits (de Hollandse raadpensionaris Johan van 01-

denbarnevelt, de Leidse pensionaris Rombout Hogerbeets, de Rotterdamse pensionaris 

Hugo de Groot en uit Utrecht Gilles van Ledenbergh, secretaris van de Staten, en Adolph 

van de Wael, heer van Moersbergen, lid van de ridderschap) waren het echter de Staten-

Generaal die tevoren het wettelijk kader schiepen. Op basis hiervan namen zijzelf maatre

gelen tegen twee groepen remonstrantse predikanten, te weten de geciteerden en de 

deelnemers aan een in maart 1619 gehouden geheime bijeenkomst in Rotterdam van re

monstrantse predikanten,ouderlingen en diakenen. Op deze bijeenkomst werd de grond

slag gelegd voor een eigen remonstrants kerkgenootschap. De notulen waren in handen 

gevallen van de overheid en de Staten-Generaal beschouwden deelname aan deze zoge

heten'antisynode'als hoogverraad. Een scheuring binnen'de ware Gereformeerde Christe-

lijcke Religie' betekende immers een aanslag op de 'welstant, ende den bandt van de enig-
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Johan van Oldenbarnevelt, zijn onthoofding en de bestraffing van zijn medestanders, onder wie Cilles van Ledenbergh, die in 1618 

zelfmoord had gepleegd en wiens lijkkist aan de galg hangt. Gravure door Jan van de Velde II naar Esaias van de Velde, 1619. UB 

Amsterdam (UvAj, afd. bijzondere collecties, H67. 

heyd der Vereenichde Nederlanden'.4S Een afvaardiging uit de deelnemers aan deze 

bijeenkomst had de geciteerden op de hoogte gesteld van de genomen besluiten. Schrifte

lijk lieten ze hun geestverwanten weten hiervan harte mee in te stemmen.4'1 

De geciteerden verbannen 

In mei 1619 werden de geciteerden in Dordrecht door gecommitteerden van de Staten-

Ceneraal (onder wie de op de synode aanwezige commissarissen-politiek) hoofdelijk on

dervraagd over hun intenties. Onder hen uit Utrecht dus Frederici, Naeranus en Niellius. 

Kardinale vragen waren daarbij: 1) welke rol hebt gij gespeeld bij de voorbereiding van de 

Rotterdamse bijeenkomst? en 2) zijt gij bereid tot'stilstand', af te zien van het preken en 

schrijven over kerkelijke aangelegenheden? Veertien van de vijftien geciteerden beloof

den de overheid te gehoorzamen, maar verklaarden Gode nog meer gehoorzaamheid 

verschuldigd te zijn en zich in geweten dus niet aan een preekverbod te kunnen houden. 

Alleen de Bommelse predikant Henricus teo gaf zich gewonnen. De druk was immens, 

zowel van vrienden die hen waarschuwden tegen mogelijke ernstige sancties, als van 

tegenstanders die bedreigingen uitten voor het geval ze bij hun standpunt zouden blij

ven. En dat laatste deden ze.50 

Nadat ze naar Den Haag waren overgebracht, werden de geciteerden op 3 juli 1619 (NS) 

voorgeleid voor de Staten-Generaal, ook nu één voor één, te beginnen met Henricus Leo, 

de zwakste broeder.51 Daar kreeg een ieder een akte van stilstand ter tekening voorge

legd. Wie dat deed, zou zijn bewegingsvrijheid terugkrijgen en een halfjaar traktement 

ontvangen, maar moest zich in ruil daarvoor'onthouden van alle kerckelijcke diensten 

ende bedieningen' en zich 'burgerlijck in alle modestie ende stillicheyt, als een particulier 
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D'Arminiaensche uytvaert. De verbanning van de eerste remonstrantse predikanten op 26 juni/6 juli 1619. In de vierde wagen zitten 

Samuel Naeranus (8), in de zesde Isaök Frederici en zijn vrouw (il) en in de achtste Carolus Niellius met vrouw en twee kinderen (14). 

Ets door Claes Jansz. Visscher. UB Amsterdam (UvAj, afd. bijzondere collecties, H68. 

ingeseten' gedragen. De veertien bleven standvastig 'diewijle zij tot predicanten beroe

pen zijnde ende van Christo haar talent ontfangen hebbende, dat in der aerden ledich 

nyet en vermogen te graven maar Godts woordt moeten vercondighen' en beriepen zich 

daarbij op de Nederlandse Geloofsbelijdenis."-Op 5juli (NS) werd hun de sanctie meege

deeld: verbanning uit de Republiek. De volgende ochtend al zouden ze met een reisgeld 

van/50 het land worden uitgeleid naar een plaats die ze zelf mochten kiezen. In het von

nis werd nadrukkelijk verwezen naar het'oproerich, schadelijck ende pernitieux complot' 

van de antisynode, waarvan degeciteerdenopde hoogte waren en dus'pertinaciter ende 

onbeweechlijck continuerende sijn in hunne onverdraechlijcke hertneckicheyt endeon-

gehoorsaemheyt tegens hunne wettelijcke overicheyt'.,( Er was geen gelegenheid meer 

om zaken af te handelen of thuis afscheid te nemen van vrouw en kinderen. Wel ontvin

gen ze tegen het nadrukkelijk verbod van de Staten-Generaal op het laatste moment nog 

vrienden in hun verschillende logementen. ' ' Het grootste deel van de 'Arminiaanse uit

vaart', zoals het in een bekende spotprent werd genoemd, ging richting Waalwijk, vlak 

over de grens met de Zuidelijke Nederlanden. Tijdens het Twaalfjarig Bestand was dat 

een open grens. 

Carolus Rijckewaert verbannen 

Nog geen twee weken later werden de uit Holland afkomstige deelnemers aan de bijeen

komst in Rotterdam door het Hof van Holland veroordeeld. Het vonnis was verbann ing 

uit Holland en enkele andere provincies, nog dezelfde dag door de Staten-Generaal uitge

breid tot het grondgebied van gehele Republiek.55 Carolus Rijckewaert trof hetzelfde lot. 

Toen het stadsbestuur van Utrecht had vernomen dat hij een van de deelnemers was, 

werd hij voor het gerecht gedaagd. Hij was toen echter de stad uit en het gerucht ging 
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dat hij zich schuilhield. Nadat hij had gehoord dat 

hij werd gezocht, keerde hij onmiddellijk terug en 

meldde hij zich bij het gerecht. Na verhoor werd hij 

enkele dagen 'boven' (in huis Hasenberg, deel van 

het stadhuis) opgesloten en later onder huisarrest 

geplaatst. Niet alle schepenen waren gelukkig met 

deze gang van zaken. Na het verhoor kon Rijcke-

waert door twee deuren heen horen 'datter binnen 

hoog ende laeg ginck'. Hoofdschout Johan van Zuy-

len maakte van zijn hart geen moordkuil en kwam 

Rijckewaert tijdens zijn gevangenschap opzoeken 

om hem te vertellen dat het verzoek aan het gerecht 

om hem te dagvaarden buiten hem om op zijn naam 

was gesteld en dat het was uitgegaan van de vroed

schap op instigatie van de fel contraremonstrantse 

stadspensionaris Anselmus Salmius. Rijckewaert 

kon zijn aanwezigheid in Rotterdam echter niet ont

kennen en dus stond zijn lot vast, hoeveel misbaar hij ook maakte toen hem het banvon-

nis werd voorgelezen.56 In de nacht van 7 op 8 augustus 1619 (NS) werd ook hij naar Waal

wijk'uitgeleid'. 

Carolus Rijckewaert (1382-1650). Kopergravure door Crispijn 

van de Passe de Oude, 7637. HUA, beeldmateriaal, 39178. 

De overige predikanten van de stad Utrecht verbannen 

Nog voor het begin van de provinciale synode werd ook de laatste vier predikanten uit de 

stad Utrecht die nog op vrije voeten waren het vuur na aan de schenen gelegd. Eind juli 

1619 werden Caesarius, Nijpoort, Speenhoven en Zylius in de Statenvergadering ontbo

den om de akte van stilstand te tekenen. Caesarius en Nijpoort gaven hieraan gehoor, 

Zylius en Speenhoven weigerden. Zylius wilde zich wel houden aan een verbod om op 

publieke plaatsen te prediken, maar gelijk de christenen onder de Romeinen zou hij zich 

'laeten gebruiken om anderente stichten'. Speenhoven zei dat de roomsen ook geen akte 

hoefden te ondertekenen. Als weigeraars werden zij overgedragen aan het gerecht van 

de stad Utrecht. Ook zij werden aan de tand gevoeld over hun betrokkenheid bij de bij

eenkomst in Rotterdam en ze bekenden daarvan tevoren op de hoogte te zijn geweest. 

Speenhoven weigerde in te gaan op de vraag of hij na zijn afzetting nog kinderen had 

gedoopt. Dat werd toch ook niet aan'papen en monniken'gevraagd? Wel gaf hij toe een 

reisje naar de Zuidelijke Nederlanden te hebben gemaakt'om 't landt te besien'en omdat 

hij toch in Antwerpen was, had hij een bezoek gebracht aan Wtenbogaert om hem te 

bemoedigen. Of hij met hem de organisatie van de remonstranten had besproken, wilde 

hij niet zeggen. Na opnieuw ontboden te zijn, weigerden ze opnieuw te tekenen, ondanks 

pogingen van enkele schepenen -volgens Geeraert Brandt in zijn Historie der Reformatie 

tot tranen toe geroerd - hen op andere gedachten te brengen. Bij resolutie van de vroed-
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schap kregen ook zij daarna de geijkte straf: verbanning uit de Republiek. Dat zij op de 

hoogte waren van de antisynode werd ook hier expliciet als een van de redenen genoemd. 

Zylius mocht zijn twee kleine kinderen nog even zien. De wat oudere kinderen van Speen-

hoven werden niet tot hem toegelaten. Ook de vrouwen van de beide predikanten wer

den op afstand gehouden. Toch lukte het de vrouw van Zylius nog haar man bij diens 

nachtelijk vertrek te omhelzen. Tijdens hun tocht naar Waalwijk op 4 augustus 1619 (NS) 

waren de bewakers de predikanten niet welgezind; ze stonden hun nauwelijks toe om 

hun behoefte te doen.57 

In Waalwijk 

Waalwijk profiteerde economisch flink van de komst van de predikanten. Hun aantal be

droeg tenslotte ongeveer 30. Bovendien kregen ze veel aanloop. Ambachtsheer Jan van 

Leefdaal probeerde hen daar te houden en ried hun aan de bisschop van Den Bosch Nico-

laas van Zoesom een langere verblijfsvergunning te vragen.Toen de bisschop een dienst-

bezoek aan Waalwijk bracht, arrangeerde de ambachtsheer een ontmoeting met de pre

dikanten. De bisschop vond dat hun groot onrecht was aangedaan en nam hen ook in 

bescherming tegen de plaatselijke pastoor die de dorpelingen tegen hen ophitste. Wer

den zij eigenlijk niet vervolgd om een leer die in feite een oude rooms-katholieke waar

heid was? Ze mochten langer blijven, maar het houden van preken werd hun-natuurlijk 

- verboden. De gastvrijheid die de remonstrantse predikanten van overheid en clerus in 

de Zuidelijke Nederlanden genoten was natuurlijk niet vrij van eigenbelang. De remon

stranten hebben dan ook voortdurend moeten bewijzen dat zij niet met de rooms-katho

lieke kerk heulden. Episcopius en Niellius konden 

zich echter niet onttrekken aan een gemeenschap

pelijke maaltijd met de bisschop en zijn gevolg. Niel

lius verklaarde later dat hij nog liever de gevangenis 

was ingegaan. Maar ook dat hij getroffen was door 

de van rooms-katholieke zijde ontvangen verdraag

zaamheid. Zo had de rijke weduwe bij wie hij in

woonde voor zijn verblijf nooit een penning willen 

aannemen.S8 

Begin augustus gingen de ballingen in op een uitno

diging van de al langer in Antwerpen verblijvende 

Wtenbogaert om zich daar te vestigen. Een van de 

redenen was de scherpe grenscontrole van passan

ten die mogelijk een bezoek hadden gebracht aan 

de ballingen en brieven en documenten van hen 

Carolus Niellius (7576-1652]. Kopergravure door Crispijn van de 

Passe de Jonge naar T. Keyser, ca. 162$. HUA, beeldmateriaal, 

39056. 
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wilden meesmokkelen. Bovendien werden hun namen geregistreerd en kregen ze de 

waarschuwing niet terug te komen. Medio september verruilden ze het vlakbij de grens 

gelegen Waalwijk voor het veiliger Antwerpen.'" 

De Remonstrantse Broederschap 

In Antwerpen vond eind september en begin oktober 1619 onder leiding van Wtenbo-

gaert de eerste bijeenkomst plaats van remonstrantse predikanten onder het kruis. Daar 

werd het gewichtige besluit genomen een eigen kerkgenootschap op te richten, de nog 

steeds bestaande Remonstrantse Broederschap. De leiding over de Broederschap of Soci

ëteit, zoals die aanvankelijk ook wel werd genoemd, werd opgedragen aan drie directeu

ren (Wtenbogaert, Episcopius en de Rotterdamse predikant Nicolaas Grevinchoven), bij

gestaan door drie helpers, onder wie Niellius. Een belangrijk agendapunt was de zielzorg 

aan de onderdrukte remonstranten in het vaderland, waarvoor 29 predikanten nodig wa

ren.Ter aanvulling van de heimelijk in de Republiek gebleven predikanten werd besloten 

tien predikanten en drie tot vier studenten vanuit Antwerpen te sturen. In de begintijd 

kregen ze voor enkele maanden een standplaats toegewezen, waarna ze naar de volgen

de moesten verhuizen.''0 In de provincie Utrecht waren dat Utrecht, Amersfoort en Wijk 

bij Duurstede en tijdelijk ook Bunschoten, Woudenberg, Langerak en Rhenen/Veenen-

daal.61 Enkele predikanten dienden in het buitenland, zoals Naeranus die van 1622-1626 

predikant was van de Hollandse kooplieden in Danzig. Voor de traktementen van ruim 70 

predikanten en predikantsweduwen werden gelden ingezameld. De jaaruitkering be

droeg ƒ 200 voor ongehuwden, ƒ 300 voor gehuwden, plus ƒ 25 voor ieder kind, en ƒ ïoo 

voor weduwen. In 1621 werd in de stad Utrecht ƒ 2600, in Amersfoort ƒ 800, in Wijk/ 80, 

in Bunschoten ƒ 80 en in Woudenberg ƒ 40 ingezameld. In Amsterdam was dat bijvoor

beeld ƒ 7200, in Rotterdam ƒ 4000 en in Gouda ƒ1600.62 

Omdat ze niet de kans wilden lopen ervan beschuldigd te worden gemene zaak te maken 

met de Spanjaarden, verhuisden de directeuren en de andere in Antwerpen gebleven re

monstrantse predikanten na het einde van het Twaalfjarig Bestand in 1621 naar neutraal 

gebied, vooral naar Frankrijk. Omdat dat voor een directe aansturing van de Broederschap 

te ver weg lag, kregen de drie directeuren de functie van 'buitendirecteur', en de drie hel

pers, die in Republiek opereerden, die van 'binnendirecteur'. 

Duivelse dilemma's 

De provinciale synode van lêig 

Nu de zware jongens waren uitgeschakeld, kon de in augustus 1619 door de Staten bijeen

geroepen provinciale synode het karwei in alle rust voortzetten. Natuurlijk waren alleen 

onverdacht contraremonstrantse predikanten uit de provincie inclusief de tijdelijk uit an

dere gemeenten aangetrokken predikanten uitgenodigd, bijgestaan door zes door de 
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nationale synode aangewezen van elders afkomstige predikanten63, onder wie Johannes 

Bogerman, die tijdelijk als assessor fungeerde. Predikanten die de contraremonstrantse 

synode van 1618 niet hadden bijgewoond, werden toegelaten nadat ze hadden verklaard 

'volcomentlyck gerust te sijn in die leere van die Gereformeerde kercke'.64 

De uitschrijving van de synode was niet gebeurd volgens de voorschriften van de Kerk

ordevan 1612, die toen nog van kracht was. Anders hadden immers ook de remonstrantse 

predikanten in de vier kleine steden en op het platteland moeten worden uitgenodigd, en 

niet als beklaagden ontboden, zoals nu het geval was. Onder aanvoering van Bartholo-

meus Prevostius en Joannes Monachius protesteerden zij hiertegen bij de commissaris

sen-politiek. Die wilden er zich niet aan branden en verwezen hen door naar de Staten. 

Een afzonderlijke remonstrantse synode was natu urlijk onbespreekbaar, maar uit deze en 

enkele andere eisen kan worden afgeleid dat de schrik er bij de remonstrantse predikan

ten blijkbaar nog niet erg in zat. Of wilden ze misschien een signaal afgeven aan dat deel 

van de Staten dat heimelijk en soms openlijk aan de zijde van de remonstranten stond? 

De echte contraremonstrantse diehards zaten immers in de Utrechtse vroedschap.e 

Op de nationale synode was afgesproken dat alle predikanten van de Nederduits-gerefor-

meerde kerk zich schriftelijk akkoord moesten verklaren met de drie formulieren van 

enigheid (de twee bestaande belijdenisgeschriften en de Dordtse leerregels). Ook de re

monstrantse predikanten werden hiertoe uitgenodigd, op voorwaarde dat zij dit uit volle 

overtuiging deden. Bij twijfel besloot de synode tot examinatie of schorste zij de betrok

ken predikant om deze de gelegenheid te geven tot bezinning of nadere studie. Onderte

kening van de formulieren betekende afzwering van hun remonstrantse opvattingen, in 

ruil waarvoor ze in hun ambt werden gehandhaafd en ze natuurlijk ook de akte van stil

stand niet hoefden te tekenen. Wel werden ze meestal overgeplaatst naar een andere 

gemeente. Een predikant die definitief weigerde om de formulieren te ondertekenen, 

werd ontslagen 'ter tijt toe dat hij door beter onderrechtinge ende bedenckinge hermsel-

ven met de Gereformeerde kercke soo in desen als alle andere leerepoincten sali confor

meeren'.'* Dat maakte hem en zijn gezin brodeloos, tenzij hij ook de akte van stilstand 

weigerde te tekenen en voor zijn heimelijke preken een traktement ontving van de Re

monstrantse Broederschap. In dat geval werd hij echter verbannen en als hij onderdook, 

stelde hij zich bloot aan vervolging. 

Voorde remonstrantse predikanten vormden deze keuzes evenzovele duivelse dilemma's. 

Men kan niet zeggen dat hun contraremonstrantse collega's daar blind voor waren. Sy

node en classes gingen niet over één nacht ijs en twijfelaars werd ampel bedenktijd ge

gund. Ook waren zij zich bewust van de zware financiële nood waarin afgezette predikan

ten en hun gezinnen terecht konden komen. Tenzij iemand zich buitengewoon 'bitter' 

had gedragen, was de gereformeerde kerk meestal wel bereid bij de Staten te intervenië

ren vooreen (tijdelijke) uitkering. Over de Dordtse leerregels viel echter niet te marchan

deren. 
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Scheiding der geesten 

Alle acht'neutralisten'die in 1618 geen partij hadden gekozen, waren meteen of na enige 

bedenktijd bereid de formulieren te tekenen. Ze beloofden daarbij de remonstrantse leer 

actief te zullen bestrijden, bereid te zijn zich aan een eventuele examinatie te onderwer

pen en zich neer te leggen bij de uitkomst. Slechts twee remonstrantse predikanten lie

pen over naar het vijandelijke kamp. Dat waren Joannes Assueri Bodecherus en Peter 

Vaick. Van deze groep van tien predikanten werden vier in hun ambt gehandhaafd en 

meteen en blijvend tot de synode toegelaten. De verplichte ondertekening van de formu

lieren werd ook aangegrepen om de Utrechtse kerk moreel te zuiveren.Twee predikanten 

werden vanwege hun opvattingen of levenswandel tijdelijk geschorst, twee kregen met

een hun ontslag en één werd ontslagen, maar later toch weer in het ambt hersteld. 

Zo stonden Regnerus van Oosterzee en Joannes Arnoldi Bornius wegens drankzucht in 

een kwade reuk. Omdat Oosterzee tevens 'ongestadich ende spottachtig' in de leer was 

en zich in de vergadering 'seer lichtvaerdich' had gedragen, werd hij uit zijn ambt gezet. 

Na verschillende ernstige vermaningen verscheen hij de volgende dag voor de vergade

ring, bekende daar schuld en toonde berouw. Hij vroeg de broeders om voor hem te bid

den, opdat hij het smalle pad zou 

terugvinden en weer tot de oude 

(of desnoods een lagere) kerkelijke 

bediening zou worden toegelaten. 

Dat had hij vanwege zijn sobere fi

nanciële staat ook wel nodig. Uit

eindelijk kreeg hij na veel vijven en 

zessen een beroep naar Tuil en 't 

Waal. De knieval van Bornius werd 

echter niet geaccepteerd, zowel 

vanwege zijn levenswandel als van

wege zijn remonstrantse geloofs

opvattingen en hij werd uit het 

ambt gezet. Over Joannes Rommi-

us, die zich tijdig bekeerde, de for

mulieren tekende en tot de synode 

werd toegelaten, bereikten de sy

node daarna zoveel getuigenissen 

over zijn 'lichtveerdicheyt ende on-

gebondenheyt in schimpen en las

teren [...], dronckenschap ende an-

/ - . /y , y 

- ' A„W j * > Cf^H U —-

% jß>' Qfynft? h>t <C"o téfl 

Handtekeningen van predikanten in de das-

sis Amersfoort onder de drie formulieren 

van enigheid, 1619. HUA, archief PKV, 38. 
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dere vuylicheden', dat hij subiet uit het ambt werd gezet. Een jaar later werd gemeld dat 

hij was overgegaan naar de lutherse kerk en predikant was geworden in Norden (Oost-

Friesland).67 

24 predikanten weigerden - soms na aanvankelijke aarzeling - de formulieren te onder

tekenen en werden op grond daarvan door de synode afgezet. De synode vonniste hen 

niet als groep maar beoordeelde iedere weigeraar afzonderlijk, waarbij sommigen er be

ter afkwamen dan anderen en daardoor ook sneller in aanmerking kwamen voor een 

uitkering. Bartholomeus Prevostius kreeg het verwijt dat hij 'het gevoelen der remon

stranten doorgaens tot ondienst van Godts Kerke en ontrustinge der gemoederen, seer 

heftig en partijdig heeft gedreven'. Benjamin Wanmaker werd gebrandmerkt als iemand 

van 'verscheyden vreemde, grouwelycke ende lasterlycke opinien', zoals zijn bewering dat 

God iemands gedachten niet kent voordat ze in de hersens zijn gevormd. In de vonnissen 

tegen Joannes Nederlagius, FranciscusTaurinus en AegidiusZeystius waren de scherpste 

kantjes echter afgeslepen.68 

Van de 1100 rond 1618 in de Republiek werkzame predikanten werden er 200 afgezet, van 

wie 70 de akte van stilstand tekenden -waarop 20 later terugkwamen - 8 0 werden ver

bannen en 40 keerden naar de kerk terug.M In Utrecht zijn deze cijfers respectievelijk 53, 

24,9,1,16 en 3. 

Pas met deze provinciale synode van 1619 werd systematisch een begin gemaakt met de 

calvinisering van de provincie Utrecht. Die richtte zich niet alleen op de remonstranten, 

maar met name ook op de veel grotere groep rooms-katholieken die zich op vele terrei

nen hadden kunnen handhaven en daarbij machtige beschermers hadden onder de rid

derschap en het stedelijk patriciaat. Ook in Utrecht werden toen classes ingesteld, te 

weten Amersfoort, Utrecht en Rhenen/Wijk bij Duurstede. Die bestonden in de andere 

provincies al lang en waren voor de vorming van een eensgezind, zelfbewust, orthodox

gereformeerd predikantencorps onontbeerlijk. 

Naast de zuivering van de predikanten was natuurlijk de grote vraag wat te doen met de 

remonstrantsgezinde lidmaten. Soms bleven die weg of kwamen niet opdagen bij het 

Avondmaal. De Utrechtse kerk probeerde hen met zachte drang weer binnenboord te 

krijgen. Dat gold niet voor de hardnekkige remonstranten, hoewel het uiterste middel 

van de excommunicatie zelfs op hen niet werd toegepast. Tot die lidmaten behoorden 

ook de afgezette predikanten. De provinciale synode aarzelde hen weer tot het Avond

maal toe te laten en verwees het punt door naarde nationale synode. Die zou echter niet 

meer worden bijeengeroepen. " 

Sc/ioo/meesters 

Ook van schoolmeesters, kosters en voorzangers werden de nieren geproefd. De eerste 

functie was weliswaar niet kerkelijk, maar werd wel vaak in combinatie met de tweede 

uitgeoefend. Bovendien was het de schoolmeester die de kinderen de eerste beginselen 

van de catechismus bijbracht. De classes hebben in het begin veel moeite gedaan om de 
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kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een van de voorwaarden daarvoor was een 

verhoging van de traktementen. Schoolmeesters zouden zich daardoor gemakkelijker 

kunnen onttrekken aan plaatselijke druk om het met de gereformeerde leer wat minder 

nauw te nemen. Voortdurend brachten de classes deze wens onder de aandacht van de 

Staten. Een ander punt van zorg was de rechtzinnigheid van de onderwijzers o f - nog 

belangrijker - hun kerkelijke gezindte. Tal van rooms-katholieken stonden nog steeds 

voorde klas zonder dat er ooit een haan naar had gekraaid. 

In Utrecht werd goed de hand gehouden aan de verplichting dat ook schoolmeesters de 

formulieren moesten tekenen. Bij hun ondervraging door de synodale of classicale verga

dering bleek dat zij dikwijls onbekend waren met de inhoud van de formulieren. Niet ie

dereen was dan ook bereid deze meteen te tekenen, terwijl anderen echte gewetensbe

zwaren hadden. Hun werd uitstel gegeven zodat ze zich erin konden verdiepen of nader 

bij zichzelf te rade konden gaan. Niet tekenen betekende ontslag en dus armoede en voor 

onderwijzers had de Remonstrantse Broederschap geen traktementen in petto. In de sy

node van 1620 werden de resultaten bekend gemaakt: op enkele uitzonderingen na had

den alle onderwijzers aan de stedelijke parochiescholen, de dorpsscholen en de particu

liere bijscholen de formulieren getekend.' 

Ook de schoolmeesters Jochum Jansz. (al 50 jaar koster en 30 jaar schoolmeester) en 

Corn. Huybr. de Roy uit Odijk verschenen voor de classicale vergadering. De eerste ver

klaarde dat hij de kinderen onderwees uit de boeken die de ouders hun meegaven en dat 

hij van geen van de drie belijdenisgeschriften de inhoud kende. De vergadering conclu

deerde dat hij in feite onderwijs gaf in rooms-katholieke geest, kapittelde hem daarover 

en riep hem op aan het Avondmaal deel te nemen. Hij beloofde dat, maar stelde het 

steeds weer uit. Tenslotte ondertekende hij toch de formulieren, hoewel hij het zeker niet 

met de inhoud eens was. De Roy was veel principiëler en was in feite rooms-katholiek 

gebleven. Hij nam ontslag, waarbij de classis voor een pensioentje beloofde te zorgen/ ; 

De meeste weigeraars werden door de stads- en dorpsbesturen ontslagen. Dat ging niet 

altijd van een leien dakje. Zo moesten de Staten de opvolger van de ontslagen school

meester van Cothen te hulp komen, omdat de dorpsbewoners het met het ontslag niet 

eens waren en dat niet onder stoelen of banken staken/' In de stad Utrecht werd de niet-

ondertekenaars ontslag aangezegd door de schoolcommissie van de vroedschap. Vier 

schoolmeesters deden echter een beroep op de vroedschap. Die stelde zich op de hoogte 

van de praktijk elders en besloot hen toen ongemoeid te laten. De synode deed een ver

geefse poging de heren op andere gedachten te brengen. * 

Over de Latijnse scholen had de synode minder reden tot tevredenheid. Rector Bernardus 

Swaerdecroon, de conrector en twee leraren van de Hieronymusschool in Utrecht weiger

den de ondertekening. De twee leraren kwamen na een tijdje op hun beslissing terug. De 

twee anderen werden ontslagen/' In Amersfoort weigerden rector Johannes van Gessel, 

de conrector en alle leraren van de Latijnse school te tekenen. De rector vond dat hij als 

rooms-katholiek buiten de kwestie stond en bovendien'modest ende still van leven'was. 
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Alle weigeraars werden ontslagen; een van hen werd twee jaar later echter weer aange

steld. Tussenkomst van de magistraat om leegloop van de Latijnse school te voorkomen 

had geen resultaat."'• 

Stilstand 

Na hun afzett ing kregen de remonstrantse predikanten eind augustus 1619 de akte van 

stilstand ter tekening voorgelegd. Hiervoor was niet de synode verantwoordelijk, maar de 

Staten. Wie tekende kreeg een kwart jaartraktement. Dat kregen ook de weigeraars die 

beloofden dat ze na verbanning onmiddell i jk het land zouden verlaten en niet terug zou

den komen voordat ze de akte alsnog hadden getekend."Zes van hen tekenden - s o m 

migen meteen, anderen later - en tien weigerden en werden dus verbannen. Ze kregen 

order binnen acht dagen te vertrekken. De meesten voegden zich bij hun collega's ir Ant

werpen, enkelen doken onder."8 In ju l i 1620 kreeg ook Johannes Lucae, gewezen onder

wijzer in Lopikerkapel, van de Staten een banvonnis. Hij was weliswaar nooit predikant 

geweest, maar hij had wel in maart van dat jaar in zijn woonplaats remonstrantse preken 

gehouden en hij weigerde de akte van stilstand te tekenen. Enkele malen probeerde hij 

tot de Broederschap te worden toegelaten, maar die hield uiteindelijk de boot af met als 

argumenten dat men voldoende predikanten had en dat zijn levenswandel vele collega's 

niet aanstond.7 ' In juni 1622 herriep hij zijn weiger ingen kreeg toen van de Staten-Gene-

raal toestemming naar de Republiek terug te keren. Hij ontving het gebruikelijke zoen-

geld van ƒ 6o.8(l 

Verschillende predikanten hadden de stilstand geaccepteerd in de verwachting dat ze 

daarna als beloning voor hun toegeefli jkheid een vaste uitkering zouden krijgen.Vier pre

dikanten die in deze verwachting waren beschaamd, verzochten de Staten-Ceneraal in 

1620 om een voorziening in hun le

vensonderhoud. Zij werden doorver

wezen naar de Staten van Utrecht, 

die hun ƒ 60 toewezen en lieten we-

^ j r i ^ cm,ia^y,hMüp.iT^HxrfL^hA^ t e n d a t z e m e t °P m e e r n o e f d e n te 

~\y T** a f t ' % ^ " " M f « <n4$mM,/k», « f c - rekenen tenzij ze door ondertekeni ris 

W t * f ^ V W i * V f i 4 •**«•£, W p ^ W ^ J,»*?? ,'„*. v a n de formulieren de remonstrantse 

Ät^Äptö^^tS^' leer zouden afzweren-81 Dat deden 2e 

^ • H . i i M H H V ^ M » I M n . y A < V ^ t ^ ^ l ^ v 4 M L (TTKJV driejaar later inderdaad. 
»».<• trit -i-ij-« H jtU.trH&içk-*p «W vtttH-ffu, <W*— 

rfl?l^^i(\U ^i^h-n^tk }^.<jtjm fa£ c^'f^ihl, Sommigen stilstaanders waren gene-

t f ^ ^ t i ^ k Ù ^ & ^ C t ^ ^ t ^ g e n h u n belofte in te trekken op 

V^ \ f e f i pÂ ( f liUft (L mj tvVfihsVki,} u>4«T
J^»î°.,-- voorwaarde dat de Broederschap in 

Akte van stilstand, waarbij de remonstrantse 

predikanten Wilhelmus Nijpoort en Henricus 

Caesarius (beiden te Utrecht) beloven geen 

kerkdiensten meer te zullen leiden, 7679. L/S 

telden, afd. bijzondere collecties, SEM 20g. 
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hun onderhoud zou voorzien. Die was daartoe echter niet altijd bereid, niet alleen om fi

nanciële redenen, maar ook omdat sommigen geen onberispelijke staat van dienst had

den en er van hun prediking weinig stichting zou uitgaan. Anderen waren bereid vervol

ging te trotseren, maar tekenden toch omdat ze de Broederschap niet tot last wilden zijn. 

Hoe dan ook, de positie van stilstaanders was weinig benijdenswaardig. In eigen kring 

werden ze geminacht en door de gereformeerden werden ze met argusogen bekeken. Als 

ze hun remonstrantse gezindheid onvoldoende verborgen hielden, werden ze met hel en 

verdoemenis bedreigd en was een verhuizing naar een andere plaats de enige remedie.82 

Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dat ook in Utrecht is gebeurd. 

Onder het kruis 

ôciiietl 

Plakkaten 

De koppen waren geteld, de vonnissen geveld en de scheidslijnen getrokken. De grote 

vraag was nu of de remonstranten zich tegen de verdrukking in zouden kunnen handha

ven. Om dit te voorkomen vaardigden de Staten-Generaal op 3 juli 1619 een plakkaat uit 

met de volgende bepalingen. Remonstrantse kerkdiensten worden verboden. Predikan

ten, voorlezers, deelnemers en personen die hun onderdak verschaffen verliezen al hun 

waardigheden,ambten,traktementen, beneficiën en pensioenen. De kerkgangers krijgen 

een boete van ƒ 25 (het dubbele als ze wei

geren de namen van andere aanwezigen 

te noemen) en de anderen ƒ 200. De boe

tes zijn nóg hoger indien sprake is van bij

eenkomsten met een organisatorisch 

doel. 

Dat de remonstranten zich hierdoor niet 

uit het veld lieten slaan, blijkt uit de am-

pliatie (aanvulling) van 1 februari 1620. De 

aangevers van verbannen predikanten die 

heimelijk terugkeren, stilstaande predi

kanten die hun belofte schenden en per

sonen die vergaderruimten ter beschik

king stellen, krijgen een premie van ƒ 500. 

Aangevers die zelf het plakkaat hebben 

overtreden krijgen gratie. Afgezette predi

kanten worden verbannen indien ze on

rust stoken met brieven en pamfletten, 

SYNODI NATIONALIS 
t ban oe 
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Met Prrvîlegie voor feven laren« Vonnis van de synode van Dordrecht over de leer van 

de remonstranten, 7679. HUA, archief PKV, 38. 
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het inzamelen van gelden voorde Broederschap of onder het mom van ziekentroost. Per

sonen die verbannen predikanten verbergen krijgen een boete van ƒ 300, evenals dege

nen die nalaten deze predikanten bij justitie aan te geven." 

Omdat van het plakkaat van 1619 kennelijk onvoldoende dreiging uitging, vaardigden de 

Staten van Utrecht op 28 oktober 1619 een eigen plakkaat uit dat het justitie gemakkelij

ker maakte deelnemers aan verboden remonstrantse kerkdiensten een boete op te leg

gen. Zo mochten zij onderweg van en naar de dienst hun gezicht niet verbergen met een 

sluier, mantel of schorteldoek.'" 

Vervolgingsbeleid 

De opsporing van de overtreders van de plakkaten was de verantwoordelijkheid van de 

schouten in de stad Utrecht en de kleine steden, en op het platteland van de maarschal

ken en de dorpsschouten. De berechting geschiedde in de steden door de schepenen en 

op het platteland door de dorpsgerechten en het Hof. Vrijwel alle heimelijke kerkdiensten 

vonden plaats in de stad Utrecht en de stadsvrijheid. Het stedelijk gerecht maakte dus 

overuren, daarbij duidelijk gesouffleerd door de vroedschap. Het betrof tenslotte plakka

ten die de eenheid van de Republiek moesten beschermen en die moesten voorkomen 

dat remonstrantse regenten hun politieke macht zouden herwinnen. Bewijzen dat dezen 

hierbij steun hebben gezocht-laat staan gekregen-van remonstrantse predikanten zijn 

overigens voor het Utrechtse niet voorhanden. Omdat remonstranten de Nederduits-ge-

reformeerde kerk, de publieke kerk in de Republiek, van binnenuit konden ondermijnen, 

werden ze als een groter gevaar voor de staat beschouwd dan doopsgezinden, luthera

nen en zelfs rooms-katholieken en dus ook veel harder aangepakt. 

De Utrechtse vroedschap moest regelmatig de eigen hoofd- en substituut-schout aan

sporen om tot actie over te gaan. Het opsporen en verstoren - doorgaans zonder fysiek 

geweld -van remonstrantse kerkdiensten en het noteren van de namen van de aanwezi

gen was kennelijk niet een van hun favoriete bezigheden. Na verloop van tijd werd het 

remonstrantse gevaar minder serieus genomen en verslapte de aandacht voor hun hei

melijke kerkdiensten, al waren er ook in later jaren perioden van verhevigde vervolging, 

zoals in 1623 na het verijdelen van een moordaanslag op prins Maurits. De verwachting 

dat de overheid na de beëindiging van het Twaalfjarig Bestand wat meer door de vingers 

zou zien, werd niet bewaarheid. Wel waren na 1621 in de garnizoenssteden minder solda

ten beschikbaar om de justitie te helpen bij de vervolging, maar toch ging de jacht ge

woon door." 

De politieke samenstelling van de vroedschap speelde bij het vervolgingsbeleid natuur

lijk een niet te verwaarlozen rol, evenals de traditionele machtsstrijd tussen stad en pro

vincie. De Staten van Utrecht waren in meerderheid nauwelijks te porren vooreen kracht

dadig optreden tegen de remonstranten en oefenden regelmatig een matigende invloed 

uit, als ze al niet rechtstreeks obstructie pleegden. Het aan de Staten ondergeschikte Hof 

van Utrecht volgde in dit spoor. Evenmin dwong het gereformeerde kerkvolk de overheid 
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tot actie. Nergens blijkt immers dat remonstrantse kerkdiensten tot volkswoede of zelfs 

maar tot oploopjes aanleiding gaven. In een stad als Utrecht wisten de mensen precies 

van elkaar wie tot welke geloofsrichting behoorde. Velen moeten dus geweten hebben 

wanneer en waarde remonstranten hun diensten-doorgaans met tientallen tot enkele 

honderden kerkgangers - hielden, zeker als het ging om huizen aan bekende straten en 

pleinen als Breedstraat, Neude, Janskerkhof, Mariaplaats en Pieterskerkhof, zoals het ge-

vai was. Ook preekbeurten in de open lucht zoals die buiten de stad werden gehouden in 

bijvoorbeeld Vleuten, De Bilt, Abstede, Lageweide en Blauwkapel, kunnen niet onopge

merkt zijn gebleven.Toch lijkt het er niet op dat de tipgevers bij de schout in de rij ston

den, terwijl hijzelf regelmatig te laat kwam en dan geen of weinig kerkgangers meer 

aantrof. 

Typerend is misschien ook het volgende voorval. In april 1623 kwamen de bekende 

Utrechtse oudheidkundige Aernout van Buchel en een collega-ouderling op huisbezoek 

onderweg de verbannen predikant Adrianus Borrius uit Leiden in de Lange Nieuwstraat 

tegen en spraken hem aan. De kerkenraadsleden toonden zich verbaasd over zijn verme

telheid, nota bene nu de plakkaten tegen de remonstranten in verband met de verijdelde 

aanslag op prins Maurits waren verscherpt. Borrius zei dat hij nooit had deelgenomen 

aan besprekingen over de samenzwering en deze ook niet goedkeurde.Toen hij hun vroeg 

hem niet aan te geven, gaven ze als bescheid dat ze liever hadden dat hij zijn dwalingen 

opgaf.8' Niet dat Van Buchel verzoeningsgezind was tegenover de remonstranten. Inte

gendeel, in zijn dagboeken klaagt hij regelmatig over de vrijheid die hun bij het houden 

van hun kerkdiensten werd gelaten en toont hij weinig vertrouwen in het optreden van 

de vroedschap.8? 

De overheid werd structureel op de hoogte gehouden van de bij de Nederduits-gerefor-

meerden levende ongerustheid over de 'stoutigheden' van rooms-katholieken en remon

stranten, in latere jaren vaak in één adem genoemd. Hierover beklaagden de kerkenraden 

en classicale vergaderingen zich bij de stads- en dorpsbesturen en de synode bij de Sta

ten. De aansporingen van de synode aan de overheid om de remonstranten harder aan te 

pakken kregen allengs steeds meer het karakter van een jaarlijks ritueel.ss Nog in 1630 

besloot de Utrechtse kerkenraad een speciale vergadering te wijden aan het remon

strantse gevaar, maar na een jaar was deze nog steeds niet gehouden.89 

Van de premies waarmee aangevers werden gelokt kon een ambachtsman eenjaar leven 

en het was dan ook logisch dat sommigen niet aan de verleiding konden weerstaan. Dat 

zij zich daar niet altijd gemakkelijk onder hebben gevoeld, blijkt uit een anonieme aan

gifte van iemand die zijn naam alleen aan een van de burgemeesters persoonlijk bekend 

wilde maken."1 

Met een belofte van gratie paaide de overheid remonstranten om geloofsgenoten te ver

raden, waardoor een niet te versmaden bron van inside informatie kon worden aange

boord. De boetes waren even hoog als de premies en voor veel remonstranten niet op te 

brengen. Onder hen waren niet alleen telgen uit rijke en aanzienlijke families, maar ook 
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tal van ambachtslieden, zoals blijkt uit een in januari 1620 opgestelde lijst." Van weige

raars of personen die hun boete niet konden betalen, werd een deel van hun bezittingen 

executoriaal verkocht. Zo'n publieke verkoping bracht niet altijd het verschuldigde be

drag op, ook omdat stadgenoten zich vaak geneerden om een bod uit te brengen en de 

gepande personen hun spullen dan vooreen appel en een ei konden terugkopen. 

De Utrechtse remonstranten konden hun onverwachte en plotselinge nederlaag moeilijk 

accepteren'-. Dat blijkt ook uit hun zelfbewuste en strijdbare optreden. Remonstrantse 

predikanten keerden heimelijk uit ballingschap terug. Aanzienlijken stelden hun huizen 

ter beschikking voor kerkdiensten -ondanks de risico's die dit voor hen in hun positie met 

zich meebracht - en namen daar persoonlijk aan deel. Na de verstoring van een kerk

dienst kwamen de gelovigen dikwijls nog dezelfde dag in hetzelfde huis opnieuw bijeen. 

Bij zijn optreden werd de schout door de remonstranten op verwensingen getrakteerd. 

Reconciliatie 

Op 6 februari 1623 (NS) werd de Republiek opgeschrikt door het bericht dat een moord

aanslag op prins Maurits was verijdeld en dat hierbij remonstranten waren betrokken. Al 

na acht dagen vaardigden de Staten van Utrecht een plakkaat uit waarbij voor het aange

ven van elk van de hoofdverdachten, onder wie de twee zoons van Oldenbarnevelt en de 

remonstrantse predikant Henricus Slatius uit Oosterland (Zuid-Holland), en van hun me

deplichtigen beloningen werden uitgeloofd en de aangever gratie kreeg indien deze het 

plakkaat zelf had overtreden. De verbannen remonstrantse predikanten werden in één 

adem genoemd met de aanstichters van deze'seergrouwelyke, ende scha ndelyke conspi

ratie, tegen den staat en welvaren van 't land'. Er zouden in Utrecht al 24 predikanten 

actief zijn geweest op geheime bijeenkomsten waar de aanwezigen tegen de overheid 

werden opgehitst. '3 Natuurlijk was men erop gebrand de schuld van de samenzwering 

De executie van de remonstrantse predikant Henricus Slatius en de andere daders van de samenzwering tegen 

prins Maurits. Ets door Claes Jansz. Visscher, 7623. UB Amsterdam (UvA), afd. bijzondere collecties, G27. 

as— 
IVSTTTIE OVER ENIGE ARMJNIAENSCHE VERRADERS, GESCHIET IN S GRAVENHAECH. 
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bij de remonstranten te leggen. Slatius was echter al enige tijd persona non grata in de 

Broederschap en bewijzen voor de betrokkenheid van andere predikanten werden niet 

gevonden. 

Veel verbannen remonstrantse predikanten hechtten in het begin geloof aan de beschul

digingen en sommigen toonden zich bereid de akte van stilstand te tekenen, zoals de 

Utrechtse predikant Isaac Frederici. In maart 1623 vroegen de Staten-Generaal advies aan 

de Staten over het rekest waarin deze in ruil voor ondertekening vroeg uit ballingschap te 

mogen terugkeren. De Staten hadden geen bezwaar, mits hij zich niet in de provincie zou 

vestigen, en stelden vooreen nieuwe aangepaste akte van stilstand opte stellen, waarin 

ook betrokkenheid bij de samenzwering moest worden ontkend. Voordat het zover was, 

was het Frederici echter al duidelijk geworden dat zijn medebroeders ten onrechte van 

medeplichtigheid waren beschuldigd en trok hij zijn rekest in."1 Rudolphus Zylius teken

de de akte van stilstand wél, nadat de Staten-Generaal, de Staten en de Utrechtse vroed

schap zich met zijn capitulatie akkoord hadden verklaard. Daarna klaagde hij echter dat 

hij het zwaarder had gekregen dan daarvoor. De ondertekening was toch tegen zijn ge

moed ingegaan en de remonstranten keken hem met de nek aan, waardoor hij zonder 

nering was komen te zitten en geen inkomsten had. De gereformeerden wilden hem wel 

schadeloos stellen, maar dan moest hij bij hen ter kerke gaan. Dan leed hij nog liever bit

tere armoede. Later herriep hij de akte en bleef hij daarna tot zijn dood preken." 

Voor een aantal stilstaande remonstrantse predikanten waren de gebeurtenissen reden 

om nog een stap verder te gaan en zich met de contraremonstranten te 'reconciliëren' 

(verzoenen). Omdat de ondertekening van de formulieren via de bestaande akte voor 

sommigen een te zware knieval betekende, sloot de Gelderse kerk een akkoord met een 

aantal stilstaande Nijmeegse predikanten waarbij dezen een akte ondertekenden met 

een iets'lichtere'inhoud. In april 1623 lieten de stilstaande Stichtse predikanten Assuerus 

Joannis.Anthonius Hornhovius en Wilhelmus Riddersbach de Staten weten dat zij bereid 

waren de formulieren te tekenen op basis van dit Nijmeegse akkoord. Zij hadden samen 

met Joannes Arnoldi Bornius al eerder in 1621 toenaderingspogingen gedaan, maar die 

waren toen op niets uitgelopen.'"' Bornius en Pieter Bosschius sloten zich hierbij aan en 

samen tekenden zij ten overstaan van gedeputeerden van de Staten en de synode een 

akte waarbij zij beloofden de akte van reconciliatie te zullen tekenen 'mits dat wij met 

geene andere akten sullen beswaert worden'. r 

Ondanks het feit dat hij de formulieren niet wilde onderteken, had Bosschius in 1619 een 

verzoek ingediend om als predikant in Wijk bij Duurstede te mogen blijven. Het stadsbe

stuur, de kerkenraad en zijn Wijkse contraremonstrantse collega Laurentius Modaeus on

dersteunden dit verzoek, maar de synode hield zich aan de regels en ontsloeg Bosschius, 

zij het dat hij nog enkele jaren zijn traktement doorbetaald kreeg.'" 

Tijdens het vervolg bleek echter dat het vijftal onder druk van de inmiddels bijeengeko

men provinciale synode verder moest opschuiven en de formulieren van enigheid 'op-

rechtelijk, sonder mentale reservatie of particuliere duidinge' moest ondertekenen en 
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zijn remonstrantse opvattingen als 'schuijlhoecken der dwaelingen' moest afzweren." 

Hiertegen maakten Assuerus Joannis en Riddersbach bezwaar en uiteindelijk herriepen 

zij ook hun eerdere verklaring. De verontwaardiging over hun 'insinceerlijck'en 'sinister-

lijck'gedrag was groot. De drie anderen keerden al snel weer terug in het ambt. "i0De re

monstrantse voormannen Wtenbogaert en Episcopius reageerden verbitterd op de ge

loofsafval:'Aen dat volk is niet veel verloren, maer d'ergernis is groot. Sij willen enkel pree

ken, namelijk om te eeten. Dus is de buik veeier Godt'.101 

De reconciliatieprocedure gaf aanleiding tot misverstanden en verschilde van provincie 

tot provincie. Er was daarom behoefte aan regels voor een officiële reconciliatie op basis 

waarvan betrokkenen ook weer tot het ambt zouden kunnen worden toegelaten. In sep

tember kwamen daartoe gedeputeerden van een aantal provinciale synodes in Den Haag 

bijeen. Er werd een officieus reglement opgesteld, waarin de bestaande bepalingen 

enigszins werden versoepeld. Zo hoefden gereconcilieerde predikanten geen openbare 

schuldbekentenis af te leggen. Reconciliatie was echter niet voor iedereen weggelegd. 

Predikanten die waren veroordeeld wegens ongehoorzaamheid aan de overheid werden 

hiervan uitgesloten. "'2 

Accommodatie 

Toen Frederik Hendrik in 1625 als stad houder aantrad, verwachtten de remonstranten dat 

de plakkaten hun langste tijd hadden gehad. Hij was niet direct bij de gebeurtenissen in 

1619 betrokken geweest en was op goede voet gebleven met zijn remonstrantse leer

meester Wtenbogaert, die hij datzelfde jaar tijdens een bezoek aan Antwerpen welwil

lend had ontvangen "'•' en die hem later na zijn heimelijke terugkeer in 1626 ook schrifte

lijk tot in detail informeerde over de behandeling van de remonstranten. Ook van de 

gebeurtenissen in Utrecht, waarover de daar clandestien verblijvende Rijckewaert en Zy-

lius hun voorman nauwgezet op de hoogte hielden. "'" Frederik Hendrik was voorstander 

van een geleidelijke reïntegratie van de remonstranten in kerk en maatschappij, maar hij 

was ook een voorzichtig man en zijn invloed was niet onbeperkt.l05 Zo bleven de plakka

ten ook na 1625 van kracht en ging de verstoring van remonstrantse kerkdiensten in ste

den als Kampen, Leiden en Utrecht gewoon door. m Het was een publiek geheim dat de 

stadhouder hier niet achter stond en ook dat hij het garnizoen in de stad Utrecht op

dracht had gegeven geen assistentie te verlenen bij de verstoringen. " 

Toch werden in de jaren na 1625 ook pogingen gedaan om tot accommodatie (betere 

verstandhouding) te komen. In gereformeerde zowel als remonstrantse kring "'" ontstond 

hiertegen verzet.omdat bij accommodatie van beide zijden concessies werden gevraagd. 

Rekesten van remonstranten om meer verdraagzaamheid lokten binnen de bestuurscol

leges discussies uit tussen voor- en tegenstanders. '"'' In navolging van Zuid-Holland ver

plichtte de Utrechtse synode de predikanten zich niet in te laten met plannen voor een 

accommodatie. "n Aanleiding daartoe was een remonstrantie in 1626 van de gereconcili

eerde predikant Anthonius Hornhovius aan de Staten-Generaal,de Staten van Utrechten 
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de stadhouder met voorstellen voor 

het overbruggen van de tegenstel

lingen. Hij had het geschrift laten 

drukken en het werd door verschil

lende boekverkopers openlijk in de 

stad Utrecht te koop aangeboden.1" 

Synode, classes en kerkenraden wa

ren woedend over deze solistische 

actie en Hornhovius werd bestookt 

met verwijten en beschuldigingen. 

Om afzetting te voorkomen, vroeg 

hij de Staten om steun. Die verbo

den de synode toen om stappen te

gen Hornhovius te ondernemen, 

voordat zij met de stadhouder over 

de affaire hadden overlegd. Daar

mee overtraden de Staten de kerk

orde en de Utrechtse vroedschap 

eiste op instigatie van de kerken-

raad I | : herziening van dit stand

punt. "3 In september ging de pro

vinciale synode overstag, omdat 

Hornhovius spijt betuigde en ver

klaarde het gezag van de synode 

niet te hebben willen aantasten. 

Toch speelde ook een rol, zoals werd 

opgemerkt, de 'seer ernstige ende vrindelike intercessie der Edelmogende heeren Staten 

voor sijn persoon, om seer groote, wichtige consideratiën ende insichten, H.E. Mogende 

hiertoe moverende'. 1M Nauwelijks verhuld gaf de synode toe dat zij was gezwicht voor 

politieke druk vanuit de Staten.'1' In 1629 veroorzaakte de Utrechtse gereformeerde pre

dikant Cornelius Dunganus ergernis met een pamflet waarin hij een soepeler houding 

bepleitte ten aanzien van een hereniging met de remonstranten. Ook hij had hierover 

niet met de kerkenraad overlegd. Van Buchelen zijn collega's dwongen hem tot de terug

tocht.116 

Het resultaat was dat ten gevolge van de weinig tegemoetkomende houding van de ge

reformeerden weinig remonstranten zich over de streep lieten trekken en daartoe ook 
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om een andere reden steeds minder geneigd waren. Al vóór 1630 was de vervolging van 

de predikanten en de verstoring van kerkdiensten als een nachtkaars uitgegaan, ook al 

waren de plakkaten nooit herroepen. 

Het wantrouwen tegen de remonstranten wegens hun vermeend gebrek aan vader

landsliefdewas echter niet verdwenen, getuige ook het volgende voorbeeld. In 1629 sloe

gen de Spanjaarden het beleg voor Amersfoort. Het stadsbestuur koos voor onderhande

lingen om de stad te sparen en nam het besluit zich over te geven. De remonstrantse 

stadsbestuurders Willem van Dam en Peter de Goyer, die de onderhandelingen hadden 

gevoerd, werden al snel van slapheid en zelfs verraad beschuldigd. Toen zij uit de stad 

vertrokken om zich tegenover de Staten van Utrecht te verantwoorden, werden zij onder

weg gevangengenomen. De Raad van State veroordeelde hen enkele weken later tot ver

banning uit de Republiek, omdat zij de stad aan de Spanjaarden hadden prijsgegeven. De 

katholieke stadsbestuurders die tijdens de korte Spaanse bezetting het roer in handen 

hadden genomen, kregen een veel milder behandeling. In maart 1630 mochten de bal

lingen overigens weer terugkomen en eenjaar later kregen zij volledig rechtsherstel. "7 

Kroniek van de vervolging 118 

Dirk Rafaëlsz. Camphuysen 

Na het ontslag van de Utrechtse remonstrantse predikanten in februari 1619 zochten de 

trouwste kerkgangers hun heil bij de Vleutense predikant Dirk Rafaëlsz. Camphuysen. De 

Staten besloten dit 'preeklopen' 'mette 

sachste, ende gevouchelijckste middelen' 

tegen te gaan. Daarom kreeg een contrare-

monstrantse predikant opdracht de dien

sten van Camphuysen over te nemen. Nadat 

de kerk al was gevuld met zijn Vleutenaren 

en een aantal Utrechters, kon Camphuysen 

het toch niet laten ook zelf in een boom

gaard achter de kerk een preek te houden, 

wat hem op een preekverbod in de gehele 

provincie kwam te staan. Omdat Camphuy

sen zijn eigen'bedruckte ledematen', die nu 

elders ter kerke gingen, niet in de steek wil

de laten, beklom hij in Vleuten toch weerde 

kansel en nam hiermee een voorschot op 

Dirk Rafaëlsz. Camphuysen (1586-162/). Kopergravure 

door Salomon Savery naar C. Cast(e)leijn, ca. 162;. HUA, 

beeldmateriaal, 31830. 
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het rekest dat hij hierover aan de Staten richtte. ' " Die lieten hem voorlopig met rust en 

dat gaf hem de gelegenheid zijn actieradius te vergroten. Zo hield Camphuysen in juli een 

legendarisch geworden preek in Rotterdam buiten op straat staande op een stellage van 

biertonnen op het erf van een remonstrantsgezinde brouwer en ex-schepen. De schare 

aanwezigen groeide aan tot 3000 personen, voor het grootste deel op relletjes belust 

grauw. Enkele malen probeerde de aanwezige burgemeester Duin de predikant te laten 

arresteren, maar dat werd door de omstanders verhinderd. Toen enkele vendels soldaten 

onder het roepen van 'sla doodt de arminianen' ten tonele verschenen, hielpen getrou

wen Camphuysen aan andere kleding en wisten hem in veiligheid te brengen. Toen de 

aanwezigen werd voorgehouden dat zij zich aan de plakkaten moesten houden, hield ie

mand een bijbel omhoog en riepr'Dit is ons plakkaat'. '" Daarna hield Camphuysen zich 

verre van dit soort bijeenkomsten, niet alleen omdat ze hem te gevaarlijk werden, maar 

ook omdat zijn broeders in Waalwijk hem zijn optreden kwalijk namen. Hij zou de contra

remonstranten in de kaart hebben gespeeld.I21 Begin augustus 1619 diende hij bij de Sta

ten zijn ontslag in. Die namen dit voor kennisgeving aan en ontboden hem later toch om 

de akte van stilstand te tekenen. Hij dook echter onder en daardoor duurde het nog tot 

januari 1620 voordat hij werd verbannen.I22 Camphuysen verliet begin 1620 het land, 

vestigde zich in Norden (Oost-Friesland) en woonde daarna op verschillende plaatsen in 

Friesland. Ondertussen maakte hij psalmberijmingen en schreef hij godsdienstige liede

ren die in remonstrantse kring populair werden. Ze werden uitgegeven in de bundel 

Stichtelijcke rijmen uit 1624, waarvan tal van herdrukken verschenen. Van een eigen re

monstrantse geloofsbelijdenis wilde hij niets weten en toen de Broederschap deze in 1621 

invoerde, raakte hij van zijn geloofsgenoten vervreemd. m 

Overlijdensperikelen 

In 1620 smeekte de doodzieke vrouw van de verbannen remonstrantse predikant Samuel 

Naeranus (Amersfoort) op haar sterfbed haar man nog eens te mogen zien. Toen de 

schout hier lucht van kreeg, liet hij het huis dag en nacht in de gaten houden in de hoop de 

predikant te pakken te krijgen. Die was echter gewaarschuwd en kwam niet opdagen. '-4 in 

hetzelfde jaar liet zijn collega Rijckewaert zich in een mand zijn huis in Utrecht binnen

smokkelen om zijn vrouw in haar laatste weken bij te staan. Nadat een eerste rekest 

daartoe door de Staten was geweigerd, leek een tweede meer kans op succes te hebben, 

tot deStaten-Generaal er een stokje voor staken. m 

In juni 1621 overleed Johannes Speenhoven tijdens een heimelijk verblijf in Delft. Om de 

hoge boete op het verbergen van verbannen remonstrantse predikanten te ontlopen, 

werd hij in het achterhuis begraven. De affaire lekte echter uit en de huiseigenaar moest 

meer dan ƒ 500 aan onder meer gederfde begrafeniskosten betalen, terwijl de predikant 

niet eens werd herbegraven.126 
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De almanak van Wittius 

In april 1622 vond de Rotterdamse schout bij een huiszoeking een almanak van Daniel 

Wittius, predikant in Schoonhoven, die zelf via een achteruitgang wist te ontkomen. De 

man was zo onverstandig geweest in de periode april tot december 1620 aantekening te 

houden van de plaatsen waar hij had gepreekt en van de personen bij wie hij had gelo

geerd, die een ruimte voor de dienst ter beschikking hadden gesteld en die geld hadden 

ingezameld. Daar stonden open en bloot de namen vermeld van bijvoorbeeld Abraham 

Hailing aan de Utrechtse Steenweg en de heren van Hardenbroek, Moersbergen, Bever-

weerd en Sterkenburg. De Utrechtse gedeputeerden ter Staten-Generaal kwamen terug 

meteen lijst van 40 personen die aan de tand zouden moeten worden gevoeld. Er werden 

commissarissen benoemd om het gerecht van de stad Utrecht bij te staan. Een deel van 

de Staten werkte echter tegen en de zaak verliep, ook al omdat de bewijsvoering lastig 

was. i : In juli verzochten de Staten-Generaal de Staten van Utrecht de schouten met 

meer ijver te laten optreden tegen de remonstranten en merkten daarbij fijntjes op dat 

ze nog niets hadden gehoord over justitioneel optreden tegen de 40 personen uit de al

manak van Wittius.I2S 

Loevestein 

In januari 1623 werden de verbannen remonstrantse predikanten Eduardus Poppius en 

Carolus Niellius, twee van de drie binnendirecteuren, bij een bezoek aan Haarlem gear

resteerd en gevangen gezet. Er was verraad in het spel, getuige de keurig door de Staten-

Generaal aan de aangever betaalde premie. , ;' De schout zat ermee in zijn maag en liet 

zich ontvallen dat ze een huis met een tweede uitgang hadden moeten kiezen.Toen en

kele weken later de samenzwering tegen Maurits werd ontdekt, werd het tweetal aan 
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zware verhoren onderworpen. Op verzoek van de Staten-Ceneraal had daaraan ook de 

pijnbank te pas moeten komen, maar dat was het Haarlemse stadsbestuur te gortig. Uit

eindelijk wisten de predikanten zich van betrokkenheid vrij te pleiten. Het vonnis was 

levenslange gevangenisstraf op slot Loevestein.li0 In 1631 wisten ze samen met andere 

remonstrantse predikanten te ontsnappen. De tijden waren veranderd en de Staten-Ce

neraal wilden van hen af, maar omdat een formele vrijlating toch nog te veel opschud

ding zou veroorzaken,gaf men opdracht de celdeuren te ontgrendelen. ' " 

Poppius en Niellius slaagden erin verscheidene brieven uit de Haarlemse gevangenis te 

smokkelen. Niellius schreef in het Frans aan zijn vrouw en die brieven hebben haar ook 

bereikt. Ze werden in het Nederlands vertaald, uitgegeven en door velen gelezen en 

vormden zo een onderdeel van de groeiende ondergrondse 'martelaarsboeken'waarmee 

de broeders elkaar in hun geloof sterkten. '32 

Paulus Lindenius 

De verbannnen remonstrantse predikant Paulus Lindenius uit Soest lag vele weken ziek 

thuis bij zijn broer Nicolaus in Uithoorn. Hun vader Johannes, gereformeerd predikant te 

Kockengen en een fel tegenstander van de remonstranten, wilde hem niet opzoeken: 

'Laat hij sich bekeeren,dan sal ik hem weêraennemen enontfangen voor mijn soon'. Nog 

steeds ziek liet Paulus zich in april 1623 overhalen de remonstranten in Kampen te bedie

nen. Op de schuit van Amsterdam naar Kampen werd hij door de predikant van Ens her

kend en via via aangegeven bij het stadsbestuur van Kampen. Hij werd gepakt en zat 

wekenlang geketend opgesloten in het cachot. Op verzoek van de Staten-Generaal werd 

hij door de burgemeesters ondervraagd over zijn mogelijke rol bij de moordaanslag op 

prins Maurits. De beul was met zijn attributen aanwezig, maar die kwam niet in actie, 

hoewel Lindenius iedere betrokkenheid ontkende. Uiteindelijk werd hij op instigatie van 

de Staten-Ceneraal veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf op Loevestein. '33 

Van hooger hant 

In november 1625 vond in Utrecht een remonstrantse dienst plaats die aanleiding gaf tot 

commotie tot in de Staten-Generaal en waardoor stad en provincie weer eens met elkaar 

overhoop kwamen te liggen. De nieuwe hoofdschout Hendrik Valckenaer van Dukenburg 

was getipt over een remonstrantse kerkdienst in een onbewoond huis aan het Janskerkhof 

-er zouden buiten zelfs remonstranten met een 'sijtgeweer' (degen) zijn gesignaleerd -en 

samen met substituut-schout Nicolaesvan Ghijn en de dienaren ging hij erop af. De deuren 

waren vergrendeld en op kloppen werd niet gereageerd. Nadat ze een deur hadden gefor

ceerd kwamen ze via een tussenkamertje in de ruimte waar de dienst werd gehouden. 

Verscheidene aanwezigen - mannen en vrouwen - slaagden erin te ontkomen, terwijl de 

namen van anderen werden genoteerd. Een aanzienlijk burger, die binnenkwam om zijn 

aanwezige vrouw in veiligheid te brengen, voegde de schout toe:'Schout, dat sal u wel ter 

nagelen uut sweeren'. Een vrouw riep:'Schout, wat een gecken peerdt rijdt ghij'en pakte 
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het rapier van de substituut vast, zodat anderen de gelegenheid kregen te ontvluchten. 

Weer een ander peperde de hoofdschout in dat de remonstranten 'haer saecke weeten te 

redden van hooger hant', wat niet minder suggereerde dan dat de stadhouder achter hen 

stond. Buiten jouwde een grote menigte volk hen uiten riep'werp, werp'. Er zou inderdaad 

met stenen zijn gegooid. De volgende vrijdag kreeg de schout opnieuw een tip dat remon

stranten vanaf half zes bijeen waren in een groot huis bij de Viebrug. Nadat hij zijn diena

ren had opgetrommeld, ging het om zeven uur op het huis aan. Hij trof er niemand aan. I3i 

De Staten van Holland brachten de zaak in de Staten-Generaal te berde en die vroegen de 

Staten om opheldering. De Utrechtse vroedschap stuurde daarop een proces-verbaal met 

de gedetailleerde verklaringen van de beide schouten. Die logen er niet om en de 'seer 

bedroefde'Staten-Generaal eisten nu maatregelen. Gedeputeerde Staten werden daar

door zeer in verlegenheid gebracht, want die hadden de schout ook ondervraagd en die 

had toen naar hun zeggen van niets geweten. Daarom verzochten zij de Staten-Generaal 

duidelijk geprikkeld 'deselve soodanige rapporten niet licht gelooven willen' en 'om de 

regieringe van onse provincie toe te vertrouwen [...] de staet der religie ende regieringe 

op den tegenwoordigen voet te continueren ende mainteneren', mits de plakkaten 'met 

moderatie ende discretie'zouden worden uitgevoerd. '"Dat laatste was omgekeerd weer 

tegen het zere been, want de Staten-Generaal lieten koudweg weten dat de diensten van 

de remonstranten moesten worden verstoord conform de plakkaten en zonder'modera

tie'. De regels waren namelijk voor alle provincies gelijk en er was dus geen enkele reden 

in Utrecht een andere aanpak te kiezen. "6 

Abraham Hailing 

In december 1626 hielden de Utrechtse remonstranten kerkdiensten met wel 250 aanwe

zigen zonder dat hun een strobreed in de weg werd gelegd. Op 18 december kondigde de 

getergde vroedschap de plakkaten echter opnieuw af en hoofd- en onderschout werden 

gelast streng toe te zien op de naleving ervan. Dit leidde op kerstdag tot een inval ten 

huize van de weduwe van jonker Jan van Grovesteijn op het Janskerkhof. Daar waren 30 

remonstranten bijeen die niet uit elkaar wilden gaan, zelfs niet nadat de hoofdschout en 

de burgemeesters uit de Domkerk waren gekomen om de sommatie te herhalen. De na

men van de deelnemers werden genoteerd en later werden zij allen door het gerecht tot 

ƒ 200 boete en de weduwe tot ƒ 600 en inkwartiering veroordeeld. In de avond van de

zelfde kerstdag werd opnieuw gepreekt, nu in de stal van het huis van jonker Adam van 

Lockhorst, uitkomende op het Pieterskerkhof, en dinsdagavond daarop ten huize van 

brouwer Seger ter Stege bij de Viebrug. 

Voorlezer Abraham Hailing, zilversmid van beroep, weigerde zijn boete te betalen en ging 

van het stedelijk vonnis in beroep bij het Hof. Dat verklaarde Hailing ontvankelijk. Hij 

werd daarop door de stad in huis Hasenberch gevangen gezeten later zelfs overgeplaatst 

van de gijzelkamer naar een krap 'dievenhok' waar de pot niet werd geleegd en hij, ziek 

geworden, geen dokter mocht ontvangen. Deze behandeling was niet alleen te wijten 
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Gezicht op het Stadhuis van Utrecht, bestaande uit de huizen Klein- en Groot Lichtenberg en rechts daarvan Hasenberg (met klok
kentoren). Schilderij door A. Honich, 7663. HUA, beeldmateriaal, 37827. 

aan zijn weigering om de boete te betalen, maar ook omdat hem minachting jegens het 

stadsbestuur werd aangewreven. Hij werd enkele malen ondervraagd, met name door 

burgemeester Johan van Weede, een erkend ketterjager. De twee advocaten die Hailing 

hadden bijgestaan en die zelf de remonstrantse kerkdiensten ook hadden bijgewoond, 

werden eveneens vervolgd, hoewel zij alleen onder de rechtsmacht van het Hof vielen. 

Toen de deurwaarder van het Hof met een dagvaarding bij de afzonderlijke leden van de 

vroedschap langsging, werd hij vijandig bejegend. Een van hen voegde de deurwaarder 

toe dat hij nog de tijd had beleefd dat 'die van den Stadt 't Hoff wel dorsten by de cop 

vatten ende de stadt uytjagen'.137 

Voldoende munitie dus voor een venijnig uitgevochten, constitutioneel conflict tussen de 

vroedschap enerzijds en het Hof gesteund door de Staten anderzijds, over de rechtsmacht 

inzake dit soort geschillen. Staten, Hof en vroedschap stuurden ieder voor zich brieven en 

deputaties naar de Staten-Generaal en de stadhouder. De Staten-Ceneraal steunden zo

als te verwachten was de vroedschap in haar streven de plakkaten te handhaven en 

spoorden haar aan hiermee door te gaan zonder te accepteren dat hoger beroep werd 

aangetekend. '3S 

De beide burgemeesters, die het ook over andere zaken al met elkaar aan de stok hadden, 

stonden in deze kwestie fel tegenover elkaar. Johan van Weede had daarbij de steun van 

de overgrote meerderheid van de vroedschap, Johan Florisz. van der Nijpoort die van de 

stadhouder. Dat kon Frederik Hendrik overigens niet openlijk tonen, maar wel durfde hij 

hem in oktober als burgemeester te herbenoemen, hoewel hij niet op de nominatie van 
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de vroedschap stond. Ook de Staten waren regelmatig ernstig verdeeld over de kwestie. 

De geëligeerden schaarden zich aan de zijde van de stad, tegenover de ridderschapen de 

steden Amersfoort en Wijk bij Duurstede. De Amersfoortse burgemeester Pieterde Coyer 

verklaarde zich uit naam van de kleine steden achter het voorstel van de ridderschap om 

de stadhouder om bemiddeling te vragen. Hierop reageerde zijn Utrechtse collega Weede 

met de woorden:'Wat hebt ghij hierin te seggen,dit is een stuck dieonse Stadt aengaet, 

maermen weet wat ghij vooreen man sijt ende wat ghij voor hebt, ghij benteen Arm in i-

aen ende soeckt die factie weder boven te helpen'. De Goyer voegde Weede toe dat men 

'uyt sijn ende der sijnen gelaet, woorden ende wesen conde bemercken een grote ont-

steltheyt, soe dikcwils den naem van den doorluchtigen Prince van Oraengen worden 

genoemt, daer hij ende alle goede patriotten een vreuchde schiepen, soe dick sij dien 

naemen van Oraengen hoorden spelden'. '3' Niet alle leden van de Amersfoortse vroed

schap stonden overigens achter burgemeester De Goyer, daartoe mede opgestookt door 

Petrus Wassenburg, gereformeerd predikant ter stede. 

De stadhouder kon onder de gegeven omstandigheden we in ig anders doen dan een com

promis voorstellen. De stad wist de uitvoering hiervan te traineren, tot begin september 

1627 een amnestie werd afgekondigd waarvan ook Hailing profiteerde. '40 

Epiloog 

In 1624 hield de Remonstrantse Broederschap haar eerste clandestiene vergadering op 

het grondgebied van de Republiek, in Rotterdam 'in de schuilplaats'en zes jaar later haar 

eerste openlijke vergadering, eveneen s in Rotterdam. Op deze bijeenkomst waren 30 pre

dikanten aanwezig. '41 De periode van de vervolgingen was definitief ten einde. Voortaan 

verkeerden zij min of meer in dezelfde positie als de doopsgezinden en de lutheranen: 

dissenters die werden geduld, maar die als tweederangs burgers geen openbaar ambt 

konden bekleden.Toch wisten remonstranten in sommige steden tot de vroedschap door 

tedringen. 

In het Sticht woonden verreweg de meeste remonstranten in de stad Utrecht. In de jaren 

'20 en '30 wees de Broederschap de Utrechtse gemeente twee predikanten toe, waaruit 

blijkt dat zij nog steeds een aanzienlijke aanhang hadden. 

Na eerder op verschillende locaties in de stad te hebben gekerkt, kochten de Utrechtse 

remonstranten in maart 1629 op naam van een particulier een huis aan de Lange Riet

steeg, bewust in een onaanzienlijk deel van de stad om zo weinig mogelijk aanstoot te 

geven. Driejaar later durfde men het aan zich officieel als gemeente te presenteren. 

De voornaamste remonstrantse bolwerken waren Rotterdam -waar toen 15% van de be

volking remonstrants was-en Amsterdam. In die stad werd in in 1634 een eigen semina

rie opgericht, dat nauwe contacten onderhield met het Atheneum Illustre, waaraan hun 

geestverwanten Vossius en Barlaeus verbonden waren. Buiten Holland was het aantal 

remonstranten zeer gering, met name op het platteland. 
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Nederland telt tegenwoordig zo'n 8000 remonstranten, van wie 500 in de twee overge

bleven gemeenten in de provincie Utrecht, te weten Utrecht en Amersfoort. Zij hebben 

zich niet aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. De handhaving van de Dordt-

se leerregels, die in 1619 de oprichting van de Remonstrantse Broederschap onvermijde

lijk maakten, bleek daarvoor een brug te ver.I4: 

Samenvatting en conclusies 

Als ergens de tegenstellingen tussen remonstranten en contraremonstranten logischer

wijs ook hun weerslag moesten hebben op politiek en bestuur, dan was dat wel in de 

provincie Utrecht. Daar was het calviniseringsproces veel trager verlopen dan elders, om

dat de gematigd protestantse en deels libertijnse of katholiek gebleven elite de Utrechtse 

kerk onder controle wilde houden. Het remonstrantisme erkende de leiding van de over

heid in religieuze zaken en genoot daarom de hoge bescherming van de Staten. De con-

traremonstrantse predikanten in de provincie hadden zich in 1612 met de nieuwe kerkor

de kunnen verenigen omdat hun tegenstanders zo niet numeriek dan toch wel kwalitatief 

de sterkste partij vormden. H3 Het kerkvolk volgde doorgaans de eigen predikant, van 

welke richting die ook was. De leerstellige tegenstellingen waren immers voor de gewo

ne man nauwelijks te bevatten, 

In 1618 was geen sprake van een herstel van het radicaal-calvinistische bewind zoals de 

stad Utrecht dat in de jaren 1585 tot 1587 had gekend.Zelfs prins Maurits kon het zich niet 

veroorloven de oude bestuurlijke elite in Utrecht van zich vervreemden. " ' Er bleef dus 

vrijheid van consciëntie voor andersdenkenden, mits die hun geloof stil en terughoudend 

beleden. De regenten erkenden in meerderheid dat kerkelijke eenheid noodzakelijk was 

voor het voortbestaan van de Republiek en waren daarom bereid de kerk een aantal pri

vileges te gunnen.I45 Aernout van Buchel is een typisch voorbeeld van deze opvatting. Hij 

koos voor de contraremonstrantse zaak omdat hij Gods hand zag in de Unie en in Maurits' 

leiding daarover. ' * Het Utrechtse stadsbestuur bestreed de illegale remonstrantse kerk

diensten actief en met overtuiging en deelde kwistig draconische boetes uit. Terugkeer 

van de remonstranten in hun oude machtsposities was immers een reële mogelijkheid. 

Bovendien moesten de contraremonstrantse homines novi zo nu en dan bewijzen dat ze 

pal stonden voor de zuivere leeren dat er in 1618 niet voor niets een machtswisseling had 

plaatsgevonden. Zo werd ook het kerkvolk scherp gehouden. ' r De Stichtse kerk bleef 

erop toezien dat haar predikanten en onderwijzers van onbesproken rechtzinnigheid wa

ren. I4S De ondertekening van de formulieren van enigheid was daarvoor een belangrijk 

instrument dat nog tot in lengte van jaren zorgvuldig werd gekoesterd. Het gemeen

schappelijk optreden van overheid en kerk-zij het dat de Staten zich veel lauwer opstel

den dan de vroedschap van Utrecht-tegen de remonstrantse predikanten had succes. In 

tegenstelling tot Holland verdwenen vrijwel alle remonstrantse gemeenten en bleef het 

aantal lidmaten in Utrecht en Amersfoort beperkt. Het Utrechtse remonstrantisme bleek 
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louter een domineesbeweging en geen volksbeweging. "'' Daarin kwam geen verande

ring na het aantreden van Frederik Hendrik, die de weg vrijmaakte voor een geleidelijke 

terugkeer van de remonstranten in het openbare leven. 

Begrippenlijst 

Avondmaal: regelmatig in een kerkelijke gemeente gehouden maaltijd met brood en wijn ter nagedachtenis aan Christus'laatste avond

maal met zijn discipelen; dit maakt de gelovigen als gemeente verenigd deelachtig aan de vergeving van zonden; lidmaten kunnen van

wege hun opvattingen of levenswandel uitgesloten worden van het Avondmaal of zelf beslissen of deel na me voor hen gepast is. 

censuur zie tucht. 

classis: kerkelijk district gevormd door een aantal kerkelijke gemeenten die predikanten en ouderlingen afvaardigen naar een classicale 

vergadering die periodiek wordt gehouden; gedeputeerden van de classis vormen het dagelijks bestuur; voornaamste taak van de classi

cale vergadering is het toezicht op de kerkelijke gemeenten, met name bij de beroeping van een nieuwe predikant. 

classis, gedeputeerden van de: college gekozen door de classicale vergadering belast met het dagelijks bestuur. 

collator: bezitter van het patronaatsrecht. 

commissarissen-politiek: vertegenwoordigers van de overheid op vergaderingen van kerkelijke colleges. 

consistorie zie kerkenraad. 

diaken: kerkelijk ambtsdrager belast met de armenzorg in een kerkelijke gemeente; diakenen vormen samen het college van dia kenen. 

excommunicatie: uitstoting van lidmaten uit de kerk. 

kerkenraad: bestuur van een kerkelijke gemeente belast met het toezicht op de gemeente, het handhaven van de tucht en het toezicht op 

de leer; bestaat uit predikant(en), ouderlingen en diakenen; in grotere gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen de brede kerkenraad 

met diakenen en de smalle kerkenraad zonder diakenen. 

kerkorde, provinciale: provinciaal kerkelijk reglement. 

Nederduits-gereformeerde kerk: tot ca. 1795 de naam van de Nederlandse hervormde kerk. 

ouderling: niet-predikant, lid van de kerkenraad. 

patronaatsrechten: heerlijk recht van voordracht van onder meer de predikant. 

presbyter: zie ouderling. 

synode, nationale: vergadering van predikanten en ouderlingen afgevaardigd door de provinciale synoden; hoogste kerkelijke orgaan in de 

Republiek. 

synode,praw'nc/a/e: vergadering van predikanten en ouderlingen afgevaardigd door de classicale vergaderingen; hoogste kerkelijke orgaan 

in een provincie. 

synode, gedeputeerden van de: college gekozen door de synodale vergadering belast met het dagelijks bestuur. 

tucht: beoordeling met strafsancties door de kerkelijke gemeente van leeren leven van lidmaten. 

Archivalia 

Het Utrechts Archief 

Staten van Utrecht 1580-1813 

- resoluties van de Staten, 1618-1630 (inv.nrs. 231-9 t/m 231-18); resoluties van Gedeputeerde Staten, 1618-1630 (inv.nrs. 264-23 t/m 264-35), 

en de inv.nrs. 364-5-62,364-5-68,364-5-72,364-6-87,364-6-90,364-6-93,364-6-95,364-7-101,364-7-104,364-7-110,364-7-116,441, 610,612 

Stadsbestuur van Utrecht, 1577-1795 (SA II): 

- resoluties van de raad/vroedschap, 1618-1630 (inv.nrs. 121-6 t/m 121-14), en de inv.nrs. i/8o, 1/82,2244 

Provinciale Kerkvergadering (provinciale synode) van Utrecht (PKV): 

-acta, 1621-1630 (via afschriften in het archief van de Staten van Utrecht, 1581-1813, inv.nr. 604), en de inv.nrs. 16,37,38,39,40,41,213,214 

Classis Amersfoort Nederlandse hervormde kerk: 

-acta, 1619-1630, inv.nr.i 

Classis Rhenen/Wijk bij Duurstede Nederlandse hervormde kerk: 

- acta, 1619-1630, inv.nr. i, en inv.nr. 91 

Classis Utrecht Nederlandse hervormde kerk: 

-acta, 1619-1630, inv.nrs. 1-2 

Kerkenraad van de Nederlandse hervormde gemeente Utrecht (NH Utrecht): 

- notulen, 1618-1631, inv.nrs. 2-4, en de inv.nrs. 205,206 

Remonstrantse broederschap (RB): 

- inv.nrs. 1,840-8423 

Verzameling losse aanwinsten Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht: 

- inv.nr. 1832 
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Bijlage: De remonstrantse predikanten in de provincie Utrecht in 1618 

Aanwezig op de remonstrantse provinciale synode in i6i8 

Predikant Levensjaren Standplaats 1 2 3 

Bodecherus, Joannes Assueri -1646 Cothen 

Bornius, Joannes Arnold i ca.1583-1636 Overlangbroek X X 

Bosschius, Pieter 

Werd later notar is. 

-1641 Wi jk bij Duurstede X X 

Caesarius, Henricus ca.1550-1628 Utrecht X 

Camphuysen, Dirk Rafaëlsz. 1586-1627 V leuten X X 

Frederici, Isaac (Luyt /Luyt jens/Lut ius) ca. 1582-1625 Utrecht X X 

Hornhovius, An thon ius ca. 1593-1642 Werkhoven X X 

Joannis, Assuerus 

Reconciliatie getekend en ingetrokken, 1623. 

Baarn en Eembrugge X 

Langeraeck, Chr is tophorus -1660 Harmeien X X 

Lindenius, Paulus -1648 Soest X X 

Monachius,Joannes -1660 Bunschoten X X 

Naeranus, Samuel -1641 Amers foor t X X 

Nederiagius, Joannes 

Werd later ambach tsman. 

Woudenberg X X 

Niell ius, Carolus 

Als Waals predikant niet aanwezig. 

1576-1652 Utrecht X X 

Ni jpoor t , W i lhe lmus 

Werd later boekhouder. 

-1648 Utrecht X 

Prevostius, Bar tho lomeus (Prevoost) 1587-1669 Vreeswijk X X 

Riddersbach, W i l he lm us 

Reconciliatie getekend en ingetrokken, 1623. 

Tuil e n ' t Waal X 

Rijckewaert, Carolus 1582-1650 Utrecht X X 

Speen hoven, Johannes 1571-1621 Utrecht X X 

Stedum, Egbertus Abcoude X X 

Taurinus, Franciscus ca. 1580- Maarssen X X 

Valck, Peter 

Geschors ten hersteld in ambt , 1620. 

emer i taa t 1638 Langerak 

Wanrnaker, Ben jamin Lopik X 

Welsingius, Henricus -1651 Maar tensdi jk X X 

Zeyst ius,Aegidius 

Afgezet in Gennep (Kleef), 1612, o.a. wegens 

remons t ran t i sme. 

-1628 Zegveld X X 

Zylius, Rudolphus (Van Zijll) 

Akte van st i ls tand getekend, 1623, en ingetrokken, 

1628. 

1582-1638 Utrecht X X 

Totalen en percentages 

26 24 16 3 

92% 62% 12% 

1. 1619/1620: geweigerd de formulieren te tekenen 

2. 1619/1620: geweigerd de akte van stilstand te tekenen en verbannen 

3. 1623: akte van reconciliatie getekend 

ARi:\D I'lFTfRSMA DI.Ml ITIYIINI. FX1TK 



Oud-Utrecht 

Overleden in 1618 

Johannis, Henricus ca.1546-1618 Amersfoort 

Taurinus, Jacobus ca. 1577-1618 Utrecht 

Niet aanwezig op de remonstrantse en niet op de contraremonstrantse provinciale synode in 1618 

Predikant Levensjaren Standplaats 7 

B lom merweert, Ansel mus van 1539-
emeritaat 1619 

Doorn X 

Boys, Ludovicus du 

Afgezet wegens levenswandel, 1619. 

-1623 Kamerik 

B rouwerus, Joannes -1627 Eemnes X 

Eemelenbrouck, Cornelius ab 

(Ematenboer/-broer/-broec) 

-1640 Schalkwijk X 

Oosterzee, Regnerus van 

Afgezet wegens levenswandel, 1619, en 

hersteld in ambt,1621. 

1585-1654 Bunnik X 

Porceliusjoannes 

Geschorst wegens levenswandel, 1618, 

en hersteld in ambt, 1619. 

-1661 Ter Aa X 

Ravenswaij, Joannes ca.1594-1636 Jutphaas X 

Rommius, Joannes 

Afgezet wegens levenswandel, 1619. 

Od ijk 

1.1619/1620: formulieren getekend 
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