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Ontevredenheid en verzet 

Op 22 januari 1579 noteerde broeder Wouter Jacobsz, toen verblijvende te 
Montfoort, in zijn dagboek: Op den XXIIen was bij ons tijdinge, dat binnen 
Utrecht sulcke unie als lange tevoeren of gesproken was, dat Hollant haer toe ver
sucht, nu toegegaen soude sijn ende was tselfde met triumphe gepubliceert, daertoe 
oeck gebruyckende het luyden van die doeken in den Dom 1 ). 
Ondanks de „triumf" waarmee de Unie van Utrecht (of Nadere Unie) werd 
„gepubliceerd" en het luiden van de Domklokken, was er veel tegenstand 
tegen de Unie. 
P. L. Muller gaat in 1886 zover dat hij zegt: Eigenlijk was er in geen enkel gewest 
onder regenten of bevolking eene meerderheid voor het plan (van de Unie). Daar
op laat hij volgen: maar de voorstanders hadden in hun voordeel, dat zij wisten wat 
zij wilden, en juist dit ontbrak aan de oppositie 2). Ook binnen Utrecht was er 
verzet tegen de Unie van Utrecht. De Utrechtse oppositie werd vooral ge
vormd door een aantal geestelijken van de vijf kapittels onder aanvoering van 
Jacob Cuynretorff, scholaster en vice-deken van Oudmunster. Volgens Blok 
had de oppositie het karakter van een samenzwering, op touw gezet tegen de 
Unie-plannen. Door het krachtig ingrijpen van de stadsregering en de arres
tatie van de hoofdaanstichters zou de samenzwering zijn verijdeld 3). Uit de 
stukken, door Muller verzameld en uitgegeven, valt niet op te maken in hoe
verre er werkelijk sprake is geweest van een samenzwering. In ieder geval is 
zeker, dat Jacob Cuynretorff een geschrift heeft opgesteld, gericht tegen de 
Unie, en dat hij dit geschrift onder vrienden en medestanders heeft laten ver
spreiden. In de verslagen van de getuigenverhoren door de schepenen van de 

1) Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz, uitg. door I. H. van Eeghen, Groningen 1959, 758. 
Wouter Jacobsz was prior van het klooster Stein te Gouda. Nadat de stad in handen van de 
geuzen was gekomen, eind juni 1572, vluchtte hij naar Amsterdam, dat tot begin 1578 trouw zou 
blijven aan de Spaanse koning. In 1578 week hij uit naar Montfoort. Tijdens zijn verblijf in 
Amsterdam en Montfoort hield hij een dagboek bij. 
2) „Stukken over de tegenstand der Utrechtse katholieken onder leiding van den scholaster van 
Oudmunster Jacob Cuynretorff tegen de Unie van Utrecht", medeged. door P. L. Muller, Bij
dragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, ( 1886). 393. 
3) P. J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III, Groningen 1896,226. 
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stad (uiterst boeiende lectuur!) wordt het door Cuynretorff opgestelde ge
schrift herhaaldelijk een Contra-unie genoemd. 
In de Contra-unie, bestaande uit 22 artikelen, proeven we de geest van het ver
zet. In artikel 5 wordt geponeerd, dat de Unie is beraamd in strijd met de 
Satisfactie, bij zijn Princelijcke Genaden volgende die Pacificatie van Gent den lan
den van Utrecht verleent. De privilegiën en vrijheden van Utrecht lopen door de 
Unie groot gevaar. Alvorens zulk een verbintenis wordt aanvaard, zou het 
advies gehoord moeten worden van de notabelste inwoenderen des lants, so gees-
telyck als weerlyck, als in voortijden in gelijcke nyeuwe wichtige zaecken wel ge-
schyet is (art. 6). Het blijkt - aldus artikel 8 -, dat Hollant nyet (probeert) ons te 
bewaren, maer deur ons beschermpt te blijven, ons latende tot haerluyder voor
schans in 't supporteren mede van alle haren lasten. Ons landeken van Utrecht kan 
geen partij zijn tegenover de andere gewesten, daer men tot allen plaetsen bin
nen een ure can uuytrijden, zij het dat daarvoor wel een paard vereist is (art. 10). 
Het profijt van de Unie zou slechts gelden voor weinige personen. Ende dat om 
't profijt van seer weynich nyet en behoort in aventuer, hasart ende ongewonelicke 
eygendom het gantsche lant ende gemeente geïnduceert ende vervuert te worden. 
Pas in artikel 17 komt de religie aan de orde. Met name in Holland en Zeeland 
zou iedereen mogen geloven naar eigen goeddunken. En dat terwijl accordt off 
forme van één religie die meeste unie ende eendracht inbrengt, ende diversiteyt in 
dien (de religie) . . . wortel ende moeder blyeft van allen twist, haet ende nijt, en 
onmoegelijck is op sulcke fundament (namelijk van verscheidenheid van religie) 
een sterckte van eendracht te bouwen. 

Vooral uit artikel 20 blijkt hoe fel men gekant is tegen Holland en Zeeland. 
Bijsonders aengemerckt, dat alzo die provinciën van Hollant ende Zeelant geen 
geloeff gehouden en hebben in 't accordt ende overcommen (overeenkomst), mit 
haer eygen litmaten so solemnelicken (plechtig) gemaeckt, besegelt ende beswo-
ren, wat hoop is dan, dat sy enich gelove sullen houden andere uuytheemsche pro
vincie, ende bijsonder die van Utrecht, haren nabuyren, daer zij altijls querelen 
(twisten) ende oorlogen tegens gehadt ende gesocht hebben onder haren juck te 
brengen? 
Het stuk van Cuynretorff was inderdaad een ,,contra-unie". Hij en de zijnen 
lieten duidelijk blijken dat zij contra (tegen) de Unie waren. Wat zij wèl wil
den, bleef echter uiterst vaag. De inhoud en de verspreiding van het geschrift, 
alsmede het gerucht dat de heer van Montfoort was aangezocht om de leiding 
op zich te nemen van een „verzetspartij", waren voor de stadsregering aan
leiding om in te grijpen. Eind december 1578 werd Cuynretorff gearresteerd, 
samen met enige medestanders. Ondanks interventie van de kapittels bleef 
Cuynretorff tot eind januari 1579 als gevangene op het stadhuis. De anderen 
werden half januari al vrijgelaten. Het verzet was in de kiem gesmoord. Zo er 
een poging is geweest tot samenzwering, dan is deze reeds in een vroeg sta
dium ontdekt 4). 

Van verzet tegen de Unie van Utrecht getuigt ook een paskwil (schotschrift op 
rijm), dat begin januari 1579 in omloop werd gebracht. In dit schotschrift zijn 

4) Het geschrift van Cuynretorff, de verslagen van de getuigenverhoren voor schepenen van 
Utrecht omtrent zijn plannen en de resoluties van de kapittels bij Muller, „Stukken over de 
tegenstand". 402-466. 
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verscheidene namen van voorstanders der Unie verwerkt. Onder de genoem
den die worden aangevallen, treffen wij onder andere aan Floris Thin, sedert 
1577 landsadvocaat van Utrecht, Aert Dircsz van Leyden, burgemeester van 
de stad, prins Willem van Oranje en ook Hubert Duifhuis. In het schotschrift 
wordt de bevolking van Utrecht opgeroepen de pro-Uniebril af te zetten. Elke 
strofe eindigt met de regel: 

Legt of den bril! 't Is meer dan tijt! S iet uut u ogen! 
In de vijfde strofe wordt Duifhuis genoemd: 

Al statet (verwijzing naar de Staten) die waerheyt tegen, ten macht nyet 
baten: 
T'sijn de roomsche brillen, die nyet dogen, 
T'hys ('t is) goetpatrioots d'oude religie haten, 
Sacramenten blasphemeren, tsijn Huberts logen! 

Duifhuis wordt in dit kleine fragment verweten met zijn leugens tegen de 
waarheid in te gaan. Hij wordt voorgesteld als iemand die het doet voorkomen 
dat roomse brillen (overtuigingen) niet deugen en dat het vaderlandslievend is 
om de oude religie te haten. Ook bedrijft hij blasfemie met de sacramenten, 't 
Is nogal wat! 5) 

Veelbetekenend is het, dat Duifhuis in één adem wordt genoemd met voor
standers van de Unie. Door zijn tegenstanders, en niet ten onrechte, werd hij 
tot deze groep gerekend. Zijn tegenstanders staan daarin niet alleen. Prof. 
Rogier heeft Floris Thin de woordvoerder genoemd van een richting even 
interconfessioneel, even libertijns, even ,,religions-friedlich" als Oranje; zij was, 
voor zover protestant, van de Duifhuiskleur 6j. Van de Duifhuiskleur! Deze 
typering is een vondst, al bedoelt Rogier de aanduiding niet onverdeeld posi
tief, zoals blijkt uit het woord „libertijns". „Libertijns" werd en wordt meestal 
in negatieve zin gebruikt. Met zijn typering brengt Rogier evenwel Oranje 
en een bepaalde richting binnen het Nederlandse geestesleven in verband met 
Duifhuis 7). 
Mensen als Willem van Oranje, Floris Thin, Aert Dircsz van Leyden, Johan 
van Oldenbarnevelt en Duifhuis zelfwaren zeker voorstanders van een unie, 
maar dat betekende geenszins dat zij zich tevreden betoonden met de defini
tieve inhoud van de artikelen der Unie van Utrecht. In het bijzonder gold hun 
ontevredenheid en tegenstand het dertiende artikel over de godsdienst. 

Floris Thin (overleden 31 augustus 1590) behoorde tot de oude beproefde vrien
den van de prins, op wie hij ten volle kon vertrouwen 8). In de prins zag Thin de 
verdraagzaamheid, de gewetens- en godsdienstvrijheid gewaarborgd. Meer 
dan wie ook had hij zich ingespannen voor de aansluiting van Utrecht bij Hol-

?) Muller heeft het schotschrift onder de naam Pasquillus 1579 gepubliceerd. 468v\. 
6) L. J. Rogier. Paulus Buys en Leicester. Nijmegen/Utrecht 1948, 11. 
7) Ook elders verbindt Rogier Oranje met Duifhuis. In Eenheid en Scheiding. Utrecht 1968 (2e 
dr.) noemt hij Willem van Oranje een protestant in de trant van Duifhuis (61). 
8) Blok, Geschiedenis, 244. 

73 



land en de prins. Het bezoek van de prins, samen met zijn vrouw Charlotte de 
Bourbon, aan Utrecht op 18 augustus 1577 en de hartelijke ontvangst die hem 
ten deel viel, moet Thin veel voldoening hebben geschonken. 
Het eerste ontwerp voor de Unie van Utrecht werd door de bekwame lands
advocaat opgesteld, in overleg met de prins. Het ontwerp was geheel in de 
geest van de religievrede van 22 juli 1578, opdat de Unie voor de aanhangers 
van beide religies aanvaardbaar zou zijn 9). Waarschijnlijk heeft Thin voor 
zijn concept gebruik gemaakt van de tweede Unie van Brussel (december 
1577). Door deze Unie werd een ongekende godsdienstvrijheid voor beide 
religies verzekerd. 

Tegen de bedoelingen van de prins werd het ontwerp van Thin door de verte
genwoordigers van Holland en door graaf Jan van Nassau, de broer van Wil
lem van Oranje, aanzienlijk gewijzigd. Tussen Jan van Nassau, die zo'n be
langrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de Unie van Utrecht, 
en de prins bestonden grote meningsverschillen omtrent de godsdienst. De 
prins streefde naar gelijke vrijheid van godsdienst voor rooms-katholieken en 
hervormden, terwijl Jan van Nassau, zelf een overtuigd calvinist, de hervorm
den eenzijdig wilde begunstigen. 
Johan van Oldenbarnevelt, sedert 1576 pensionaris van de stad Rotterdam, 
heeft bij de beraadslagingen over de artikelen der Unie getracht te redden wat 
er te redden viel. Hij stelde ongeveer dertig belangrijke veranderingen voor, 
waarvan er tien werden aanvaard. Hij kreeg bijvoorbeeld gedaan, dat achter 
de zinsnede in artikel 13 mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moe
gen blijven, ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen 
de woorden werden toegevoegd: ofte ondersoucken. 
Oranje was met het resultaat van de uiteindelijke versie van de artikelen der 
Unie zo weinig ingenomen, dat hij lange tijd weigerde te ondertekenen. Nog 
in het begin van januari 1579 stelde hij van Gent uit enkele ingrijpende wijzi
gingen voor. Zij werden niet overgenomen. In februari verklaarde de prins, 
dat het plan van de Unie niet en dochte (deugde) en in een gesprek met Aert 
Dircsz van Leyden zei hij, dat hij geen unie wenste die een calvinistisch stem
pel zou dragen 10). Toen de prins bemerkte, dat zijn oude ideaal, gewetens
vrijheid zowel als godsdienstvrijheid voor allen, in de toenmalige omstandig
heden niet te bereiken was en ook het streven naar een algemene Unie, waar
bij aan de Zuidelijke gewesten voldoende waarborgen gegeven konden wor
den, vruchteloos was, tekende hij op 3 mei 1579 een acte van adhesie. 
Al vroeg was de prins een voorvechter van gewetens- en godsdienstvrijheid. 
Uit de beroemde oudejaarsavondrede tegen de onbeperkte afkondiging van 
de plakkaten in de Raad van State (31 december 1564), een eerste hoogtepunt in 
zijn stormachtige politieke loopbaan 11), is de uitspraak bewaard: Ik ben besloten 

9) Vgl. P. L. Muller, De Unie van Utrecht, Utrecht 1878, 54; G. W. Kernkamp, ,,De wording der 
Unie van Utrecht", De Unie van Utrecht herdacht, Utrecht 1929, 31v.; Rogier, Paulus Buys en 
Leicester. 12: P. J. van Winter, ,.de ontwerpen van de Unie van Utrecht", Bijdr. en Mededeelingen 
v. h. Hist. Genootschap (1943), 115; P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam, II, A'dam/j_ 
Antwerpen 1961 (pocketeditie), 329. 
10) Rogier, Eenheid en Scheiding. 92. 
11) J. Romein, „Willem van Oranje", in: Jan en Annie Romein, Erflaters van onze beschaving. 
A'dam 1971 (9e dr.). 113. 
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katholiek te blijven, maar ik kan niet goedkeuren dat de vorsten zouden willen heer
sen over de menselijke gewetens en de vrijheid van geloof en van godsdienst onder
drukken 12). 
In de zestiende eeuw werd een onderscheid gemaakt tussen vrijheid van gewe
ten of religie en van vrijheid tot - zoals men toen zei - exercitie der religie, tot 
de openlijke uitoefening van de godsdienst. Voor Oranje daarentegen was de 
eerbiediging van anderer geloof verbonden met verdraagzaamheid tegenover 
de uitingen van dat geloof. In de considerans van de Religievrede van 1578 liet 
hij de waarschuwende woorden opnemen, dat als men niet zou toelaten de 
liberteyt ende exercitie van de gereformeerde (= hervormde) soo wel als van 
d'oude religie er grote dangieren, bloetstortinghen en andere inconvenienten zou
den plaats hebben. Reeds eerder, in juli 1572, gaf Marnix van St. Aldegonde 
in de Statenvergadering van Dordrecht uitdrukking aan de wens van Oranje 
dat gehouden zal worden vryheyt der religiën zoe wel der gereformeerde als der 
roemssche religie, ende dat een yegelick in den zijnen in 't openbaer ende in eenige 
kerkeken ofte cappellen . . . zal gebruyeken wye exercitie der zelver, zonder dat 
daer innen yemant empeschement, hinder ofte moeyenisse gedaen zal worden ende 
dat de geestelicke personen in haeren staet ende onbecommert blijven zullen 13). 
Een duidelijk pleidooi voor tolerantie in godsdienstig opzicht, ontsproten aan 
de idealen van Willem van Oranje! 

De godsdienstpolitiek is voor de prins een van zijn zwaarste staatkundige pro
blemen geweest. Het is de tragiek van zijn grootheid, dat hij op dit punt een hoger 
ideaal heeft nagestreefd dan enig ander van zijn tijd en dat hij telkens heeft moeten 
zwichten voor wanbegrip en tegenwerking van beide zijden 14). De Unie van 
Utrecht, zoals zij was geworden in januari 1579, heeft de prins, voorvechter 
van de godsdienstvrijheid en van de vrijheid tot uitoefening van de godsdienst, 
ervaren als een nederlaag van zijn godsdienstpolitiek. Deze godsdienstpolitiek 
was niet alleen een uitvloeisel van zijn staatsmansinzicht, maar was ook nauw 
verbonden met zijn geloofsovertuiging. Politieke motieven behoeven trou
wens niet in strijd te zijn met geloofsmotieven! 
Volstrekt onbevredigend moet het voor de prins (en niet alleen voor hem) zijn 
geweest, dat het dertiende artikel van de Unie van Utrecht het vraagstuk van 
de vrijheid tot uitoefening van de godsdienst onbeslist liet. Vergeleken met de 
religievrede van 1578 betekende de Unie van Utrecht vele stappen terug. Wel 
werd - en dat is niet gering te achten in die tijd - het beginsel van gewetensvrij
heid algemeen erkend. Bovendien werd in artikel 13 uitdrukkelijk verklaard, 
dat iedereen individueel vrij zou mogen blijven in zijn religie; niemand mocht 
omwille van zijn religie vervolgd worden en van overheidswege zou geen 
onderzoek naar iemands geloof ingesteld mogen worden. Tot openlijke tole
rantie met betrekking tot de exercitie der religie kon men echter niet komen. 
Op het punt van de religie mochten de provincies Holland en Zeeland naar 
eigen goeddunken handelen. Ende soe veel tpoinct van der religie aengaet sullen 

12) Je suis decide à rester catholique, mais je ne puis pas approuver que les princes veuillent comman
der aux consciences humaines en supprimer la liberté de foi et de religion. 
13) Geciteerd bij W. Nijenhuis, Geloof en Revolutie. Voorburg 1972, 16. 
14) W. F. Dankbaar. Hoogtepunten uit het Nederlandse Calvinisme in de zestiende eeuw. Haarlem 
1946, 109. 
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hem die van Hollant ende Zelant draegen naer haerluyden goetduncken. De religie 
wordt in dit begin van artikel 13 (en nergens in de hele Unie) niet nader gede
finieerd en ook wordt er geen enkele kerk met name genoemd, maar in de 
provincies Holland en Zeeland hadden de hervormden het al voor het zeggen. 
Er was daar al geen sprake meer van liberteyt ende exercitie soo wel van de gere
formeerde als van d'oude religie. Wat de andere gewesten, inclusief Utrecht, be
treft, bleef men steken in vage en verwarring stichtende formuleringen: ende 
d'andre provinciën van dese Unie sullen hem (zich) moegen reguleren naer inhoudt 
van de Religions vrede by den eertshertoge Mathias, gouverneur ende cappiteyn 
generael van dese landen, met die van sinen ray de by advis van de Generael Staten 
airede geconcipieert, ofte daerinne generalick oft particulierlick alsulck ordre stel
len als si tot rust ende welvaert van de Provinciën, Steden, ende particulier leden 
van dyen, ende conservatie van eenygelick, gheestelick ende weer lick, si/n goet ende 
gerechticheyt doennelick vynden sullen, sonder dat hem herinne by enyge andere 
provinciën enich hynder ofte belet gedaen sal moegen worden, mits dat een yder 
particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven, ende dat men nyemant ter cause 
van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. 
Pacificatie tot Ghendt gemaeckt. In de praktijk is de regeling van de godsdienst 
een provinciale aangelegenheid geworden. Door de wijze van formuleren 
kwamen de verwijzingen naar de Religievrede en de Pacificatie van Gent in 
de luchtte hangen. 

Willem van Oranje, voorstander van een unie, maar hoogst ontevreden met de 
Unie van Utrecht, predikte het streven naar verzoening der uitersten. Deze geest 
zien wij, volgens prof. Rogier, vertegenwoordigd door de bekende Hubertus Duif-
huis 15). De verzoening der uitersten in de geest van Duifhuis, Oranje's ideaal 
van een pariteitsstaat in religievrede, . . . was gedoemd een illusie te blijven 16). 
Met het protestantisme van Duifhuis - aldus Rogier - was Oranje zeer ingeno
men; te Utrecht woonde hij Duifhuis'preken bij. Daarin zag men terecht een de
monstratief gebaar 17). De formuleringen en conclusies zijn voor rekening van 
Rogier, maar terecht signaleert hij een geestverwantschap tussen Oranje en 
Duifhuis. In zijn strijd voor verdraagzaamheid, gewetens- en godsdienstvrij
heid had Oranje in Duifhuis een overtuigd medestander. 

Duifhuis en de vrijheid van de evangelieverkondiging 

Hubert Duifhuis (1531-1581) 18) was tot 1572 pastoor van de St. Laurenskerk 

15) L. J. Rogier. Gesch. v. h. Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. I, A'dam 
1945,517. 
16) Rogier, Katholicisme. 440. 
17) Rogier, Katholicisme. 519. De prins heeft geen preken van Duifhuis bijgewoond. Volgens 
Bor en Brandt is de prins één keer bij Duifhuis ter kerke geweest, waarschijnlijk in 1580. Het 
initiatief tot de kerkgang ging niet uit van de prins, maar van zijn opperstalmeester. jhr. Emmery 
de Lyere. Wel verklaarde de prins na de dienst, dat het gehoorde hem veel voldoening had 
geschonken. Met zijn kerkgang had de prins geen ..demonstratief gebaar" op het oog. Wel 
beschouwden de calvinisten de kerkgang van de prins als een demonstratie voor Duifhuis. Vgl. C. 
Kramer, Emmery de Lyere ei Mamix de Sainte Aldegonde, Den Haag 1971, 95. 
18) Literatuur over Duifhuis: P. Bor. Historie der Nederl. Oorlogen. II. A'dam 1679.830-837. Bor 
is in 1559 te Utrecht geboren en leefde daar zeker tot 1615. Een groot deel van zijn historisch 
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te Rotterdam. Gedurende zijn verblijf in Rotterdam was hij reeds bekend om 
zijn verdraagzaamheid, zijn „evangelische gevoelens" en zijn „sermoenen". 
In het openbaar gaf hij te kennen, dat hij was getrouwd en de naam van „bij
zit" voor zijn vrouw afwees. 
Nadat op 1 april 1572 Brielle in handen van de watergeuzen was gevallen, 
werd Rotterdam drie maanden lang door de Spanjaarden bezet. De komst van 
de Spanjaarden onder Bossu betekende het einde van Duifhuis' werkzaam
heid in Rotterdam. Voor de inquisitie moest hij uitwijken naar Keulen 19). 
Daar kwam hij in benarde omstandigheden terecht. Sijn vrou beviel in 't kinder-
bedt en sijn gesin in gebreck van broodt (G. Brandt). Door een koopman uit 
Dordrecht die bekend staat als de „Dordtse Keulenaar" en die hem in Rotter
dam meermalen had horen preken, werd hij in 1574 geholpen. Waarschijnlijk 
had de koopman goede relaties in het vaderland, want al spoedig schreven de 
stadsbesturen van Rotterdam, Den Haag en Utrecht ernstige brieven aan Duif-
huis, hem verzoekende tot haren leraar, elk om 't ernstigste. Op het verzoek van 
Utrecht ging Duifhuis in. Hij moet na juli uit Keulen zijn vertrokken, want op 
26 juli 1574 is zijn vrouw daar overleden. 

De brieven van de stadsbesturen doen vermoeden, dat Duifhuis toen al een 
bekende figuur is geweest. Brandt weet in zijn Historie der Reformatie te ver
tellen, dat de schepenen van Utrecht ervan op de hoogte waren dat Duifhuis 
seer vreedtsaem van aerdt was en dat hij een seer bewegelijke (bewogen) maniere 
van preken had. In Utrecht, het cléricale centrum van het land, waar de aarts
bisschop zetelde, werd Duifhuis pastoor van de St. Jacobskerk voor het half 
gedeelte (naast hem stond vanwege de uitgestrektheid van de parochie nog een 
tweede pastoor). 
Duifhuis was een voorbeeld van verdraagzaamheid. Het was zijn vaste over
tuiging, dat men elckander behoort te lijden, dragen, in 't vriendelijck onderwijsen, 
tot dat de Heer genade gave, dat aen unverständigsten oock van God uijt genade 
verstand gegeven worde, om de opregte waerheijt te kunnen verstaen ende begrijpen 
20). Zijn verdraagzaamheid was een vrucht van de christelijke liefde. De lief-

werk heelt hij in zijn geboorteplaats geschreven. Waarschijnlijk heeft hij Duifhuis gekend. 
G. Brandt, Historie der Reformatie, I, A'dam 1671, 613-621, 655v. Brandt vermeldt, dat hij zijn 
gegevens over Duifhuis heeft verkregen uit mededelingen van diens nakomelingen en van andere 
geloofwaardige personen. 
J. Wtenbogaert, Kerkcelijcke Historie, R'dam 1647, 220. Wtenbogaert, geboren te Utrecht op 1 1 
februari 1557, werd in 1584 predikant aldaar. Hij heeft Duifhuis meermalen horen preken. 
J. Trigland. Kerkelicke Geschiedenissen, Leiden 1650, 319-321. 
P. C. Hooft, Ned. Historien, A'dam 1628-1638, boek XXIII, 1054v. 
J. Schelte ma. Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, II, A'dam 1818, 124-180. 
H. J. Royaards. „Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht", Archief voor Kerkel. Gesch., 
verzameld door N. C. Kist en H. J. Royaards, (1846). Ook afzonderlijk als boek uitgegeven in 
1847, 122-156. 
J. Wiarda, Huihert Duifhuis, de prediker van St. Jacob, A'dam 1858. 
M. G. L. den Boer, artikelen over Duifhuis in Hervormd Utrecht, XXXII (1976/77), nrs. 5-10, 13. 
15, 17,20,22,24,25,30,31 en 32. 
A. Graafhuis en A. Kool. Wijk Cen de Jacobikerk, Utrecht 1977. 
19) Ten onrechte vermeldt Rogier, dat Duifhuis bij de geuswording van Rotterdam in de zomer 
van 1572 het pastoraat neerlegde en onmiddellijk daarna tot pastoor van de Utrechtse St. Jacob 
werd benoemd (Katholicisme. 135). 
20) De citaten uit de sermoenen van Duifhuis zijn ontleend aan Wiarda, Huibert Duifhuis. 
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de draagt en verdraagt. Och oft dus toeginge.' Soo soud er soo veel scheuringen 
ende gedeeltheijt onder de Christenheijt niet sijn; maer een ding gebreekter (ont
breekt er), waerdoor dit dus niet en gaet, dat is de liefde - soo sij bij ons plaets 
hadde, souden wij malckanderen soo ligtelijcken niet afsluijten, kerkeken op ons 
sehen bouwen, maer vast aenhangen als die eerste kerkeke der Apostelen gedaen 
heeft, die niet soo curieus op pointgens (kleine punten) malckanderen op 't scherp
ste hebben ondersogt. . . 
Eerder dan velen zag hij de misbruiken en misstanden in de kerk. Toch bleef 
zij voor hem de heijlige Christenkercke. De kerk als het geheel der gedoopten 
hield hij in het oog en hij wilde een hervorming van de kerk in de kerk doordat 
zij zou luisteren naar de stemme des Bruijdegoms. Het juk dat de Bruidegom 
zijn bruid oplegt is zacht en zijn last is licht. De kerk als Christus' bruijden mag 
tog met geen andere wetten beswaert ende belast worden, als alleen met die, welcke 
haer liefste haer opgelegt ende bevolen heeft, daer hij op gestorven is, ende die hij 
met sijnen bloede besegelt heeft. 
In de loop van 1577 begon Duifhuis zich steeds nadrukkelijker en openlijker 
te keren tegen de rooms-katholieke leer, zonder zich echter aan te sluiten bij 
de calvinistische hervormden in de stad. Hij bleef pastoor van de Jacobikerk. 
Het stichten van een bijzondere kerk op grond van bepaalde leerstukken, 
waaraan men zich moest verbinden, was in zijn ogen sectarisch. Wtenbogaert 
heeft de kerkopvatting van Duifhuis voortreffelijk onder woorden gebracht: 
Hij had' geen sin tot het oprechten van eene besondere kerkek op seeckere beson
dere belijdenis des geloofs, aen dewelcke men sich most verbinden, noemende 't sel-
ve eens secterije, maer hiel genoech te sijn (achtte voldoende) soo veel de leere des 
geloofs aenginck (betreft), dat men de pauselijcke superstitiën ende afgoderije ver
werpende, bleve in het algemeijne christelick geloof. 

Door zijn indringend-bijbelse wijze van prediken en zijn beminnelijke per
soonlijkheid trok de „pastoor van Rotterdam", zoals men hem bleef noemen 
(Bor), veel mensen aan. Hij bleef de dienst leiden met het witte koorkleed en 
temidden van de beelden in de Jacobikerk. Hij kreech grooten toeloop ende 
dede het pausdom grooten afbreuck (Wtenbogaert). Hij begon de gemeente te 
reformeeren, niet met beelden te breecken, maar met preeken tegen de beelden 
ende roomsche superstitiën (Trigland). Onder zijn gehoor kwamen ook vele 
notabelen en leden van de Utrechtse raad. Duifhuis hield volle kerken. Toen 
hij in 1580 om gezondheidsredenen niet elke zondag behoefde voor te gaan in 
de kerkdienst, kon men dikwijls geen plaats krijgen, als hij prediken zou. Bij 
deze ontwikkeling constateert Rogier: Hier betrapt men op heterdaad een proces 
van een geleidelijke protestantisering in etappes 21). 

De raad achtte het van groot belang om in de moeilijke tijd een man als Duif
huis voor de stad te behouden. In een raadsbesluit van januari 1578 lezen we: 
De raedt aenschou nemende op de groote diensten, goede sermoenen ende predika-
tien, die heer Hubert Duifhuis, pastoor van het half gedeelte van Sint Jacobs, alhier 
t'Utrecht eenige jaeren al gedaen heeft ende noch daegelijcks doende is, met goede 
onderwijsinghe ende vermaninghe, tot leeringe ende stichting van de gemeente 
deser Stadt, ende dat een alsulcken predicant in dese gevaerlijke tijden grotelijcx 

21 ) Rogier, Katholicisme. 519. 
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Kopergravure van H. 
Duifhuis, c. 1566. Uit: G. 
Brandi, Historie der Re
formatie. Amsterdam, 
1677. G.A.U., Icon. At
las. 
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van nooden is gehouden binnen dese Stadt, heeft denselven tot sijn nootdruft ende 
onderhout voor een jaer toegevoegd eene somme van f 250-, ende voor den 
dienst, dien hij tot noch toe gedaen heeft eens f 50- 22). 
De raad had Duifhuis nodig en dat legde hem geen windeieren. Toch beteken
de dit niet, dat hij een willig werktuig was in de handen van de overheid. Te
genover haar behield hij zijn zelfstandigheid. In de verhouding met de over
heid is er van de kant van Duifhuis geen spoor van slaafse onderworpenheid. 

22) Ook in de stadskameraarsrekeningen, uitg. door J. J. Dodt van Flensburg in zijn Archief voor 
Kerkel. en Wereldsche Geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht. III, Utrecht 1859, lezen we 
herhaaldelijk bij de uitbetalingen aan Duifhuis gedaan, dat hij de gemeente deser Stadt gedient heeft 
met goede sermoenen, leeringen, vermaningen ende troostingen of dat hij de gemeente deser Stadt 
gedient heeft met goede sermoenen, leeringen en andersins. Bij de andere predikanten wordt volstaan 
met de vermelding van het bedrag dat zij hebben ontvangen. In deze rekeningen komt zijn naam 
voor 't laatst voor in 1581. Herrn. Elconius krijgt dan een halvepensie. in mr. Huberts voorsi. plaets, 
soo die in Gode gerust was. 
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Meermalen hield hij tegenover haar voet bij stuk en dwong hij haar tot duide
lijke beslissingen en uitspraken, welke hij schriftelijk liet vastleggen. Met de 
overheid ging Duifhuis niet over een nacht ijs. Hij wees haar op haar taak, 
welke veelomvattend was, maar niet zo omvattend dat zij in het leven en het 
geloof van de mensen mocht ingrijpen. Eens voegde hij de bestuurders van de 
stad toe: Daar gij vervolgt, daar kunnen uw zaken niet met God bestaan. De ge
ringste vorm van discriminatie om het geloof en van conscientiedwang be
schouwde hij als „vervolging". De overheid was naar de mening van Duifhuis 
geenszins geroepen om mensen wegens de godsdienst, welke dan ook, te ver
volgen. In een preek vermaande hij haar dat sij sich tog nimmermeer souden 
laten wijs maken om sich te laten misbruiken over saken des geloof s, of der 
conscientie iemand geweld aen te doen, ofte vervolgen, alsoo dit God alleen toe
komt . . . 23). 

Duifhuis was een zelfstandig en onafhankelijk man, die bij geen enkele partij 
kan worden ingedeeld. Duifhuis was Duifhuis! Het al te stellige van het leer
stellige had zijn liefde niet. De bijbel was - zo zei hij - zijn catechismus; een 
andere had hij niet nodig. In zijn prediking drong hij aan op gereformeertheijt 
des harten en wat hij predikte leefde hij anderen voor. 
Met zijn gemeente koos hij voor de „via media", de middenweg tussen de 
rooms-katholieke kerk enerzijds en een calvinistische kerk anderzijds. Toen 
hij zich openlijk had losgemaakt van de roomse hiërarchie, weigerde hij zich 
te onderwerpen aan de kerkorganisatie van de calvinisten. Een kerkeraad wil
de hij in zijn gemeente niet invoeren. Hierover kreeg hij het later aan de stok 
met de calvinistische predikanten - Helmichius, Sopingius en vooral Moded - , 
maar hij wist van geen wijken. 
Met deze opstelling van zijn gemeente wilde Duifhuis de weg open houden 
voor de ene katholieke kerk van Nederland, een kerk waarin ruimte zou zijn 
voor diverse stromingen, met elkaar verbonden door het geloof in de ene 
Heer. Bij Duifhuis worden we getroffen door een geweldig vertrouwen op de 
kracht van de waarheid en op het werk van de Heilige Geest, want is de waer-
heijt op onse sijde, so salse de logen wel verwinnen, want wat vermag die nietige 
ende overvlugtige logen tegen de almogende, onverwinnelijcke ende standvastige 
waerheijt? 
Als prediker van de verdraagzaamheid is Duifhuis zowel tegenover bepaalde 
vertegenwoordigers van het rooms-katholicisme als van het calvinisme en 
tegenover de overheid krachtig opgekomen voor de vrijheid van de evangelie
verkondiging. Deze impliceerde voor hem persoonlijke vrijheid voor ieder
een, gewetensvrijheid èn vrijheid tot de uitoefening van de godsdienst. Omdat 
hij het waagde met de waarheid, was hij wars van gewetensdwang en ketter
vervolging. 

23) Geciteerd door Royaards, ,,Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht". 188. 
Royaards. die de beschikking had over het handschrift van veertien lijdenspreken van Duifhuis, 
noemde de geciteerde plaats hoogst belangrijk voor de denkwijze ran Duifhuis. In dezelfde preek 
waarschuwde Duifhuis tegen de geloofsvervolging die van de kerk uitgaat. 
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Als voorbeeld van Duifhuis' strijd voor de vrijheid van de evangelieverkondi
ging kiezen we zijn handelwijze in de zomer van 1578. In mei of juni van dat 
jaar deelde hij burgemeester en schepenen mede, dat hij voortaan wenste te 
prediken op de wijze der hervormden. Daartoe vroeg hij consent, zeggende dat 
zijn geweten hem aldus dwong. 
Er zijn allerlei motieven te noemen waarom hij zich met zijn mededeling en 
verzoek wendde tot de raad. Eén motief is, dat Duifhuis al lang niet meer de 
roomse hiërarchie erkende. Met de aartsbisschop en de kapittels wilde hij 
niets te maken hebben. De rooms-katholieke prof. Rogier spreekt over de 
beruchte Utrechtse kapittelstand. Wat het zedelijk leven van de aartsbisschop, 
Frederik Schenk van Toutenburg, aangaat valt nauwelijks iets goeds . . . te zeg
gen. Drie vrouwen zijn hekend als moeders van zijn bastaarden. In december 1555 
was hij (toen nog aartsdeken) door de schepenen van Utrecht veroordeeld tot 
schadeloosstelling aan zekere Jannichje Gerrits, door hem verkracht en ver
volgens ten huwelijk bezorgd aan ene Jan Rutgers, onder beloften die hij niet 
nakwam. Rogier vraagt zich af hoe zulke schepenen slechts zes jaar later de 
cynische focarist, die zij veroordeeld hadden, met eerbied (als aartsbisschop) heb
ben kunnen begroeten 24). Men behoeft nog geen moralist te zijn als men met 
dergelijke lieden liever niets uitstaande wil hebben. 
Het belangrijkste motief is echter, dat Duifhuis de overheid wilde dwingen 
hem en zijn Jacobigemeente de vrijheid van evangelieverkondiging te waar
borgen. De overheid was toen de enige instantie die dat kon doen. Met zijn 
mededeling en verzoek bracht hij haar in een moeilijk parket. Zij had liever 
gezien, dat Duifhuis maar gewoon was doorgegaan, zonder iets te zeggen. 
Velen in de raad stonden achter zijn geleidelijke manier van hervormen. 
De overheid moest nu bij de kapittels te biecht. Zij drong aan om een gunstig 
antwoord te geven op het verzoek van Duifhuis. De kanunniken verklaarden 
echter, dat zij daartoe volstrekt geen consent konden dragen en zij verzochten de 
magistraat door zijn gezag te zorgen, dat geen nieuwigheden tegen de rooms-
katholieke religie plaats grepen. Door dit antwoord werd de raad in verlegen
heid gebracht. Hij zat tussen twee vuren; aan de ene kant de hoge geestelijk
heid die nog veel macht had, en aan de andere kant Duifhuis, zijn gemeente 
en zijn vele vaak invloedrijke vrienden. Men besloot de problemen voor zich 
uit te schuiven en geen echte beslissing te nemen. Oogluikend liet men toe dat 
Duifhuis op zijn wijze en naar zijn overtuiging predikte. 
Door hem was evenwel de kwestie van de evangelieverkondiging officieel 
aanhangig gemaakt. Wat officieel is gemaakt, kan niet onderhands geregeld 
worden. Hij maakte bekend welke stappen hij had ondernomen. Weldra ont
stond er grote spanning en dreigde het gevaar van burgertwist. In deze situatie 
vroeg Duifhuis ontslag aan. Hij kon dat doen, want sinds januari 1578 was hij 
officieel door de raad aangesteld. Door ontslag te vragen, stelde hij de zaken 
op scherp en noodzaakte hij de overheid om een beslissing te nemen. De raad 
wilde hem niet verliezen en ging op zijn ontslagaanvrage niet in. Men stelde 
hem voor, dat hij naar zijn familie in Rotterdam zou gaan. Tijdens zijn - naar 
men hoopte korte - afwezigheid zou naar een oplossing worden gezocht. In de 

24) Rogier. Katholicisme. 235v. Kocarist is een geestelijke die met een vrouw samenleeft. 



avond van de 24ste juni (of de volgende dag) heeft Duifhuis de stad verlaten. 
Vlak voor zijn vertrek, op 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper, maakte 
hij aan zijn gemeente bekend dat hij met de rooms-katholieke kerk had gebro
ken. De al eerder genoemde broeder Wouter Jacobsz maakte hierover de vol
gende aantekening'. Op den 25sten junii hoorden wij, dat op den voerleden dach 
binnen Utrecht in sint Jacopsparochie van die calvinisten gepredickt was doer een 
pastoor, van Rotterdam verloepen, die nu lange in manier als catholicus in dese 
selfde kerck ghepredickt hadde, maer nochtans suspect gehouden was van veel als 
desen heresie seer toegedaen, waerdoer hij oeck veel hoorders van de pertie (partij 
der hervormden) hadde gehadt. Dese heeft nu sijn beveynstheyt wechgewurpen 
ende opelick getoont, hoedaenich hij voer ens geweest is als hij hem (zich) voer een 
voerstander des catholike religie wuytgave 25). In Montfoort was broeder Wou
ter snel op de hoogte van de gebeurtenissen in Utrecht. Zijn aantekening is 
interessant. Voor broeder Wouter was wie niet rooms was calvinist. Erkend 
wordt, dat Duifhuis, hoewel hij zich lange tijd als een katholiek gedroeg toch 
verdacht was en gezien werd als iemand die de hervorming zeer was toegedaan. 
Ook vernemen we uit deze „onverdachte" bron, dat Duifhuis veel hoorders van 
de pertie der hervormden in de kerk had. Een dag later schreef broeder Wou
ter in zijn dagboek: Op den 26sten quaeme wederom tijdinge binnen Montfoort, 
dat die pastoor van Rotterdam, . . ., nu wederom van Utrecht gesceyden was, ver
ladende sijn predicatie 26). 

Na het vertrek van Duifhuis uit Utrecht ontstond er onrust onder de burgerij. 
Vermoed werd, dat hij door het drijven van de geestelijkheid de stad had ver
laten. Op 26 juni verscheen een grote menigte voor het raadhuis. Bij monde 
van de hoplieden, in Utrecht van oudsher ijverige verdedigers van de volksbe
langen en tevens radicaal hervormingsgezind 27), werd de verdrijving van de 
Minderbroeders, die te boek stonden als verklaarde vijanden van de Hervorm
den, geëist. Toen de hoplieden werd meegedeeld, dat de raad na rijp beraad 
had besloten over deze zaak de stadhouder te raadplegen, namen zij geen ge
noegen met deze mededeling; zij bleven bij hun eis, dat de Minderbroeders uit 
de stad moesten verdwijnen. De raad zwichtte voor de aandrang, mede omdat 
in de stad groepen burgers met elkaar slaags raakten. Wat Duifhuis was gead
viseerd, werd de Minderbroeders aangezegd: zij moesten zich voor enige tijd 
buiten de stad begeven. Als dagboekenier legde broeder Wouter vast: Op den 
28sten (juni) hadden wij tijdinge, dat binnen Utrecht die Minrebroeders nu wuytge-
jaecht waren ende dat die ghemeente daer tegenwoordelick tegen malcander in 
wapenen waere ende sulx wel twee nachten ende daegen geweest hadden 28). Broe
der Wouter geloofde niet, dat de Minderbroeders met vakantie waren ge
gaan ! Voor hem waren zij uit de stad gejaagd. 

Daarop richtte de raad het dringend verzoek tot Duifhuis om terug te keren 
en daardoor de burgerij tevreden te stellen. Om deze reden wilde hij echter 
niet terugkomen. De vrijheid van de verkondiging en de bescherming van zijn 

25) Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz, 734v. 
26) Dagboek. 735. 
27) H. A. Enno van Gelder, Revolutionaire Reformatie, A'dam 1943,98. 
28) Dagboek. 735. 



persoon moesten worden gegarandeerd, zwart op wit en in duidelijke bewoor
dingen. 
Op 30 juni werd besloten burgemeester Aert Dircsz van Leyden en secretaris 
Ghysbert Thin (de broer van Floris Thin) met een schrijven naar Duifhuis af 
te vaardigen. Dit schrijven berichtte over de emoties onder de burgerij en gaf 
uiting aan het verlangen naar de geliefde leraar. De brief eindigde met de 
woorden, dat men niet kon nalaten te versoecken ende requireren, dat uwE. sijn 
wederkomen herwaerts wil spoeden en haesten, soo veel mogelyck is, om onse bur
ger contentement te geven (tevreden te stellen), ende die Stadt ende gemeente in 
rust en vrede te houden. 

Zelden zal in de geschiedenis een overheid zo gesmeekt hebben om de terug
keer van een predikant en zelden zal een predikant zo vriendelijk en tegelijk 
zo beslist geweigerd hebben om op een verzoek in te gaan. Twee brieven, de 
laatste overhandigd door een hoge deputatie ! Voor Duifhuis was het niet vol
doende. Over de door hem gevraagde vrijheid en bescherming werd in de 
brieven met geen woord gerept. Duifhuis wenste niet afhankelijk te zijn van 
de zo wisselvallige volksgunst en hij was niet van plan alleen maar handlanger 
van de overheid te zijn in haar streven naar „vrede en rust". Naast zijn ant
woord aan de afgevaardigden van de raad schreef hij ook een brief. De altera
tie die er in de stad was, zo schreef hij, deed hem leed en de moeite, die men ten 
aanzien van hem had genomen, met afgevaardigden en al, achtte hij zich on
waardig. Hij maakte duidelijk, dat hij op geen andere grond in zijn prediking 
kon voortgaan dan die strekte tot Gods eeuwige prijs en dat hij de schapen van 
Christus (die Hij zo duur gekocht heeft) niet kon leiden volgens de roomse gods
dienst. Hij zou veeleer gedwongen zijn de schapen af te trekken van die ijdele 
dingen en hen te wijzen op die eenvoudige kennisse van den levendigen God, waar
in het leven is te vinden. Hij was beducht, dat de geestelijken hem niet met rust 
zouden laten en met hun heilloze plannen verder zouden gaan. Een schade
lijke twist zou tot bloedvergieten kunnen leiden. Daarvan wilde hij niet de 
oorzaak zijn. Hij verontschuldigde zich dat hij in deze situatie niet kon terug
keren. Bovendien, zo nodig was hij nu ook weer niet in Utrecht. Er zouden 
wel voortreffelijker mannen gevonden kunnen worden, daer ik op 't honderdste 
doch niet bij en zij te confereren (vergeleken kon worden). Hij stelde het stads
bestuur voor een duidelijke keuze: zij met de kapittels en de kapittels met hen 
harmonisch te leven in de oude vrede of er de consequenties uit te trekken, dat 
Gods woord, waer 't pure en recht verkondigd wordt, geen vrede in 't vleesch of in 
pure vleeschelycke geregtigheyt mede en brengt* 

Deze brief liet aan duidelijkheid niets te wensen over 29). De stadsregering 
kwam door Duifhuis' brief wederom in verlegenheid. Nog steeds durfde de 
raad de eisen van Duifhuis niet in te willigen zonder de goedkeuring van de 
kapittelheren. Nadat de burgemeester en de secretaris op 3 juli in de raad ver
slag hadden uitgebracht van hun bezoek aan Duifhuis, werd besloten dat zij 
ook in de vergadering van de Staten van Utrecht zouden rapporteren. De Sta
ten waren op dezelfde dag in vergadering bijeen. Tegelijk werd een commissie 

* het zal slechts vrede en gerechtigheid brengen voor het oog, maar niet wezenlijk. 
29) Wiarda, Huibert Duifhuis. 37 v. 

83 



gezonden naar de kanunniken. De geestelijkheid vond de eisen van Duifhuis 
onredelijk en was van mening, dat inwilliging dezer eisen zou leiden tot open
baar oproer, seditie ende bloetvergieten. De afwijzing van de geestelijkheid 
kwam op 9 juii bij de raad binnen. Deze wist toen niets anders meer te doen 
dan de zaak voor te leggen aan prins Willem van Oranje en hem om advies te 
vragen. 
Ook de geestelijkheid richtte zich tot de prins met een schrijven, de Instructie 
van wegen de vyff ecclesien (kapittels) van Utrecht, opgesteld door Cuynretorff 
30). Hierin staat een samenvatting van wat Duifhuis tijdens het onderhoud 
met de burgemeester en de secretaris heeft gezegd. Hij heeft ,,nyet weder wil
len comen . . . sonder van der geestelycke jurisdictie ontslegen ende onder protectie 
van de stadt genomen te zijn, omme op die ceremoniën ende usantien van de room-
sche religie vryelicken te mogen prediken. De drie punten waarom het Duifhuis 
te doen was, heeft Cuynretorff in één zin samengevat: Duifhuis wil niet staan 
onder geestelijke jurisdictie, hij wenst bescherming van de overheid en vrij
heid van verkondiging. De formulering van het laatste punt zou een aanwij
zing kunnen zijn, dat Duifhuis nog in de zomer van 1578 bereid was om de 
oude ceremoniën en gebruiken te handhaven. Waarschijnlijk zal hij in het ge
sprek met de Utrechtse afvaardiging het gehad hebben over de katholieke 
ceremoniën en gebruiken. Verder wordt in de instructie de prins verzocht die 
van de stadt Utrecht (bedoeld zijn de overheid en de burgerij) nyet te accorderen 
(toe te staan) 't welcke directelyck of indirectelick tenderen zal tot enighe nieuwi-
cheyt ofte alteratie vande religie. Blijkens hun schrijven wilden de kapittelgees
telijken alles bij het oude houden. De prins moest helpen verhinderen dat de 
„nieuwlichter" Duifhuis een kans zou krijgen. De prins heeft echter geen hel
pende hand naar de geestelijkheid uitgestoken. 

Na meer dan een maand onderhandelen was de raad het touwtrekken moe. 
Men liet de geestelijkheid de geestelijkheid en verzocht bij raadsbesluit van 7 
augustus 1 578 Duifhuis wederom in zijn pastorie te komen, het woord Gods predi
kende zoals het behoort en zoals hij dit voor God verantwoorden wil, onderrichten
de de gemeente tot eendracht, rust en orde, met verzekering, dat de raad hem in 
zijn bescherming zou nemen. Het stadsbestuur had officieel de vrijheid der 
evangelieverkondiging gewaarborgd en hem bescherming toegezegd. Afge
zien van de woorden ,,orde en rust" - typische overheidswoorden - stamt de 
verwoording van het raadsbesluit uit de koker van Duifhuis. In een brief die 
de acte vergezelde, wordt gesproken over de prediking van het woord Gods 
zoals hij (Duifhuis) dat uit de H. Schrift kon bevestigen. Nadat de raad hem 
schadeloosstelling had beloofd voor zijn gedane kosten en geleden schade, 
keerde Duifhuis naar Utrecht terug en hervatte zijn werk 31). In de strijd om 
de vrijheid van evangelieverkondiging had hij bereikt wat hij wilde bereiken. 

30) Dodt, Archief, I, 1859, 229v. 
31) De raad hield zich aan zijn belofte bij besluilen van 10 augustus en 15 september 1578. In 
het besluit van 1 5 september staat aangetekend, dat hem (Duifhuis) mor syn schade ende onkosten, 
by hem geleden ende gedaen int opbreken ende weder-herwaerts komen, met alle sijne huisraet en 
huisgesin zou worden toegelegd, de som van 64 guld. Het blijkt hier, dat Duifhuis de stad had 
verlaten met zijn huisraad en gezin (hij had drie zonen). Waarschijnlijk heeft hij rekening 
gehouden met de mogelijkheid, dat hij niet meer naar Utrecht zou terugkeren. 
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De Utrechtse religievrede 

Uit de ervaringen met Duifhuis had het stadsbestuur lering kunnen trekken 
voor een regeling met betrekking tot de religievrede in Utrecht. Op 3 januari 
1579, terwijl men bezig was de laatste hand te leggen aan de Unie van Utrecht, 
werd in de raad het ontwerp gelezen van een seecker accord ende unie die men, 
om alle dissidentie (ook kan gelezen worden „diffirentie") wech te nemen, 
maken souden tusschen alle d'ingesetenen deser stadt, soo van dese als d'andere 
religie. Wat in augustus 1578 was gelukt met Duifhuis en de Jacobigemeente, 
wilde men nu tot stand brengen ten aanzien van alle ingezetenen: een accoord 
tussen de belijders van beide religies, te sluiten door bemiddeling van de 
stadsregering. Dit verdrag zou bekend worden als de „Utrechtse religievrede" 
32). 
De directe aanleiding voor de religievrede was de situatie in de stad. Het aan
tal hervormden nam gestadig toe. Hervormden, hervormingsgezinden en wei
felende rooms-katholieken hadden elkaar gevonden onder de prediking en 
het pastoraat van Duifhuis, maar ook de calvinisten hadden in Helmichius en 
Sopingius hun eigen predikanten gekregen, aangesteld en bezoldigd door het 
stadsbestuur. De overheid kreeg te maken met drie groepen in de bevolking, 
de „Duifhuisianen", de calvinisten en de rooms-katholieken. De doorbraak 
van de hervorming ging gepaard met verwarring en onrust. De macht van de 
rooms-katholieke kerk was voor het oog nog sterk in de oude bisschopsstad, 
maar was aan het tanen. Geestelijk was zij niet opgewassen tegen de nye leere, 
wier voorstanders wisten wat zij wilden. De geestelijkheid was niet van plan 
haar oude voorrechten zonder meer prijs te geven, maar wist zich niet langer 
geruggesteund door de overheid. De stadsregering voorzag grote moeilijkhe
den in de nabije toekomst. Een goede regeling werd nodig geacht om deze 
moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. 
De raad was bereid om bij de regeling vertegenwoordigers van de gehele be
volking te betrekken, want het was van belang dat de religievrede, zo niet 
door allen, dan toch door de grootst mogelijke meerderheid aanvaard zou 
worden. Daarom werd het ontwerp van de religievrede eerst naar de vijf 
kapittels om advies gezonden. Men kwam van een koude kermis thuis. De 
kapittels verwierpen eenparig de voorgestelde regeling, waarbij zij zich berie
pen op de bestaande voorschriften over de religie, vastgelegd in de Pacificatie 
van Gent en de Satisfactie. Het afwijzend antwoord kwam binnen op 9 janua
ri. De raad reageerde snel en besloot niet verder contact op te nemen, noch 
met de ene, noch met de andere partij, maar op eigen gezag een aantal artike
len als ordonnantie te publiceren en daarna de goedkeuring te vragen aan de 
prins. De afkondiging vond plaats op 16 januari. 
Volgens Rogier betekende de religievrede een nieuwe fase in de protestantise
ring der stad. Hij leest dat al af aan de considerans van de ordonnantie. De 
considerans van dit besluit verklaart cynisch, dat het in de huidige omstandigheden 
van groter belang is de gemeente in vrede te houden dan ,,de Roomse religie te 

32) Vgl. voor deze religievrede: Royaards, „Hervorming in de stad Utrecht". 202-231: Ennovan 
Gelder, Revolutionaire Reformatie. 101, 104v.; J. E. A. L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen. 
Utrecht/Antwerpen 1968, 184v. 
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mainteneren" 33). In zijn vooringenomenheid citeert hij echter onvolledig. In 
de considerans staat na het woord mainteneren (handhaven): contentieuselijk, 
d.w.z. door twisten. Het grote doe! van de religievrede was het voorkomen 
van onrust, tweespalt en bloedvergieten. Dit doei en de weg tot dit doe! heb
ben met cynisme niets te maken. De overheid zag bijtijds in, dat zij er niet al
leen kon zijn voor één groep uit de bevolking en dat het niet haar roeping was 
een bepaalde religie te mainteneren. 
Na de publicatie van de ordonnantie verlangde de geestelijkheid met de raad 
in overleg te treden, voordat de goedkeuring van de prins werd gevraagd. 
Zoals nog steeds te doen gebruikelijk is, werd ook toen een commissie be
noemd om de afgevaardigden van de kapittels te horen. Deze commissie werd 
echter niet benoemd om de zaak uit te stellen, maar om zo snel mogelijk - bin
nen drie dagen - beslissingen te kunnen nemen. Uit de door de kapittels schrif
telijk ingebrachte bedenkingen bleek dat geen gunstig resultaat was te ver
wachten. Verder overleg had geen zin meer. De raad besloot onmiddellijk 
goedkeuring aan te vragen bij de prins en bij Matthias. Ook de kapittelgeeste
lijken wendden zich tot de prins en verzochten hem de voorgestelde regeling 
af te wijzen. 
Formeel heeft de prins noch zijn goedkeuring gegeven, noch zijn afkeuring 
uitgesproken, maar wel betuigde hij meer dan eens zijn instemming met de 
ordonnantie, welke hij dienstbaar achtte aan de bevordering van orde en rust 
onder de belijders van beide religies. De Utrechtse religievrede was in de 
geest van Oranje; zij waarborgde gelijke rechten en bescherming voor rooms
katholieken en hervormden. Bovendien effende zij de weg naar de verdraag
zaamheid. 
Door de tegenstand van de geestelijkheid kon de ordonnantie, hoewel afge
kondigd, niet de uitwerking hebben die men had beoogd. De moeilijkheden, 
door de stedelijke overheid voorzien, bleven niet uit. Begin juni kwamen 
klachten binnen naar aanleiding van een preek door dr. Willem van der 
Eycke, prior van de Predikheren, welke beledigend zou zijn geweest voor de 
calvinisten. Tot nader order werd de Predikheren een preekverbod opgelegd. 
Tegen deze maatregel werd geprotesteerd door een groep vooraanstaande 
rooms-katholieken, onder wie de oudburgemeester Herman van der Vecht. 
De Raad toonde begrip voor dit protest, maar nog voor de deputatie vertrokken 
was, arriveerde een aantal calvinisten in de raadszaal. De degens werden getrokken 
en bijna waren de heren elkaar te lijf gegaan 34). Wat de overheid had willen 
voorkomen, ging toch gebeuren. De tegenstellingen binnen de bevolking van 
Utrecht spitsten zich toe en er heerste een sfeer van wantrouwen. Geruchten 
over een samenzwering deden de ronde. Toen in de namiddag van lOjuni de 
raad in vergadering bijeen was, werd door een sterke vertegenwoordiging uit 
de burgerij een drievoudig verzoek ingediend. Er werd gevraagd te onderzoe
ken of er inderdaad sprake was geweest van een samenzwering, en zö dit het 
geval was de schuldigen te straffen. Wat deze vraag betreft zegde de raad toe 
een onderzoek in te stellen. Ten tweede werd gevraagd de onderhandelingen 

33) Rogier, katholicisme. 520. 
34) Struick, Utrechl door de eeuwen heen, 184. 
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over de religievrede te hervatten. Deze vraag was koren op de molen van de 
raad. Ten derde werd gevraagd de Predikheren uit de stad te doen vertrekken, 
omdat zij werden beschouwd als de oorzaak van de onrust. De raad beloofde 
de Predikheeren beleefdelyck te zullen doen vertrekken, daar men dezelve toch niet 
langer lyden wilde. Aan deze belofte verbond de raad de voorwaarde, dat men 
de Predikheren verder met rust zou laten. 
Ondanks de grote - te grote - toegeeflijkheid van de stadsregering kwam er 
toch geen einde aan de onrust. 
Op 9 juni was er in Amersfoort een beeldenstorm geweest. Een beeldenstorm 
schijnt aanstekelijk te werken. In de nacht van de 10de op de 11de juni drong 
een menigte de Buur-, de Predikheren- en de Nikolaïkerk binnen en begon de 
beelden omver te werpen en de altaren te breken. De stedelijke notulen ver
melden, dat eenige quaetwillige geesten, met eenige vreemdelingen hen daeronder 
mengende, de nachtberoerte deden ontstaan. Het is mooi gezegd, maar aan dat 
eenige gaan we toch twijfelen als we horen dat de raad niet bij machte was de 
beeldenstormers te overreden hun werk te staken. 
Na deze woelingen waren de kapittels wel bereid om in overleg te treden over 
de religievrede. Na de bereidverklaring van de burgerhoplieden (de hervorm
den vertegenwoordigend) en van de kapittels, keerde de raad terug naar de 
oorspronkelijke opzet van de religievrede: niet een regeling bij stedelijke 
ordonnantie afgekondigd, maar een verdrag door alle partijen aangegaan 
onder bemiddeling van de stadsregering. Alles ging nu snel. Vertegenwoordi
gers van de partijen werden benoemd en de onderhandelingen heropend. 
Reeds op 15 juni 1579 kon worden genotuleerd', op huyden zijn de poincten van 
de religionsvrede eyntelick gearresteerd ende gesloten ende mit consent van per-
thien (partijen) gepubliceert. De Utrechtse religievrede was een feit geworden. 
Het Utrechtse karakter van de religievrede blijkt uit de inhoud van het ver
drag. Naast algemene bepalingen over amnestie en verdraagzaamheid, wer
den de Utrechtse kerken verdeeld onder rooms-katholieken en hervormden. 
De hervormden zouden voortaan kunnen beschikken over de Minderbroe
ders- en Jacobikerk (reeds door hen gebruikt), en over de Buurkerk en de 
Nicolaaskerk. De vijf kapittelkerken (Dom, St. Jan, St. Marie, St. Pieter en St. 
Salvator of Oudmunster) bleven in het bezit van de rooms-katholieken even
als de overige kloosterkerken en de Geertekerk. Regelingen werden getroffen 
die een goede verstandhouding tussen de belijders van beide religies konden 
bevorderen. Volledige godsdienstvrijheid werd gewaarborgd en openbare 
ambten zouden gelijkelijk door rooms-katholieken en hervormden bekleed 
kunnen worden. In een stad als Utrecht met zovele kloosters was de bepaling 
belangrijk, dat alle monniken en religieuzen verzekerd konden zijn van hun 
inkomsten en goederen. Wie het klooster had verlaten of alsnog wilde verla
ten, kon rekenen op een vergoeding uit de kloostergoederen. 
De rooms-katholieken moesten veel prijsgeven. Processies mochten alleen in 
de kerk en niet meer op straat worden gehouden. Niet langer hadden de gees
telijken vrijdom van bepaalde belastingen. Bij de Utrechtse religievrede had
den de hervormden in de omstandigheden van 1579 weinig te verliezen en 
konden zij veel winnen; de rooms-katholieken konden veel verliezen en had
den weinig te winnen. De laatsten werden evenwel niet onder de voet gelo-
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pen. Het accoord werd gesloten in gemeenschappelijk overleg, de inhoud van 
het verdrag getuigde van verdraagzaamheid en van eerbied voor ieders gods
dienstige overtuiging. In Utrecht, dat van oudsher het middelpunt was ge
weest van het rooms-kathoiicisme, werd voor allen gelijkelijk de vrije exerci
tie van de godsdienst verzekerd en aan allen werd, zonder onderscheid, door 
de overheid bescherming verleend. Utrecht scheen een voorbeeld te zullen geven 
aan Nederland 35)! 
De Utrechtse religievrede was echter geen lang leven beschoren. Dat lag niet 
aan Duifhuis en de zijnen. Zij hielden zich wel aan de bepalingen. De vrijheid 
die zij zelf hadden verkregen, gunden zij ook anderen. 
Maar de afval van Rennenberg (maart 1580) veroorzaakte ook in Utrecht 
grote deining. Voor het stadhuis verschenen gewapende burgervendels. Drie 
eisen werden gesteld: een algeheel verbod van de rooms-katholieke gods
dienstoefeningen, staking van de vergaderingen der kapittels en verwijdering 
van alle rooms-katholieken uit de Staten van Utrecht. Terwijl de raad verga
derde, woedde er een beeldenstorm in de Dom. Onder deze omstandigheden 
bezweek de raad voor de aandrang en willigde de twee eerste eisen in. De 
prins was het daarmee volstrekt niet eens; op 23 maart 1580 herstelde hij de 
religievrede. Maar het getij was niet te keren. Precies een jaar nadat de reli
gievrede was gesloten, besloot de raad op 15 juni 1580 tot een verbod van de 
rooms-katholieke eredienst. 

Misprijzend heeft Rogier opgemerkt: Vooral vele stedelijke regenten geloofden, 
ook zij die zich niet bij Duifhuis hadden aangesloten, optimistisch-oppervlakkig dat 
een .Juste milieu", d.i. een sterk vereenvoudigd katholicisme à la Duifhuis . . . de 
toekomst had. Deze utopie der libertijnen overleefde zelfs Leicesters tirannie en 
zwichtte eerst voor de Dordtse synode. Geheel door deze mentaliteit geleid, zagen 
de Staten in de reformatie volgens het recept van Duifhuis het voorbeeld van de tot 
stand te brengen reformatie te lande 36). 
Toch moest ook Rogier erkennen, dat de kerk der hervorming in Utrecht -
stad en gewest - een afzonderlijke positie heeft ingenomen en een eigenaardig 
karakter heeft gehad. Zij was verdraagzamer en wilde de tegenstellingen niet 
op de spits drijven. In deze kerk was meer ruimte dan elders. Zo konden bij
voorbeeld hier, naast de berijmde psalmen, ook andere liederen worden ge
zongen in de eredienst. 
Bij het overlijden van Duifhuis (3 april 1581) stierf niet zyn' gezintheit met hem. 
schreef P. C. Hooft. De gezintheit van Duifhuis en van Oranje proeven we ook 
in de Utrechtse religievrede. Deze gezindheid zou de toekomst hebben. 
Mensen als Duifhuis en Oranje hebben zonder enige twijfel grote betekenis 
als strijders in woord en daad voor de verdraagzaamheid en de vrijheid. Zij 
hebben meegeholpen onder ons volk een klimaat te scheppen dat weldadig 
aandoet. Zeker, er was (en is) in ons volk veel onverdraagzaamheid en de nei
ging om van alles en nog wat een halszaak te maken, maar de onverdraag
zaamheid heeft zelden de kans gekregen om het laatste woord te hebben. 
Mede door Duifhuis is binnen ons volk een stille maar sterke kracht tot ont
plooiing gekomen, die ons meestal op tijd grenzen in acht doet nemen. 

35) Royaards,,,Hervorming in de stad Utrecht", 23 I. 
36) Rogier, Katholicisme, 521. 
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