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Het schrijven van een proefschrift is een onderneming waarbij doorzettingsvermogen,
collegialiteit en een aangename werkomgeving belangrijke vereisten zijn. Nu mijn
proefschrift is voltooid, wil ik een aantal mensen noemen die elk op hun eigen manier
hebben bijgedragen aan het welslagen van mijn onderzoek. Toen ik in september 1995
begon met de werkzaamheden voor het onderhavige boek, kreeg ik het onderzoeksmateriaal overgedragen van drs. Sanneke Kooijman. Haar voorlopige resultaten vormden een belangrijk uitgangspunt voor het tweede hoofdstuk van mijn proefschrift.
Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor, prof.dr. J.A.H. Bots, zonder
wiens begeleiding dit proefschrift niet op deze wijze tot stand zou zijn gekomen. Vervolgens ben ik mijn collega's van het Pierre Bayle Instituut erkentelijk voor de adviezen
en aanwijzingen die ik gedurende mijn aanstelling van hen ontving. In het bijzonder
noem ik Lukke Boots en Nicole van der Steen, met wie ik een werkkamer deelde. Zij
zorgden ervoor dat er altijd sprake was van een aangename werkomgeving. Dat laatste
geldt zeker ook voor de collega's van de vakgroep Nederlands: ik bedank Edith Schouten, Anneke Nunn, Mieke de Jong en Paul Wackers voor de gezellige en vaak inspirerende koffie- en lunchpauzes. Mijn bijzondere dank gaat hier uit naar Christien Dohmen. Haar niet aflatende belangstelling en goede ideeën leidden ertoe dat ik me op de
KUN en in Nijmegen al zeer snel thuisvoelde.
De hulp die ik kreeg van de medewerkers van de verschillende archiefdiensten en
bibliotheken, bevorderde de loop van mijn bronnenonderzoek zeer. In het bijzonder wil
ik de heer drs. A. Vos van het Gemeente-Archief 's-Hertogenbosch en de heer mr. H.J.
Nalis van het Gemeente-Archief Deventer danken voor hun welwillende hulp en nuttige adviezen.
Mijn speciale dank gaat uit naar twee zeer dierbare vrienden: allereerst Haedewych
van Kampen, die mij vanuit Leiden geregeld voorzag van allerhande kopieën van artikelen en boekwerken die in Nijmegen niet à la minute voorhanden waren. Niet alleen
voor de kopieën, ook voor de vriendschappelijke belangstelling ben ik haar zeer erkentelijk. Ten tweede noem ik mijn broer, Roelof Weekhout. Zeer kundig in alles wat met
computersystemen heeft te maken, heeft hij mij meer dan eens voor digitale rampen en
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rampjes behoed. Geregeld kon ik van zijn internetaansluiting gebruik maken voor het
verkrijgen van allerlei on-linegegevens. De integrale versie van dit proefschrift is veilig
opgeslagen op zijn tapestreamer.
Tot de personen die ik op deze plaats wil bedanken, behoren stellig ook mijn ouders.
Zij hebben mijn werkzaamheden altijd met veel interesse gevolgd. Zonder hen zou ik
dit alles niet hebben bereikt. Mijn grootste dank gaat ten slotte uit naar Roland, mijn
echtgenoot. Hij was en is mijn grootste inspiratiebron.
Ingrid Weekhout
Rotterdam, mei 1998

XII

I
Inleiding en verantwoording

'La liberté a été en Hollande un besoin de nature.' Aldus luidde de conclusie van een
van de prijswinnaars van een door de Association Littéraire Internationale uitgeschreven essaywedstrijd met als thema de vrijheid van denken en meningsuiting in de zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden.1 Deze conclusie verwoordde de auteur in een artikel met de veelzeggende titel 'Les eaux parlent
de liberté, les peuples en vivent'.2
In deze studie zal op verschillende manieren worden nagegaan in hoeverre de door
de bovengenoemde auteur geconstateerde principiële vrijheidsbehoefte in de zeventiende-eeuwse Republiek ook gold voor de manier waarop werd gereageerd op de producten van de drukpers. Was er in de Republiek sprake van een algehele of gedeeltelijke
drukpersvrijheid? Kon in de Noordelijke Nederlanden van de zeventiende eeuw iedere
tekst, ongeacht de inhoud, zonder problemen verschijnen of kende de verschijning van
drukwerk haar beperkingen? Bijzondere aandacht krijgt hier de wijze waarop geschriften, voor, tijdens en na het drukproces, door de verschillende wereldlijke en kerkelijke
instanties tegemoet werden getreden. Hieronder zullen probleemstelling, onderzoeksobject en werkwijze nader worden toegelicht.
i.i Probleemstelling en stand van onderzoek
i.i.i Probleemstelling
De vraag naar de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek kan
vanuit meerdere invalshoeken worden benaderd, in die zin dat gekeken kan worden
'door de ogen' van verschillende betrokkenen bij de drukpers. Voor wat betreft de productie en verspreiding van geschriften waren dat vooral de auteurs, drukkers (en uitgevers), boekverkopers en andere verspreiders, voor de consumptiekant ging het om de
lezers en voor de controlekant waren het de wereldlijke en kerkelijke organen. Ten aanzien van de manier waarop producten van de drukpers werden benaderd, is in meer of
mindere mate onderzoek mogelijk naar de werkwijze van al deze actoren. In deze stu-
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die is ervoor gekozen de vraag naar de mate van drukpersvrijheid te beantwoorden aan
de hand van de stukken die zijn overgeleverd van de verschillende wereldlijke en kerkelijke instanties. Hun reacties op de geschriften die op het punt stonden te worden
gedrukt en op de geschriften die reeds van de pers waren gekomen, zullen centraal staan.
Het waren immers die reacties die de uiteindelijke mate van drukpersvrijheid in de
Republiek grotendeels bepaalden. Die reacties laten zien in hoeverre er in de zeventiende-eeuwse Republiek sprake was van boekencensuur.
In deze studie zal de nadruk liggen op de uitvoeringspraktijk van de boekencensuur.
Dat wil zeggen dat vooral zal worden nagegaan op welke wijze en in welke mate de censuurwetgeving zoals die werd uitgevaardigd door de verschillende wetgevende organen,
uiteindelijk in de praktijk gestalte kreeg. Vastgesteld zal worden of er tussen wetgeving
en uitvoering een zekere discrepantie bestond. Was van een dergelijke discrepantie
inderdaad sprake, dan zal moeten worden nagegaan waardoor die werd veroorzaakt.
Belangrijkste vraag daarbij zal zijn of de mogelijke discrepantie vooral het gevolg was
van een principiële tolerantie of dat er andere oorzaken of redenen aan ten grondslag
lagen.
Aan de hand van onderzoek in de archieven zoals die van de verschillende wereldlijke en kerkelijke instanties bewaard zijn gebleven, zal worden vastgesteld of boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek al dan niet een belemmerende factor was bij
de boekproductie. Duidelijk zal worden of auteurs, drukkers en verspreiders risico's liepen, wanneer zij zich bezighielden met de vervaardiging van omstreden of verboden
drukwerk. Voor zover er inderdaad van risico's sprake was, zal worden bepaald hoe groot
die uiteindelijk waren.
1.1.2 De stand van het onderzoek tot dusver
In de secundaire literatuur werd tot dusver vooral aandacht besteed aan de censuurwetgeving en in veel mindere mate aan de uitvoeringspraktijk daarvan. Voor zover die uitvoeringspraktijk wel aan de orde kwam, geschiedde dat vrijwel nooit systematisch. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de aandacht wat de uitvoering betreft ook voornamelijk is uitgegaan naar vervolgingen en processen op centraal (Staten-Generaal) en
provinciaal (gewestelijke Staten) niveau. De manier waarop hogere censuurwetgeving in
de steden werd toegepast, bleef, op een enkele uitzondering na, onderbelicht. Ook aan
de door de steden zelf uitgevaardigde censuurkeuren en de manier waarop die werden
nageleefd, werd nog nauwelijks aandacht besteed. Van het onderzoek dat tot op heden,
structureel of incidenteel, naar de vrijheid van drukpers in de zeventiende-eeuwse Republiek werd verricht, zal hier eerst een beknopt overzicht worden geboden. Hierbij gaat
de aandacht uit naar de belangrijkste publicaties, waarin nieuwe inzichten worden gebodend
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Overzicht van belangrijkste publicaties
Zonder zich zuiver toe te leggen op een bepaling van de mate van drukpersvrijheid in
de Republiek, kwamen de verschillende deelnemers aan de reeds hierboven genoemde
essaywedstrijd in 1884 op meerdere plaatsen over de tolerantie ten aanzien van de drukpers te spreken. Als in veel andere publicaties uit deze periode, werd door hen allen
vooral de opmerkelijke vrijheid in de Republiek benadrukt, waar alles kon en alles
mocht. In de ogen van de essayschrijvers werd auteurs, drukkers en verspreiders van
geschriften geen strobreed in de weg gelegd. Opvallend is hoe alle deelnemers de censuurgevallen die zich in de Republiek wel degelijk voordeden, op luchtige wijze 'weginterpreteerden'. Deze gevallen werden afgedaan als hoge uitzonderingen; niets kon hun
indruk van de Republiek als 'l'asile de la liberté de conscience'4 aantasten. Als illustratief voor de manier waarop de boekencensuur door de auteurs werd weggecijferd,
mogen zeker de nu volgende passages worden geciteerd:
'La liberté de la presse hollandaise a existé, de fait sinon de droit, dès les commencements de la république. Dans son essence, elle n'a jamais été limitée et les
différentes tentatives faites pour introduire une censure préventive des écrits politiques ont constamment été repoussées.'
'On a souvent recherché, dans ces prohibitions, la preuve que la presse, en Hollande, n'était réellement pas aussi libre qu'on l'admet généralement. Mais la sévérité du gouvernement ne s'est jamais déployée qu'envers les écrits imprimés en
langue étrangère et destinés, en majeure partie, à l'exportation. Cette surveillance était d'autant plus nécessaire que, vers la fin du XVII e siècle, la valeur des typographes néerlandais diminua rapidement.'
'Le renouvellement de vieilles ordonnances de presse n'empêchait point l'esprit
républicain de rester intact, avec la liberté entière de pensée et de parole.'*
Los van het feit dat de maatregelen van de verschillende instanties stellig niet alleen
betrekking hadden op voor de export bestemde, buitenlandstalige geschriften, dient het
door de essayschrijvers geschetste beeld op meerdere punten aanzienlijk te worden
genuanceerd. Het mag immers niet zo zijn dat concrete censuurprocessen en andere
maatregelen worden vergoelijkt, ter bevestiging van een bepaalde vooronderstelling.
In 1891 zag, onder de titel Het staatstoezicht op de godsdienstige letterkunde in de Noordelijke Nederlanden, een boek het licht van Chr. Sepp, waarin deze laatste de boekencensuur van godsdienstige geschriften in de zeventiende en achttiende eeuw aan de orde
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stelde. Structureel onderzoek had Sepp voor zijn boek niet verricht. De door hem bijeengebrachte gegevens, die hij per gewest presenteerde, waren grotendeels gebaseerd op
eigen toevalstreffers en op incidentele vondsten van anderen. Sepp behandelde het overheidsoptreden (in dit geval de uitvoering van de wetgeving) op alle niveaus en dus ook
op het niveau van de steden. Eigenlijk bood Sepp slechts een vondstenoverzicht; een
overkoepelende conclusie werd niet gepresenteerd. Dat neemt niet weg dat zijn boek
zeer bruikbaar is voor de aanvulling van gegevens over bepaalde censuurzaken met allerhande feiten en feitjes. Overigens dient te worden vermeld dat Sepp tot een geheel
andere conclusie kwam dan degenen die in 1884 over de vrijheid van drukpers in de
Republiek kwamen te spreken:
"t Zij echter erkend, dat de drukpers in geenen deele volkomen vrijheid genoot.
Zij stond onder het toezicht der overheid, aan wier oordeel de beslissing verbleef,
of eenig geschrift nadeeligen invloed kon oefenen. Men noemt ons vaderland
gaarne het dassieke land der vrijheid. Maar in dat classieke land liet de overheid
haar gezag over de pers duchtig gelden, het voorbeeld volgende van andere Protestantsche regeeringen (...)' 7
Reeds lang voordat de hierboven genoemde essayschrijvers zich bogen over de vrijheid
in de zeventiende-eeuwse Republiek in het algemeen en die van de drukpers in het bijzonder, verscheen een proefschrift van de hand van J.T Bodel Nyenhuis onder de titel
Dissertano historico-juridica dejuribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico,
waarop de genoemde auteur in 1819 te Leiden promoveerde. Een aantal decennia later
verscheen een van verbeteringen en bijvoegsels voorziene vertaling van deze dissertatie
die de titel De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Nederhnden tot in het begin der
negentiende eeuw meekreeg. Van belang voor de boekencensuur is het gedeelte waarin
de auteur een overzicht biedt van alle plakkaten die in de zeventiende eeuw met betrekking tot de drukpers en boekhandel in de Republiek werden uitgevaardigd. Bodel
Nyenhuis heeft de meeste plakkaten voorzien van toelichtingen en aldus vormt zijn
boek een fraai, zij het niet altijd even overzichtelijk, naslagwerk voor de censuurwetgeving die in de Republiek van kracht is geweest. Uiteraard zijn de door Bodel Nyenhuis besproken plakkaten ook terug te vinden in de verschillende plakkaatboeken; de
kracht van zijn boek is vooral gelegen in het totaaloverzicht.
Van groot belang voor het beeld van de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek is de lijst van verboden boeken die in 1914 door W.P.C. Knuttel in het licht werd
gegeven, onder de titel Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde NederUnden,
Beredeneerde catalogus? Uit een periode die loopt vanaf het einde van de zestiende eeuw
tot en met het einde van de achttiende eeuw, noteerde Knuttel 450 nummers waaron-
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der titels van verboden boeken werden geplaatst. Hierbij zij opgemerkt dat onder één
nummer soms meerdere titels schuil blijken te gaan. Bezwaar van de lijst is dat Knuttel, net als Sepp, veelvuldig gebruik heeft gemaakt van toevallige vondsten. In de lijst
komen enkele stedelijke verboden voor, maar voor die vondsten baseerde Knuttel zich
vooral op min of meer toevallige lijsten van archivarissen van stedelijke archieven. Structureel en volledig werden die archieven geenszins onderzocht. Knuttel stelde dat hij de
archieven van de Staten-Generaal, de Staten van Holland en het Hof van Holland wel
uitputtend had doorgenomen. Dat neemt echter niet weg dat hij bepaalde censuurkwesties over het hoofd heeft gezien. Daar komt nog bij dat hij de archieven van het
'dagelijks bestuur' van de Staten van Holland - de Gecommitteerde Raden - geheel
negeerde, terwijl juist in die archieven tal van censuurzaken worden vermeld. Ook aan
de verschillende correspondenties lijkt Knuttel te zijn voorbijgegaan. Wat hij wel volledig doornam, is moeilijk geheel te reconstrueren, aangezien Knuttel vrijwel nergens
enige bronverwijzing heeft gegeven.
De waarde van Knuttels lijst ligt vooral in de gegevens die Knuttel bij iedere titel
heeft verstrekt. Daarmee worden de titels in een zekere context geplaatst en dat bevordert het inzicht in de situatie waarbinnen bepaalde boeken werden verboden. Benadrukt dient echter te blijven dat bij de door Knuttel geboden aantallen voorzichtigheid
is geboden, gezien de grote beperktheid van zijn onderzoeksmateriaal.10
De zin waarmee Enno van Gelder het hoofdstuk over de drukpers in zijn postuum uitgegeven Getemperde vrijheid11 begon, is tekenend voor de manier waarop de auteur
tegen de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek aankeek: 'De
drukpers was in de Republiek naar de wet op vele manieren aan banden gelegd en onder
toezicht gesteld, ze was in de praktijk bijna volledig vrij.' 12 Enno van Gelder besprak de
houding ten opzichte van de drukpers van zowel de wereldlijke overheid als de gereformeerde kerk en benadrukte daarbij de discrepantie tussen de censuurwetgeving en de
uitvoering daarvan. Volgens Enno van Gelder was het toch vooral de kerk die voortdurend op maatregelen aandrong, terwijl de wereldlijke overheid nauwelijks tot een concrete uitvoering der plakkaten wilde overgaan. Het lijkt erop dat hij zich enigszins
schuldig maakte aan hetgeen ook reeds de essayschrijvers van 1884 deden: de gevallen
waarin de wereldlijke overheid op eigen initiatief, dus zonder voorafgaande kerkelijke
verzoeken, in actie kwam tegen bepaalde geschriften, worden door Enno van Gelder
terloops afgedaan als een beperkt aantal uitzonderingsgevallen13 die voor hem niets kunnen afdoen aan het beeld van een schier onbeperkte drukpersvrijheid die hooguit zo nu
en dan enigszins werd bedreigd door klachten van kerkelijke zijde.
Uit het betoog van Enno van Gelder wordt duidelijk dat hij in ieder geval naar de
censuurkwesties op stedelijke niveau geen diepgaand onderzoek heeft verricht. Zo
noemt hij de Rotterdamse magistraat, die in 1669 een aantal obscene boekjes tegen ver-
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goeding in beslag nam, 14 'bijzonder tolerant'. Hij interpreteert deze inbeslagname als
een duidelijk voorbeeld van drukpersvrijheid: de boosdoeners kregen nota bene
betaald!15 In werkelijkheid ging aan de 'betaalde' inbeslagname een hele geschiedenis
vooraf, waarbij zelfs buitenlandse mogendheden zeer direct betrokken waren. In 1669
was nu juist sprake van een zeer duidelijk voorbeeld van boekencensuur: obscene
geschriftjes werden verboden en exemplaren daarvan werden daadwerkelijk in beslag
genomen. Dat de boekdrukkers en boekverkopers, als het gevolg van buitenlandse
bemoeienissen, voor het inleveren van exemplaren betaald werden, was een hoge uitzondering en doet overigens niets af aan het feit dat de betreffende geschriften niet langer mochten verschijnen. Uit de manier waarop En no van Gelder deze kwestie
bespreekt, moet worden afgeleid dat hij de ware toedracht van de zaak niet kende. Door
dat gebrek aan feitenkennis wordt de zaak onjuist gepresenteerd en wel als bewijs van
hetgeen door de betreffende kwestie nu juist wordt gelogenstraft, namelijk een zeer grote mate van drukpersvrijheid. Op deze en andere plaatsen16 bagatelliseert Enno van Gelder de censuurkwesties die zich in de Republiek voordeden, op een manier die uiteindelijk een onjuist want te positief beeld van de drukpersvrijheid oplevert. Desondanks
is zijn studie van groot belang, met name omdat hij als eerste overkoepelende conclusies trok ten aanzien van de drukpersvrijheid en omdat hij als eerste die door hem gesignaleerde vrijheid duidelijk plaatste in een historische context.
Op basis van een hernieuwd onderzoek naar de censuurwetgeving en (in mindere mate)
de uitvoeringspraktijk van de Staten-Generaal en de gewestelijke Staten in de zeventiendc-eeuwse Republiek komt Groenveld17 in zijn artikel 'Het Mekka der schrijvers?'
tot een conclusie die nogal afwijkt van die van Enno van Gelder: 'Nadrukkelijk was er
van diverse vormen van censuur sprake: van repressieve en, in afnemende mate wegens
de onuitvoerbaarheid ervan, ook van preventieve. Maar de censuur beperkte zich tot
slechts enkele, zij het grote terreinen.'18 Groenveld benadrukt dat de Republiek hooguit een refatiefgrote drukpersvrijheid kende: 'Als de Republiek dan al een Mekka van
schrijvers genoemd kon worden, dan alleen in relatieve zin: zij liet voor het schrijven
meer vrijheid [d]an het buitenland. Maar die vrijheid was bepaald niet onbeperkt.'19
Expliciet wordt er door Groenveld op gewezen dat boekencensuur zeker ook op
lokaal niveau voorkwam. Hij wijst erop dat naar die vorm van censuur echter nog nauwelijks onderzoek werd verricht. Het onderzoeken van de stedelijke archieven zal volgens Groenveld Ongetwijfeld een verveelvoudiging van het aantal vervolgde drukwerken ten gevolge hebben.' 20 Vooral Groenvelds benadrukking van de relativiteit van de
drukpersvrijheid in de Republiek maakt de door hem gegeven interpretatie van het
bronnenmateriaal zo interessant.
Het jaarboek dat in 1995 door de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) in het
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licht werd gegeven, stond vrijwel geheel in het teken van de boekencensuur. Van de
zeven artikelen die aan dit onderwerp werden gewijd, zijn er in ieder geval twee van
belang voor de situatie in de zeventiende-eeuwse Republiek: allereerst de algemene inleiding van J. Salman en vervolgens de studie van A.H. Huussen jr. naar de censuur in
Stad en Ommelanden van Groningen. Salman staat vooral stil bij de definiëring van het
begrip censuur21, terwijl Huussen een overzicht biedt van de censuurwetgeving en de
verschillende censuurgevallen die zich op basis daarvan in Stad en Ommelanden voordeden in de periode 1594-1795. Huussen is daarmee één van de eersten die nader onderzoek verrichtte in stedelijke archieven.22 Hij stelt onder meer vast dat ten tijde van de
Republiek door Staten en Stad van Groningen tegen dertig met titel genoemde publicaties werd opgetreden.25 De vondsten van Huussen lijken erop te wijzen, dat onderzoek in de steden, zoals Groenveld reeds suggereerde, bijzonder zinvol kan zijn. 24
Ter afsluiting van het overzicht van studies die reeds verschenen over boekencensuur en
drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek, dient de inaugurele rede van P.
Visser te worden genoemd, die hij op 10 november 1995 aan de Universiteit van Amsterdam uitsprak bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wetenschap van handschrift en druk in relatie tot de beschavingsgeschiedenis inzonderheid de
geschiedenis van Humanisme en Verlichting. In deze rede bespreekt Visser de rol die
boekdrukkers en boekverkopers speelden bij de verspreiding van dissidente religieuze en
filosofische denkbeelden in de Republiek gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw. Hij besteedt vooral aandacht aan de handel in en verspreiding van omstreden
of verboden boeken en hij benadert de boekencensuur derhalve vanuit de kant van producenten en verspreiders, namelijk de drukkers en verkopers.
De door hem voorgestelde benadering - Visser merkt op dat de handel in omstreden en verboden drukwerk door de verschillende afzonderlijke drukkers en verkopers
aparte aandacht zou moeten krijgen25 - is buitengewoon interessant,26 maar, en daar
wijst Visser ook zelf reeds 0p, 2 7 wellicht moeilijk te realiseren. Veel geschikte bronnen
voor het uitvoeren van dergelijk onderzoek - te denken valt aan brieven, boekhoudingen en andere stukken van boekdrukkers en boekverkopers - zijn voor de zeventiendeeeuwse Republiek immers niet overgeleverd. Dat neemt niet weg dat van de handel in
omstreden en verboden boeken toch wel een beeld verkregen zou moeten kunnen worden. In deze studie zal in hoofdstuk 2 aan die handel enige aandacht worden besteed,
waarbij gebruik is gemaakt van de verschillende bewaard gebleven processtukken met
verhoren van bij illegaal drukwerk betrokken drukkers, verkopers en andere verspreiders. Dergelijke proces- en verhoorteksten zijn overheidsstukken. In deze studie is alleen
uitgegaan van de bescheiden die zijn overgeleverd van de censurerende instanties;2 aan
de eventuele archieven van boekdrukkers en boekverkopers29 moest voorbij worden
gegaan. Het doornemen van dergelijke archieven blijft in de toekomst zeker wenselijk
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voor het verkrijgen van een 'kijk achter de schermen' van een omstreden handel, maar
ze zijn, zoals gezegd, voor de periode van de Republiek uiterst zeldzaam.
Op basis van het hierboven gegeven overzicht van onderzoek dat reeds werd verricht
naar de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek, kan worden
geconcludeerd dat vooral behoefte bestaat aan verdergaand onderzoek naar de uitvoe
ring van de censuurwetgeving en vooral ook aan onderzoek naar uitvoering en wetge
ving op stedelijk niveau. In deze studie zal dan ook juist daaraan veel aandacht worden
besteed.
1.2 Enkele belangrijke begripsomschrijvingen
1.2.ι Het begrip 'boekencensuur'
Alvorens onderzoek te verrichten naar een mogelijke boekencensuur, zal moeten worden
vastgesteld wat onder het begrip 'boekencensuur' precies wordt verstaan. Vooraf zij opge
merkt dat het best over * boekencensmit en niet over alleen 'censuur' kan worden gespro
ken. Censuur zonder nadere bepaling betreft namelijk niet alleen geschriften, maar heeft
vooral betrekking op het kerkelijk toezicht op de zuiverheid in leer en levenswandel van
de lidmaten. 3 0 Deze laatstgenoemde betekenis wordt in de meeste woordenboeken zelfs
als de eerste en dus voornaamste betekenis genoemd. Zo geeft het W7V7"als eerste verkla
ring voor 'censuur' het kerkelijk toezicht·*1 op leer en levenswandel, als tweede het kerke
lijk vonnis daaromtrent, als derde een afkeurend oordeel in het algemeen en pas als vier
de en laatste verklaring 'het toezicht door eene kerkelijke of wereldlijke overheid geoefend
op de drukpers'. 32 Om verwarring te voorkomen is het dus zaak in deze studie te spreken
van 'boekencensuur', waarbij overigens dient te worden opgemerkt dat wat betreft de
door de Nederduitse gereformeerde kerk uitgeoefende controle op geschriften in wezen
alle in het WNT gegeven betekenissen van 'censuur' van belang zijn.
Voor het verkrijgen van een bruikbare omschrijving van het verschijnsel boekencen
suur moeten allereerst de componenten waaruit deze term is opgebouwd, afzonderlijk
worden bekeken. Het onderdeel 'boeken' is wellicht enigszins misleidend: het voor deze
studie verrichte onderzoek naar censuur op de drukpers is namelijk niet beperkt geble
33
ven tot alleen 'echte' boeken. In principe is de aandacht uitgegaan naar de censuur van
iedere vorm van drukwerk. In dit verband zal de term 'boeken' daarom zeer ruim wor
den opgevat als geschreven of getekende, dan wel geeiste of gegraveerde34 producten die
zijn bestemd om gedrukt te worden, alsmede diezelfde producten wanneer zij eenmaal
van de pers zijn gekomen. 35 Hier moet nog aan worden toegevoegd dat in steden soms
ook met de hand geschreven affiches werden verboden. Ook dergelijke affiches zijn in
het onderzoek betrokken.

INLEIDING EN VERANTWOORDING

Het vaststellen van de betekenis van het onderdeel 'censuur' is aanzienlijk minder
eenvoudig. Hierbij kan worden gekozen voor een enge of een ruime opvatting van censuur. In enge zin wordt censuur opgevat als het concrete onderzoek van een bepaald
geschreven werk en het, op basis van dit doelbewuste onderzoek' , al dan niet laten aanpassen of zelfs verbieden van het bewuste werk. Deze enge opvatting blijkt onder meer
uit verschillende zeventiende-eeuwse woordenboeken. Ter illustratie twee voorbeelden^
Censure: 'Jugement par lequel on condamne quelque action. On le dit particulièrement des ouvrages qui regardent la Religion. On le dit aussi d'un jugement
que fait un Critique de quelque livre où il trouve quelques fautes.'
Censurer: 'Condamner un livre comme préjudiciable à la Religion, ou à l'Estat.''
Censure: 'Bestraffing, toets.'
Censureren: 'Bestraffen.'^9
De ruime opvatting van censuur omvat meer dan alleen beoordeling, aanpassing en verbod van een met name genoemd werk. In ruime zin valt onder censuur het toezicht op
(producten van) de drukpers in het algemeen. 40 Dat betekent dat ook reeds het uitvaardigen van plakkaten tegen bepaalde soorten 41 drukwerk tot de censuur gerekend
kan worden, evenals het loutere voornemen van kerkelijke of wereldlijke overheid een
bepaalde tekst eens door te nemen om vast te stellen of de inhoud wel door de beugel
kan; daarbij wordt er immers al rekening gehouden met de mogelijkheid bij een onwelgevallige inhoud in actie te komen. Het moge duidelijk zijn dat de keuze voor een enge
of ruime opvatting van boekencensuur mede bepalend is voor de indruk die men krijgt
van de zeventiende-eeuwse drukpersvrijheid in de Republiek. Binnen het voor deze studie verrichte onderzoek naar de boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de
zeventiende eeuw is gekozen voor de ruime opvatting. 42
Ten aanzien van boekencensuur dient vervolgens een tweedeling te worden gemaakt in
preventieve censuur enerzijds en repressieve censuur anderzijds. Onder preventieve censuur wordt de censuur verstaan die voorafgaat aan het vervaardigen van drukwerk in het
algemeen43 en het drukken van een met name genoemd werk in het bijzonder.44
Repressieve censuur betreft dan het verbieden van het in bezit hebben, verspreiden en
lezen van een concreet geschrift45, nadat het reeds is gedrukt. 4 "
Tenslotte dient nog enige aandacht te worden besteed aan wat Groenveld reeds een
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'relatieve drukpersvrijheid' noemde. 4 ? De toepassing van boekencensuur in een bepaald
land kan worden bekeken in rehtieve en in absolute zin. In absolute zin wordt alleen
vastgesteld of er van censuurwetgeving en een vorm van uitvoering daarvan sprake is. Is
dat het geval, dan kan gesproken worden van boekencensuur, met als noodzakelijk
gevolg de conclusie dat een algehele drukpersvrijheid niet aanwezig is. Op basis van eerder onderzoek kan nu reeds worden gesteld dat in de zeventiende-eeuwse Republiek in
absolute zin zeker van boekencensuur sprake was: er werden immers plakkaten uitgevaardigd, er werden geschriften gevisiteerd, er werden geschriften verboden en er werden drukkers en verspreiders vervolgd en gestraft. Ten aanzien van de drukpersvrijheid
in de Republiek wordt echter vaak, meer of minder bewust, een vergelijking gemaakt
met de situatie in de omringende landen, waardoor de boekencensuur dus in rehtieve
zin wordt bekeken. Men kiest dan voor een internationaal referentiekader en dat leidt
soms tot opmerkelijke gevolgtrekkingen. Wanneer de aard en de omvang van de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek wordt vergeleken met die in een land
als Frankrijk, dan pakt die vergelijking voor de Republiek zonder meer zeer gunstig uit:
de boekencensuur in Frankrijk48 was stellig veel omvangrijker en ernstiger dan in de
Republiek.49 Een vergelijking met Engeland leidt tot ongeveer dezelfde conclusie.50
Het gevolg van een dergelijke vergelijking is soms, opmerkelijk genoeg, dat de boekencensuur (in absolute zin) in de Republiek ineens als vrijwel nihil wordt afgedaan, alleen
maar omdat in het buitenland alles veel strenger was. Een dergelijke redeneertrant lijkt
te leiden tot een verkeerd beeld van de situatie in de Republiek. In deze studie zal de
boekencensuur daarom niet als 'relatief', maar als 'absoluut' verschijnsel behandeld
worden.
1.2.2 Censuurwetgeving: de verschillende vormen
Hoewel in deze studie de nadruk zal liggen op de uitvoeringspraktijk van de boekencensuur, kan en zal aan de eraan ten grondslag liggende wetgeving uiteraard niet voorbij worden gegaan. Voor een goed begrip van de verschillende soorten wetgeving volgt
hieronder een beknopt overzicht ervan.
Hierboven kwamen in verband met de omschrijving van 'boekencensuur' reeds de
censuurplakkaten aan de orde. Het is mogelijk om binnen de censuurwetgeving van de
zeventiende-eeuwse Republiek verschillende soorten wetgeving te onderscheiden, al
naar gelang het doel van de uitgevaardigde maatregelen51 en de aard van de uitvaardigende instantie.52 Met betrekking tot het doel van de wetgeving is het van belang allereerst een onderscheid te maken tussen maatregelen die zijn gericht tegen één (of enkele) met titel(s) aangeduid(e) werk(en) (i) en maatregelen die zijn gericht tegen bepaalde
soorten drukwerk53 (2); de eerstgenoemde maatregelen zijn zeer specifiek, de tweede
soort is meer algemeen. Toch kan ook de meer algemene soort nader worden uitgesplitst
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in (opnieuw) een meer algemene (a) en een specifiekere (b) variant. De meer algemene
variant is gericht tegen allerhande soorten verwerpelijk geacht drukwerk tegelijk, terwijl
de specifiekere variant zich richt tegen nader aangeduide soorten drukwerk, waarbij te
denken valt aan couranten of groepen pamfletten van een vergelijkbare inhoud. 5 4 Al
naar gelang de aard van de uitvaardigende instantie kunnen drie vormen van maatrege
len worden onderscheiden: (I) de censuurplakkaten van de Staten-Generaal en de Sta
ten van Holland. 55 Deze plakkaten kennen, afhankelijk van hun doel, een min of meer
vaste structuur; (II) de censuurplakkaten van het Hof van Holland. Deze verschillen van
die van de Staten-Generaal en de Staten van Holland in die zin dat zij nooit de sancties
op overtredingen vermelden, maar voor die sancties verwijzen naar de plakkaten van de
Staten van Holland. De plakkaten van het Hof kunnen worden gezien als een vorm van
uitvoering (een nadere concretisering en toepassing) van de Staten-plakkaten; (III) de
resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van Holland (en de Gecommitteerde
Raden) op het gebied van de boekencensuur; ook deze resoluties bezaten namelijk wetskracht. 5 6
Een en ander kan in het nu volgende schema worden samengevat:
CENSUURWETGEVING:

I

SPECIFIEKE MAATREGELEN (vermelding van concrete titels):

a Plakkaten Staten-Generaal of Staten van Holland
b Plakkaten Hof van Holland
с Resoluties Staten-Generaal, Staten van Holland (en Gecommitteerde Raden)
и ALGEMENE MAATREGELEN (geen titels vermeld):

ι

Maatregelen tegen drukwerk in het algemeen:
a Plakkaten Staten-Generaal of Staten van Holland
b Plakkaten Hof van Holland
с Resoluties Staten-Generaal, Staten van Holland (en Gecommitteerde Raden)

и

Maatregelen tegen bepaalde soorten drukwerk:
a Plakkaten Staten-Generaal of Staten van Holland
b Plakkaten Hof van Holland
с Resoluties Staten-Generaal, Staten van Holland (en Gecommitteerde Raden)

In de na deze inleiding volgende hoofdstukken zal aan alle genoemde vormen van cen
suurwetgeving aandacht worden besteed.

n
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1.3 Afbakening van de onderzochte periode
In deze studie zullen verschillende vormen van boekencensuur in de Republiek gedurende de zeventiende eeuw worden behandeld. Het onderzoeken van alle relevante
stukken voor alle jaren van de zeventiende eeuw bleek echter al snel een ondoenlijke
zaak te zijn. Het was derhalve noodzakelijk tot een zekere inperking te komen. Die
inperking is op de volgende manier gemaakt: uit de gehele eeuw zijn vier tijdvakken
genomen en die vier tijdvakken zijn, voor zover mogelijk, uitputtend onderzocht. De
vier tijdvakken zijn zo gekozen dat daarbinnen de voor de Republiek meest gewichtige
politieke en godsdienstige gebeurtenissen plaatshadden. Juist in deze tijdvakken zagen,
naar aanleiding van die gebeurtenissen, veel geschriften het licht. Verwacht mag worden
dat de controle van kerk en wereldlijke overheid op de producten van de drukpers rond
dergelijke gebeurtenissen het scherpst was. Op zulke momenten kon men een verdere
verhitting van de gemoederen als gevolg van allerhande opruiende lectuur uiteraard het
minst gebruiken.
De eerste periode van de zeventiende eeuw, zoals die voor het onderzoek is gekozen,
betreft de jaren 1617-162$. In die jaren waren de Bestandstwisten op hun hevigst. Toen
in 1619 Johan van Oldenbarnevelt ter dood was gebracht en de Nationale Synode was
beëindigd, betekende dat nog geenszins het einde van alle onrust. Het ligt voor de hand
dat vooral remonstrantse geschriften, publicaties waarin veelal niet alleen religieuze
maar vooral ook politieke kwesties aan de orde werden gesteld, in deze periode scherp
in de gaten werden gehouden. Het is van belang na te gaan in hoeverre de gebeurtenissen van 1618-1619 tot een directere controle van geschriften leidden. Het is ook de vraag
of er in de jaren na 1619 ten aanzien van de boekencensuur sprake was van een zekere
'nasleep'.
De volgende onderzochte periode loopt van 1647 tot en met 1655. De genoemde jaren
werden beheerst door zowel binnenlandse als buitenlandse aangelegenheden die veelal
tot grote problemen leidden. In de Republiek werd hevig gediscussieerd over het al dan
niet sluiten van vrede met Spanje, over de conflicten in Engeland, waarbij de Republiek
nauw betrokken raakte, en natuurlijk ook over de positie en het optreden in eigen land
van stadhouder Willem II. Een zeer omvangrijke stroom van kleinere en grotere
geschriften zag naar aanleiding van deze, vaak verhitte, discussies het licht. Voor- en
tegenstanders van de verschillende, vooral politieke, beslissingen die in deze periode
werden genomen, grepen voortdurend naar de pen om aldus aan hun instemming dan
wel onvrede uiting te kunnen geven. Hoe reageerden nu de officiële instanties die tot
maatregelen tegen dergelijke geschriften in staat waren, op de stroom van gedrukte
steunbetuigingen en afkeuringen?
De jaren i66j-i6j$ vormen het derde tijdvak. Het zal duidelijk zijn dat deze jaren
vrijwel geheel in het teken stonden van de veelal uiterst complexe politieke ontwikke-
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Ungen in en rond het zogenaamde Rampjaar (1672). Nooit eerder was de Republiek zo
in beroering geweest. Van verschillende kanten en op verschillende manieren aangevallen deed men er alles aan de staat uit handen van de vijanden te houden en waar mogelijk het vege lijf te redden. Aanhangers van de staatsgezinde en aanhangers van de oranjegezinde partij lieten niet na elkaar in allerhande pamfletten over en weer aan te vallen
en zwart te maken. Nagegaan zal worden hoe dergelijke pamfletten tegemoet werden
getreden. Het is daarbij de vraag in hoeverre staats- of oranjegezinde sympathieën bij de
censurerende instanties invloed hebben gehad op de manier waarop werd opgetreden.
Tenslotte is onderzoek verricht naar de periode 1687-1695. In politiek opzicht stonden deze jaren vooral in het teken van de internationale, anti-Franse activiteiten van
koning-stadhouder Willem III. In 1689 werden Willem III en zijn vrouw Mary Stuart,
dochter van Jacobus II, in Engeland tot koning en koningin uitgeroepen door het
Engelse parlement. Reeds in 1688 had Lodewijk XIV de oorlog verklaard aan de Republiek, omdat het hem geenszins beviel dat Willem III naar Engeland was getrokken en
aldus Jacobus II op de vlucht had gejaagd. In dezelfde periode had men te maken met
een grote stroom Franse hugenoten die sinds de herroeping van het edict van Nantes
naar de Republiek vluchtten. Opnieuw kwamen de pennen in beweging. Meerdere
geschriften zagen naar aanleiding van de politieke gebeurtenissen het licht, maar nu verschenen vooral ook veel religieus getinte werken. Binnen de gereformeerde kerk en dan
vooral binnen de Waalse kerk ontstonden allerhande onderlinge conflicten die ervoor
zorgden dat degenen die daarbij betrokkenen waren, veelvuldig twistschriften tegen
elkaar in het licht gaven. Ook nu weer zal moeten worden nagegaan of en in hoeverre
er door de kerkelijke en wereldlijke overheid op de verschillende geschriften werd gereageerd.
De thans geschetste keuze voor vier tijdvakken leidt er uiteraard toe dat het niet mogelijk is met betrekking tot de boekencensuur in de Republiek uitspraken te doen die gelden voor de gehele zeventiende eeuw. Steekproeven in jaren buiten de tijdvakken lijken
echter uit te wijzen dat veruit de meeste censuurkwesties zich in de gekozen jaren hebben voorgedaan. Voorzichtigheid blijft echter geboden, aangezien niet valt uit te sluiten
dat een wel uitputtend onderzoek in de tussenliggende jaren nog onbekende vondsten
aan het licht zal brengen. De vier gekozen periodes kunnen onderling wel met elkaar
worden vergeleken; zij leveren ook zeker voldoende materiaal op om van het censuurbeleid en de uitvoering daarvan in de zeventiende-eeuwse Republiek een goed beeld te
krijgen. Er zij er hier nog op gewezen dat in de in deze studie opgenomen lijst van verboden boeken (bijlage I) wél boekverboden gedurende de gehele eeuw worden gepresenteerd:*7 alle boekverboden gedurende de zeventiende eeuw, voor zover bekend uit de
secundaire literatuur en eigen aanvullend onderzoek, zijn opgenomen. Het betreft de
verboden die zijn uitgevaardigd door de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de
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Gecommitteerde Raden en het Hof van Holland. 58 Hoewel ook hier geldt dat de jaren
die niet tot de gekozen tijdvakken behoren, niet volledig zijn onderzocht,59 is de kans
dat in de toekomst nog veel nieuwe titels gevonden zullen worden, niet groot. Ten aanzien van de lijst met verboden boeken kunnen derhalve wel, zij het met enige slagen om
de arm, enkele meer algemene conclusies worden getrokken. °
1.4 Nadere ruimtelijke afbakening van het onderzoeksobject
1.4.1 De wereldlijke overheid
Centraal en provinciaal niveau
Net als de te onderzoeken periode diende het onderzoeksobject op een bepaalde manier
te worden ingeperkt. Het was immers uitgesloten dat voor een beeld van de boekencensuur door de wereldlijke overheid de archiefstukken van álle gewestelijke Staten en
Hoven, laat staan van álle steden van de Republiek aan een onderzoek werden onderworpen. Alleen de boekencensuur op centraal niveau leverde wat dit betreft nauwelijks
problemen op: voor het centrale niveau diende het (uitgebreide) archief van de StatenGeneraal op relevante stukken te worden doorgenomen. Voor het provinciale niveau lag
het echter gecompliceerder. Voor dit niveau moest namelijk een keuze worden gemaakt
voor één bepaald gewest waarvan dan alle relevante stukken zouden worden bestudeerd.
Een keuze voor het gewest Holland lag hier nogal voor de hand. Holland was gedurende de zeventiende eeuw in de meeste opzichten en zeker ook wat betreft het boekenbedrijf veruit het belangrijkste en invloedrijkste gewest. Voor het censuuronderzoek is
vooral van belang dat het archief van de Staten van Holland, hun Gecommitteerde
Raden en het Hof van Holland veel beter bewaard is gebleven dan de archieven van de
overige provinciale bestuurs- en rechtscolleges. Op basis van dit omvangrijke bronnenmateriaal kan een duidelijk beeld worden verkregen van de manier waarop censuurwetgeving totstandkwam en de wijze waarop door de provinciale organen aan de uitvoering daarvan gestalte werd gegeven. De vaak veel beperktere hoeveelheid overgeleverde
gegevens uit de andere gewesten biedt die mogelijkheid niet of in ieder geval in veel
mindere mate. Voor deze studie is, als voorbeeld voor de wereldlijke boekencensuur op
provinciaal niveau, dus gekozen voor het belangrijkste en best gedocumenteerde Holland.
De geraadpleegde stukken
Op het centrale niveau zijn met betrekking tot het bestuur alle resoluties en verschillende correspondenties van de Staten-Generaal onderzocht. l Alle aangetroffen cen-
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suurgevallen zijn geregistreerd om aldus vast te kunnen stellen welke kwesties het tot het
hoogste niveau brachten. Hierbij dient overigens direct te worden opgemerkt dat de
Staten-Generaal in de zeventiende eeuw stellig niet onbetwist golden als hét orgaan van
de centrale, landelijke overheid. De onderlinge verdeeldheid en het voortdurende streven naar autonomie door de gewestelijke Staten (vooral Holland!) en steden stonden
een echt gecentraliseerd bestuur in de weg.
Wat betreft de rechtspraak op centraal niveau moet worden vastgesteld dat de mogelijk in aanmerking komende Hoge Raad van Holland en Zeeland in de zeventiende
eeuw niet zonder meer functioneerde als centraal rechtscollege waar allerhande juridische geschillen op het hoogste niveau terechtkwamen. Steekproeven wezen uit dat censuurzaken niet door de Hoge Raad behandeld werden; zij behoorden dan ook niet tot
de competentie van de Raad. 2 Daarom zijn de archiefstukken van de Hoge Raad hier
verder buiten beschouwing gebleven.
Voor het verkrijgen van een beeld van de censuurwetgeving en uitvoeringspraktijk
op provinciaal niveau werden alle resoluties van de Staten van Holland, de Gecommitteerde Raden en het Hof van Holland doorgenomen, alsmede verschillende correspondenties en de van het Hof overgeleverde, vaak zeer uitvoerige, procesdossiers en criminele sententies. 3
Enkele kanttekeningen
Bij de geraadpleegde stukken dienen enkele kanttekeningen te worden gemaakt. Een
niet te negeren bron van informatie wordt gevormd door de inventarissen van inkomende en uitgaande missiven (en de minuten daarvan) van alle hierboven genoemde
bestuurlijke en rechterlijke organisaties. Het betreft een nauwelijks te overziene hoeveelheid brieven en afschriften daarvan. Het is dus zaak zich af te vragen wat de
genoemde brieven aan materiaal kunnen opleveren. Wat bij het onderzoek zeker wordt
aangetroffen zijn brieven die door de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de
Gecommitteerde Raden of het Hof van Holland werden gezonden naar de officieren in
de steden met daarin de opdracht een bepaald werk (of een bepaald soort werk) op te
sporen en in beslag te nemen en de betrokkenen te vervolgen en te berechten. Bij de
resoluties die werden genomen over censuurgevallen, staat ook vrijwel altijd vermeld dat
de genoemde officieren aangeschreven zullen worden. Indien de inventarissen van brieven niet systematisch (dat wil zeggen volledig) worden doorgenomen, zullen verschillende van deze brieven hoogstwaarschijnlijk verborgen blijven. Dit lijkt echter weinig
bezwaarlijk te zijn: de wél aangetroffen brieven blijken alle standaardbrieven te zijn met
telkens eendere en min of meer vaste formuleringen. Het ligt dan ook niet voor de hand
dat men aan de ene stad iets heel anders schreef dan aan de andere stad.
Daar valt tegenin te brengen dat men wellicht met de officieren van de steden 4
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waarin het betreffende drukwerk was verschenen, wel uitgebreider correspondeerde.
Dat probleem is echter voor de onderhavige studie niet onoverkomelijk: voor zover het
andere Hollandse steden dan Rotterdam betreft65, zijn censuurgevallen niet onderzocht
tot op het niveau van de magistraat. Dat betekent dat het missen van eventuele correspondentie tussen die steden en het midden- of centrale niveau voor deze studie geen
probleem vormt.
Resteert nog de mogelijke correspondentie over bepaalde censuurzaken tussen de
Staten van Holland, de Gecommitteerde Raden, het Hof van Holland en de StatenGeneraal. Uit de verschillende resoluties wordt duidelijk dat deze instanties inderdaad
soms onderling contact hadden over uit te vaardigen wetgeving of concreet te nemen
stappen tegen bepaalde auteurs, drukkers of verspreiders. Voor zover in de resoluties
data werden vermeld, is in de brieveninventarissen op de betreffende data gezocht.
Hierbij moet echter worden opgemerkt dat de inventarissen niet alleen vaak onvolledig
zijn, ° maar dat de brieven ook nogal eens achronologisch zijn gerangschikt of een
bepaalde schriftelijke reactie soms zeer lang op zich liet wachten, zodat op de eerder
genoemde data niets gevonden kan worden. Dit probleem zou alleen kunnen worden
ondervangen door het volledig doornemen van de inventarissen. Dat is voor deze studie niet gebeurd, maar een dergelijk systematisch onderzoek blijft zeker een desideratum. Overigens blijkt uit vergelijking van brieven met resoluties dat in de resoluties
meestal een vrij secure weergave is te vinden van bepaalde binnengekomen of uitgegane stukken. Het niet vinden van bepaalde brieven hoeft dus lang niet altijd te leiden tot
grote 'gaten' in de gegevens.
Knuttels vondsten op centraal en provinciaal niveau
Knuttel onderzocht voor zijn lijst van 1914 ook reeds de archiefstukken van de StatenGeneraal, Staten van Holland en het Hof van Holland. Hij was van mening dat hij die
stukken volledig had doorgenomen en dat hij dus alle vondsten had genoteerd. 7 Uit
het onderzoek voor de onderhavige studie blijkt echter dat Knuttel toch enkele titels uit
de stukken over het hoofd zag, zodat het 'overdoen van zijn werk geen overbodige zaak
was. Daar komt nog bij dat Knuttel merkwaardig genoeg verzuimde de resoluties en
correspondenties van de Gecommitteerde Raden door te nemen. Een eigen systematisch onderzoek in die stukken leverde maar liefst twaalf extra boekverboden op! Dat lag
overigens nogal voor de hand aangezien juist ook de Gecommitteerde raden zich als het
'dagelijks bestuur' van de Staten van Holland met de uitvoering van censuurwetgeving
bezighielden.
Bij de door Knuttel gegeven aantallen verboden boeken moet worden opgemerkt dat
hij in zijn lijst geen verboden van couranten en andere periodieken, prenten of kaarten
opnam. Over de couranten en andere periodieken merkt hij het volgende op:
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'Niet opgenomen zijn couranten en in het algemeen periodieken. Vindt men er
hier toch eenige vermeld, men beschouwe ze als de uitzonderingen die den regel
bevestigen. De couranten-literatuur vormt een afzonderlijke categorie, welke in
dit werk niet thuis behoort.' 68
Een nadere argumentatie voor het weglaten van de couranten geeft hij niet. In deze studie is aan de censuur van couranten, andere periodieken, prenten en kaarten" 9 wél aandacht besteed. Ook deze vorm van censuur bepaalt immers voor een deel het totaalbeeld
van de drukpers(on)vrijheid in de Republiek.
Voor dat totaalbeeld is het ook van belang vast te stellen dat er, hoewel Knuttels lijst
dat misschien enigszins suggereert, in de zeventiende eeuw geen duidelijke grens viel te
trekken tussen verboden en niet-verboden geschriften.70 Het is vaak moeilijk vast te
stellen wat nog net wel en wat net niet meer werd toegestaan door de controlerende
instanties. Naar een groot aantal op één of andere manier verdachte geschriften werden
onderzoeken ingesteld, maar van een veel kleiner aantal van die geschriften staat ook
onomstotelijk vast dat ze officieel verboden werden. Bij de in bijlage I van deze studie
weergegeven lijst is ervoor gekozen alle geschriften op te nemen, waarnaar vanwege verdenkingen onderzoek werd ingesteld of naar aanleiding waarvan auteurs, drukkers of
uitgevers werden vermaand. Officiële verbodsverklaringen waren namelijk geenszins
nodig om betrokkenen toch te vervolgen en te bestraffen. In de lijst van bijlage I is 'verboden' daarom zeer ruim opgevat.71
Uiteraard heeft een en ander gevolgen voor het totaal aantal verboden geschriften.
Weliswaar zag Knuttel bepaalde verboden over het hoofd, maar dat rechtvaardigt niet
geheel de hierna te presenteren, tamelijk omvangrijke rubriek werken die 'niet in Knuttel' voorkomen. Daartoe behoren namelijk ook de door Knuttel weggelaten verboden
van couranten, andere periodieken en prenten/ 2 te weten vier verboden van prenten,
drie van periodieken en eenentwintig van couranten. Daarnaast zijn in de lijst van bijlage I dus ook werken opgenomen, waarvan Knuttel niet durfde te zeggen of ze officieel
verboden werden en die hij dus niet vermeld heeft. Aan de andere kant nam Knuttel op
niet-structurele wijze boekververboden van andere gewestelijke Staten en enige steden
op, die in de lijst van bijlage I, vanwege het incidentele karakter van die vondsten, achterwege zijn gelaten. Zo noemt Knuttel hier en daar verboden in steden als Leiden,
Haarlem, Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 7 ' en verbodsverklaringen
door bijvoorbeeld de Staten van Friesland, Zeeland en Gelderland. 74
Stedelijk niveau
Hierboven werd duidelijk dat er vooral aan onderzoek naar boekencensuur op stedelijk
niveau nog een grote behoefte bestaat. Voor deze studie moest een keuze worden
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gemaakt voor een aantal steden waarvan de relevante archieven zo uitputtend mogelijk
zouden worden onderzocht. Die keuze viel op een drietal steden, te weten Rotterdam,
Deventer en 's-Hertogenbosch. Rotterdam was in de zeventiende eeuw een middelgrote drukkersstad, waarvan de archieven met betrekking tot de boekencensuur geheel
konden worden doorgenomen, hetgeen voor grotere drukkerssteden als Leiden en
Amsterdam binnen het bestek van deze studie niet haalbaar zou zijn geweest.75 Rotterdam was bij aanvang van de Bestandstwisten voornamelijk remonstrantsgezind. Pas na
de wetsverzetting door Maurits kwamen er contraremonstrantse bestuurders in het
zadel. Deze signatuurverandering is op de uitvoering van de boekencensuur zeker van
invloed geweest. In later jaren huisvestte Rotterdam een vrij grote gereformeerde
gemeente, waartoe, met name tegen het einde van de eeuw, een grote Waalse afdeling
behoorde. Het ligt voor de hand dat de in Rotterdam actieve kerkenraden met betrekking tot de controle op producten van de drukpers zeker van zich zullen hebben laten
horen.
Deventer dient in deze studie als voorbeeld van een stad in een 'landprovincie'. De
situatie in deze stad is vooral ook interessant omdat Deventer in de zeventiende eeuw
reeds een lange drukkerstraditie kende. Daarbij komt dat de stad een bloeiend athenaeum illustre binnen haar muren had met veel publicerende hoogleraren en studenten.
Tenslotte stond, zeker in de eerste decennia van de zeventiende eeuw, de kerkenraad van
de Nederduitse gereformeerde kerk, met belangrijke voorvechters als Revius en Sibelius, er bekend als uiterst orthodox. Een dusdanig strenge kerkenraad zal hoogstwaarschijnlijk nauwlettend op de te verschijnen en reeds verschenen geschriften hebben toegezien.
Voor 's-Hertogenbosch werd tenslotte gekozen, omdat deze stad in veroverd gebied
staatkundig gezien een eigenaardige positie innam gedurende de zeventiende eeuw. Vanaf 1648 maakte 's-Hertogenbosch deel uit van de Generaliteitsgebieden, hetgeen betekende dat de stad direct onder het bestuur viel van de Staten-Generaal en de Raad van
State. Het is interessant na te gaan in hoeverre de bijzondere staatkundige positie van
de stad van invloed was op de manier waarop een eventuele boekencensuur in praktijk
werd gebracht.
De geraadpleegde stukken
Voor het verkrijgen van een beeld van de boekencensuur op stedelijk niveau is een
onderzoek van de archieven van de magistraten en lokale schepenbanken noodzakelijk.
In de drie genoemde steden zijn alle archieven met betrekking tot de wetgeving, het
bestuur en de rechtspraak onderzocht. 7 "
Voor de stad Rotterdam is de mogelijke correspondentie met provinciale of centrale organen nagetrokken aan de hand van data die werden aangetroffen in het Rotter-
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damse gemeentearchief. Voor deze werkwijze gelden uiteraard dezelfde beperkingen als
die hierboven reeds werden genoemd voor de correspondenties tussen de provinciale en
centrale organen onderling.
Voor de steden Deventer en 's-Hertogenbosch zou een zeker probleem kunnen
bestaan: anders dan de archieven van de Staten van Holland, de Gecommitteerde Raden
en het Hof van Holland zijn de archieven van de Staten van Overijssel en het Hof van
Overijssel (vanwege Deventer) en van de Raad van State en de Raad van Brabant (vanwege s-Hertogenbosch) niet systematisch onderzocht. Dat zou kunnen betekenen dat
mogelijke stukken over Bossche of Deventer censuurgevallen niet aan het licht zijn
gekomen. Hierbij moet echter het volgende worden overwogen: het valt vrijwel uit te
sluiten dat een Bossche of Deventer zaak wél ter sprake kwam bij respectievelijk de Raad
van State 77 en de Raad van Brabant of de Staten van Overijssel en het Hof van Overijssel, terwijl over zo'n zaak in het geheel niets te vinden zou zijn in de steden zelf. Op
basis van deze veronderstelling lijkt een omgekeerde aanpak gerechtvaardigd: voor de
censuurgevallen die in 's-Hertogenbosch en Deventer werden gevonden en waarvan
(sterke) aanwijzingen bestaan, dat ze uiteindelijk terecht kwamen op een hoger niveau,
is nagegaan of daarover stukken waren te vinden bij respectievelijk de Raad van State,
Staten-Generaal en Raad van Brabant of de Staten van Overijssel en het Hof van Overijssel. Ook daartoe is gericht gezocht aan de hand van de in de stedelijke stukken gevonden data.
1.4.2 De kerkelijke overheid
De Nederduitse gereformeerde kerk, centraal en provinciaal
Voor een beeld van de kerkelijke boekencensuur op centraal niveau zijn de stukken van
de Nationale Synode van 1618-1619 onderzocht. 7 Na die tijd vond gedurende de zeventiende eeuw geen nationale synode meer plaats, zodat van verder onderzoek geen sprake kon zijn.
Wat geldt voor de wereldlijke boekencensuur op provinciaal niveau geldt ook voor
de kerkelijke: er diende ter inperking van het onderzoeksobject een keuze te worden
gemaakt voor één der gewestelijke synodes. Gekozen werd voor de synode van ZuidHolland, omdat dit hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste en invloedrijkste synode binnen Holland en binnen de Republiek als geheel was. 79 Het was voor deze synode zeer
gunstig dat de regeringsstad Den Haag tot haar gebied behoorde. Knuttel merkt hierover op:
'Er wordt dan ook bijna geen Synode gehouden of wij vernemen van afgevaardigden tijdens de vergadering afgezonden naar de Staten-Generaal, naar de Sta-
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ten van Holland, naar Gecommitteerde Raden of naar den stadhouder, om hetzij aan te dringen op gewenschte maatregelen, hetzij het oordeel in te winnen der
hooge staats-colleges of van den Prins van Oranje. °
Zeker ook met verzoeken om censuurmaatregelen zal bij de genoemde instanties zijn
aangeklopt. De gang van zaken ten aanzien van de boekencensuur binnen de Nederduitse provinciale synodes zal in hoofdstuk 3 worden behandeld aan de hand van een
uitgebreide (volledige) beschrijving van de activiteiten van de Nederduitse synode van
Zuid-Holland. Aan de synodes waaronder de kerkenraden van de steden Deventer en
's-Hertogenbosch vielen (respectievelijk de synode van Overijssel en die van Gelderland), zal bij de behandeling van die steden aandacht worden besteed. Uit de acta van
deze synodes zullen echter niet álle censuurgevallen worden besproken. Uit die acta
zijn slechts de volgende zaken overgenomen:
— De algemene opmerkingen over boekencensuur; te denken valt aan de aansporingen
aan alle classes en kerkenraden om te waken tegen het licentieus drukken in het algemeen.
— De zaken met betrekking tot 's-Hertogenbosch en Deventer; het gaat om zaken die
(a) - via hun classes — werden ingebracht door de kerkenraden van 's-Hertogenbosch
en Deventer, of (b) waarvan de synode had ontdekt dat ze hun oorsprong in 's-Hertogenbosch of Deventer vonden, zodat hulp van de Bossche of Deventer kerkenraad
(of daarboven nog: de classes waaronder deze steden vielen) noodzakelijk was.
— De landelijke censuurkwesties. Hiermee wordt gedoeld op de kwesties die ter sprake
kwamen bij álle synodes, álle classes en in principe ook álle kerkenraden. Het betreft
zaken waarover iedere afdeling van de gereformeerde kerk zich een oordeel diende te
vormen. Te denken valt aan de zaken rond Bekker en Röell.
Classicaal en lokaal
De classes vormden een schakel tussen de verschillende kerkenraden in een bepaalde
regio en de provinciale synodes waaronder de classes op hun beurt ressorteerden. Voor
het onderzoek naar de aanpak van censuurgevallen op dit 'middenniveau' is gekeken in
de acta van de classes waartoe Rotterdam, 's-Hertogenbosch en Deventer behoorden.8?
Opgemerkt zij dat uit de acta van deze drie classes alleen de volgende zaken over boekencensuur werden geregistreerd:
— Algemene opmerkingen over boekencensuur.
— Zaken met betrekking tot Rotterdam, 's-Hertogenbosch en Deventer
— Landelijke censuurzaken.
Op het lokale niveau werden tenslotte de acta van de kerkenraden van Rotterdam,
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's-Hertogenbosch en Deventer onderzocht. 4 Daaruit zijn alle opmerkingen over boekencensuur geregistreerd.
De Waalse gereformeerde kerk, centraal en provinciaal
Ook voor de Waalse kerk zijn uiteraard de acta van de Nationale Synode van 1618-1619
van belang, aangezien de Waalse kerk daar eveneens deel van uitmaakte; de Nederduitse en Waalse gereformeerde kerk zijn immers twee 'verschijningsvormen' van één en
dezelfde kerk. Daarnaast had de Waalse kerk een overkoepelende, landelijke synode;
synodes per gewest, zoals bij de Nederduitse kerk, waren er niet. De acta van de Waalse synode zijn geheel doorgenomen, 5 alle opmerkingen over censuur zijn geregistreerd,
opdat aldus een vergelijking tussen de Nederduitse synode van Zuid-Holland en de
Waalse synode mogelijk werd.
Classicaal en lokaal
Hoewel de Waalse kerk net als de Nederduitse kerk een classicaal niveau heeft gekend,
zijn van Waalse classes niet veel stukken bewaard gebleven. De resoluties van deze classical vergaderingen zijn wel te vinden in het 'livre des actes'. De Waalse classicele acten
zijn identiek aan de zogenaamde 'acta deputatorum' van de Nederduitse gereformeerde
kerk. Aan het einde van iedere Waalse synodevergadering werd een aantal gedeputeerden aangewezen om de besluiten die tijdens de laatste synodevergadering waren genomen, uit te voeren en om belangrijke binnenkomende zaken vóór de volgende synodevergadering te behandelen. Alle belangrijke zaken waarmee deze gedeputeerden tijdens
een classisvergadering te maken kregen, kwamen altijd terug op een synodevergadering.
Daarom kon in de onderhavige studie worden volstaan met het bestuderen van de resoluties van de Waalse synode.
Voor het lokale kerkenraadsniveau zijn de acta van de kerkenraden van Rotterdam
en 's-Hertogenbosch onderzocht. Deventer kreeg pas in de achttiende eeuw een officieel
erkende Waalse gemeente; zeventiende-eeuwse stukken zijn er dus niet. Voor Rotterdam
en 's-Hertogenbosch zijn alle opmerkingen over boekencensuur geregistreerd.
Op deze plaats zij tenslotte nog opgemerkt dat zelfs wanneer alle stukken in alle stedelijke, provinciale en centrale archieven (zowel wereldlijk als kerkelijk) systematisch zouden worden doorgenomen, er nog altijd geen volledig overzicht van gedurende de
zeventiende eeuw verboden geschriften verkregen zou kunnen worden. Er zijn eenvoudigweg te veel stukken verloren gegaan. Een klein voorbeeld moge dit illustreren: op 3
januari 1688 schreef Gisbertus Cuper 86 een brief aan de Deventer magistraat waarin hij
onder meer mededeelde dat tegen de koning van Engeland, vanwege diens steunbetui-
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gingen aan de katholieke kerk, een 'virulent schrift'8? was verschenen. Volgens Cuper
was het bewuste geschrift in Den Haag 'op een groóte boete verboden'. In de archiefstukken of de secundaire literatuur is over dit verbod echter niets te vinden. Nu heeft
Cuper er toevallig melding van gemaakt, maar van hoeveel verboden zijn in de archieven eveneens geen bewijzen te vinden, terwijl zij níet min of meer toevallig in brieven
zijn genoemd?
1.5 De hoofdstukindeling
Na dit inleidende hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de boekencensuur
door de wereldlijke overheid op centraal en provinciaal niveau (hoofdstuk 2); daarbij zal
de voorgeschiedenis van de boekencensuur (zestiende eeuw) worden besproken, gevolgd
door een behandeling van de zeventiende-eeuwse censuurwetgeving en tenslotte de uitvoering van die wetgeving. In het derde hoofdstuk staat de boekencensuur (of de pogingen daartoe) door de kerk op centraal en provinciaal niveau centraal. In dat hoofdstuk
komen de Nationale Synode, de provinciale Nederduitse synode van Zuid-Holland en
de Waalse synode aan de orde. De hoofdstukken 4,5 en 6 zijn vervolgens gewijd aan de
boekencensuur in de steden: hoofdstuk 4 betreft Rotterdam, hoofdstuk 5 Deventer en
hoofdstuk 6 's-Hertogenbosch. De drie hoofdstukken over de stedelijke censuur zijn telkens op dezelfde wijze opgebouwd, omdat alleen dan een goede onderlinge vergelijking
mogelijk is. In ieder hoofdstuk wordt voor alle tijdvakken eerst de censuur door de
wereldlijke overheid besproken (wetgeving gevolgd door uitvoering) en vervolgens de
censuur door de kerk. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. Aan het einde van de studie zal een slotbeschouwing over de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek worden gegeven. In twee bijlages wordt tenslotte een lijst van
verboden geschriften (bijlage I) en een overzicht van alle nulresultaten uit de geraadpleegde archiefstukken (bijlage II) geboden.
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2,
Censuurwetgeving en uitvoeringspraktijk van de StatenGeneraal en de Staten en het Hof van Holland

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de zeventiende-eeuwse censuurwetgeving van
de Staten-Generaal en de Staten en het Hof van Holland1 en de wijze waarop die wetgeving in de praktijk werd toegepast. Voordat wordt overgegaan tot een beschrijving van
die wetgeving en uitvoering, zal echter eerst een korte schets worden gegeven van de
censuur in de voorafgaande periode, waarbij de nadruk zal liggen op de gang van zaken
in de zestiende eeuw. Deze historische schets zal nog gevolgd worden door een beknopt
overzicht van de regeling van wetgeving, bestuur en rechtspraak, zoals die in de zeventiende-eeuwse Republiek gold.
2.1 Voorgeschiedenis: censuurwetgeving tot 1600 2
Zolang er is geschreven, zijn er geschriften verboden. Reeds in de Klassieke Oudheid
zijn boeken van Griekse filosofen verbrand en in Rome werden sinds de Wet van de
Twaalf Tafelen auteurs van lastergeschriften vervolgd.3 In het jaar twaalf na Chr. vaardigde keizer Augustus een edict uit, waarin was vastgelegd dat auteurs van lastergeschriften en libellen schuldig aan hoogverraad moesten worden verklaard en dientengevolge ter dood konden worden veroordeeld. Na Augustus beval Diodetianus om alle
gewijde boeken van de vroege christenen in het vuur te werpen. 4 De eerste index van
verboden boeken was afkomstig van paus Gelasius I (492-496); deze index wordt het
Decretum Gelasianum genoemd.5
Gesteld kan worden, dat de geschiedenis van de boekencensuur haar eigenlijke aanvang neemt met de uitvinding van de boekdrukkunst. Op 17 november 1487 verscheen
het eerste pauselijke document betreffende de drukpers: de bul van Innocentius VIII,
gericht tegen de drukkers van verboden verklaarde boeken. Bepaald werd dat geen boek
mocht worden uitgegeven zonder voorafgaand onderzoek (visitatie) en zonder expliciete toestemming om tot drukken over te gaan. Gecontroleerd werd of de tekst wel
getuigde van zuiverheid van geloof. De visitatie en het geven van toestemming geschiedden in Rome door de Meester van de Vaticaanse Paleizen en buiten Rome door de bisschoppen. Overtreders van de genoemde regels hing de kerkelijke ban boven het hoofd.
Veroordeelde boeken dienden te worden verbrand.7

4

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

Hervorming
De Hervorming leidde voor het eerst tot het grootschalig vervolgen van omstreden
geschriften en hun auteurs, drukkers en verkopers. In 1518 veroordeelde de theologische faculteit van Leuven9 expliciet de geschriften van Luther, waarna deze geschriften
in 1520 op de brandstapel werden gelegd.10 Van 15 juni 1520 dateert de pauselijke bul
Exsurge Domine, gericht tegen de leer van Luther en zijn aanhangers. Deze bul heeft in
de Nederlanden zeker invloed gehad.11 Zij leidde op 20 maart 1521 tot de verschijning
van het eerst bekende keizerlijke plakkaat met maatregelen tegen boeken. De tekst van
dit plakkaat was gesteld in het Frans; het plakkaat was gericht tot de president en raden
van de Raad van Vlaanderen. In het plakkaat werd bevolen de uitgevaardigde boekverboden te onderhouden. 12
Nadat Karel V Luther persoonlijk had gadegeslagen op de Rijksdag van Worms en
deze laatste op hem stellig geen goede indruk had gemaakt, vaardigde hij op 8 mei 1521
het Edict van Worms uit, waarin het volgende werd verboden:13 (1) het uitgeven, verkopen en kopen van boeken van Luther, (2) de uitgave, meer in het algemeen, van werken waarin de kerk, de paus of vorsten werden beledigd en (3) het uitgeven van werken
betreffende de bijbel of een verklaring daarvan, zonder toestemming van het plaatselijk
bevoegd gezag en de vergunning van de theologische faculteit van Leuven. Overtreding
van dit Edict zou worden beschouwd als majesteitsschennis, waarop de doodstraf was
gesteld.14
Op 5 april 1524 werd een plakkaat uitgevaardigd met daarin het verbod boeken te
drukken zonder visitatie en goedkeuring van degenen die daarmee waren belast. Op 25
september 1525 werd dit plakkaat herhaald, terwijl men eraan toevoegde dat er voortaan
niets meer mocht worden uitgegeven zonder de expliciete goedkeuring van de Raad van
State.15 Op 17 juli 1526 zag opnieuw een plakkaat het licht, met daarin een herhaling
van de eerdere regels en de toevoeging dat voor iedere uitgave nu ook toestemming van
de Provinciale Raad noodzakelijk was. Schending van de regels zou worden bestraft met
het verlies van eenderde deel van het bezit van de overtreder en eeuwige verbanning.
Veel beknopter was het plakkaat van 18 januari 1528. Daarin stond voor het eerst vermeld dat drukkers in al hun drukwerk hun naam en drukkersmerk moesten plaatsen.17
Op 14 oktober 1529 verscheen een plakkaat tegen ketters. Daarin werden opnieuw
de eerdere maatregelen betreffende het drukken van boeken herhaald. Nieuw was het
verbod om boeken die in de afgelopen tien jaar zonder vermelding van de naam van de
auteur en de drukker of zonder jaar en plaats van uitgave waren verschenen, te verspreiden.18 Verder moesten voortaan voor alle werken 'lettres patentes d'Octroi', op te
vatten als drukvergunningen, worden verkregen. Op schending hiervan stond vijf gulden boete. De inhoud van dit plakkaat werd herhaald in een plakkaat dat op 7 oktober
1531 het licht zag en nogmaals in een plakkaat van 22 september 1540. In dit laatste plak-

M

DE STATEN-GENERAAL EN DE STATEN EN HET HOF VAN HOLLAND

kaat was een door de theologische faculteit opgestelde lijst van verboden boeken opgenomen. Bepaald werd dat boekdrukkers en boekverkopers aan de officier ter plaatse of
aan zijn ondergeschikten inventarissen van hun boeken moesten overhandigen en daarnaast alle boeken waarvan zij wisten dat men die zou willen visiteren. Bij ongehoorzaamheid dreigde verbeurdverklaring van de bezittingen.19
In een plakkaat van 17 december 154420 werden opnieuw de eerder genomen maatregelen herhaald. Daarnaast werd nu de doodstraf gesteld op het drukken van werken
waarin dwalingen werden verkondigd en waarvoor geen privilege was verleend. Indien
een boek waarvoor vooraf geen privilege was verkregen, bij visitatie achteraf toch werd
goedgekeurd, werd de drukker 'slechts' gestraft met eeuwige ballingschap en een boete
van 300 gulden. Het drukken van Spaanse, Engelse en Italiaanse werken werd in dit
plakkaat expliciet verboden, alsmede het drukken van werken in enige andere taal dan
de moedertaal. Verkregen privileges moesten voortaan voorin het werk worden afgedrukt. Boeken zonder een afgedrukt privilege mocht men noch bezitten noch verkopen.
Op overtreding hiervan stond een boete van vijftig gulden.21 Van het bezit van een boek
dat was gedrukt buiten het staatsgebied, moest binnen drie dagen melding worden
gemaakt, anders dreigde opnieuw vijftig gulden boete. Bekend werd gemaakt, dat de
hoofdofficier of één van diens plaatsvervangers in de toekomst op 17 december (acht
dagen voor kerstmis) en 16 juni (acht dagen voor de St.-Jansmis) van ieder jaar langs de
boekwinkels zou gaan om alle boeken te inventariseren en alle verdachte boeken te visiteren. Tegen overtredende boekverkopers zou worden geprocedeerd. Visitaties tussendoor waren altijd mogelijk. Op het weigeren van een visitatie stond een boete van honderd gulden. 22
Op 9 mei 1546 werd door de theologische faculteit van Leuven opnieuw een lijst van
veroordeelde boeken opgesteld.2' Deze lijst24 werd toegevoegd aan een plakkaat dat op
30 juni van datzelfde jaar het licht zag.25 Dit plakkaat was een herhaling en aanscherping van alle voorgaande plakkaten: noch door de theologische faculteit veroordeelde
werken, noch andere werken van ketterse auteurs (zelfs niet wanneer daarin neutrale
onderwerpen werden behandeld) mochten nog worden gedrukt of verkocht. Voorafgaande toestemming bleef vereist; toestemming zou pas gegeven worden als de goede
staat, de goede naam en de bekwaamheid van de drukker vaststonden. Een drukkerseed
werd ingesteld: iedere drukker moest zweren (1) niets te zullen drukken zonder visitatie
en octrooi, (2) niets te zullen drukken elders dan waar het octrooi het toestond, (3) het
verkregen octrooi in het werk af te drukken en (4) een exemplaar van het werk aan de
Geheime Raad af te staan. Kwam een drukker zijn eed niet na, dan verloor hij zijn
octrooi en zijn leven. Alleen stedelingen zouden door de Geheime Raad als drukker
worden toegelaten. Kramers mochten zich in het geheel niet met het drukken of verspreiden van boeken inlaten; deden zij dat toch, dan wachtte hun een boete van vijftig
gulden. Boekverkopers moesten in hun winkel een lijst van verboden boeken ophangen
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alsmede een inventaris van hun boekenbezit, om geveinsde onwetendheid te voorkomen. Op overtreding hiervan stond een boete van honderd gulden. 26 Het is duidelijk
dat het drukken van boeken meer en meer aan banden werd gelegd; de drukkers en verkopers werden telkens weer geconfronteerd met nieuwe en steeds strengere maatregelen.
Na de lijst van 1546 verscheen op 26 maart 1550 een nieuwe catalogus van verboden
boeken, wederom afkomstig van de Leuvense theologische faculteit.2? Op 29 april volgde weer een plakkaat waarin de oude maatregelen werden herhaald2 en waaraan werd
toegevoegd dat meesters en hoofddrukkers verantwoordelijk waren voor hun metgezellen en knechten en dat in het buitenland gedrukte boeken niet mochten worden verkocht zonder verwittiging van de visiteurs. Kramers die ondanks de waarschuwingen
toch boeken verkochten, werd 'arbitraire correctie' in het vooruitzicht gesteld.29 Dit
plakkaat van 29 april werd op 25 september nog eens herhaald.30
Het bewind van Philips II
In 1555 deed Karel V afstand van de troon. Zijn zoon Philips II nam het gezag van hem
over. Op 16 december 1557 vaardigde hij een edict uit over het uitvoeren, uitgeven en
drukken van boeken. In dit edict was het advies van de Leuvense theologische faculteit
opgenomen, alsmede een nieuwe catalogus van verboden boeken. Door middel van een
edict op 19 mei 1562 werden de drukkers en boekhandelaars onder een nog strenger toezicht gesteld.31 In een meer algemeen plakkaat van 29 maart 1563 werd nog eens herinnerd aan de voorgaande plakkaten, waarna op 1 mei 1564 een plakkaat verscheen van het
Hof van Holland, gericht tegen paskwillen en geschriften die schadelijk waren voor het
katholieke geloof, het algemeen belang, de vorst en andere voorname personen.' 2
In de Zuidelijke Nederlanden verschenen inmiddels, ingegeven door de steeds
onrustiger wordende situatie, dermate veel pamfletten, dat er op 1 mei 1566 een plakkaat tegen de schrijvers, uitgevers en verspreiders van paskwillen tegen de godsdienst en
tegen de rechten van de koning werd uitgevaardigd; er werd gedreigd met galg en verbeurdverklaring. Op 30 mei van hetzelfde jaar diende gouvernante Maria van Oostenrijk een ontwerpplakkaat in bij de Staten van Brabant, met het doel de voorafgaande
plakkaten tegen ketters enigszins afte zwakken.33 In dat ontwerp kwamen ook de drukkers en boekverkopers ter sprake:
'En ten aanzien van de Prenters en verkoopers van boeken, Liedekens, Pasquillen, of geschriften van Ketterijen, wezende in 't geheel en notoirlijk heretijk en
seditieus, — degene die zulks gewoon zijn te doen, zullen verbeuren lijf en goed,
't zij ze eenige ketterij sustineren of niet. Maar zoo ze zulks niet gewoonlijk zijn,
en echter bevonden worden heretijk, nochtans niet hardnekkig, zullen gebannen
en gemuteleerd worden arbitralijk naar gelegenheid der zaken, 't zij bij
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ligchaamsstraf of geld, na de macht en faculteit van hun goed: en of zij geene ketters waren, maar 't zelve alleen gedaan hadden door gierigheid of oneerlijk gewin,
zullen extraordinairlijk gestraft worden naar gelegenheid van zaken.''4
Op n november 1568 herhaalde Philips II nogmaals de maatregelen van zijn vader. Door
het Hof van Holland werd op die datum het omroepen van valse en vreemde nieuwtjes
en het uitgeven en opkloppen van nieuwsberichten verboden. Er werd een beloning uitgeloofd voor de aanbrengers van auteurs en drukkers van dergelijk werk.35
De rooms-katholieke kerk
Intussen verscheen van het centrale kerkelijke niveau uit Rome in 1559 de eerste 'Romeinse Index', opgesteld onder toezicht van paus Paulus IV.' Belangrijker was echter de Index
van 1564, die werd vastgesteld door het Concilie van Trente. 37 In 1569 liet Philips II de
Index van Pius IV uitgeven.^8 Twee jaar later werd door paus Pius V de zogenaamde Congregatie van de Index ingesteld. In de pauselijke decreten is een taakomschrijving voor
deze congregatie te vinden: men moest een index opstellen van boeken waarin een verkeerde leer werd verkondigd. Deze boeken moest men verbieden. Pas als ze waren gezuiverd van dwalingen, konden ze weer aan de lezers worden gepresenteerd.^
Het plakkaat van 1570
Op 19 mei 1570 verscheen een zeer uitvoerig plakkaat (36 artikelen), afgekondigd door
de hertog van Alva, in naam van Philips II. 4 ° De artikelen waren deels ontleend aan de
eerdere maatregelen van Karel V, deels waren ze nieuw. Nieuw was bijvoorbeeld het in
het leven roepen van de functie van prototypographus of hoofdprinter 'om Meesters en
werkluiden der Printerij te examineren en te approberen, en brieven van bekwaamheid
te geven, op welke naderhand (...) brieven van approbatie moeten verzocht worden.'
Eenieder die toegelaten wilde worden als meester, moest een 'certificatie van Bisschop,
Vicarissen of Inquisiteur van hun Bisdom, hoe zij zich gedragen hebben in het stuk van
den godsdienst, mitsgaders van de Wethouders hunner woonsteden, van hun goede
naam en faam' overleggen. De hoofdprinter wees twee drukkers en een notaris aan om
de aankomende meesters te onderzoeken. Ook werklieden en gezellen moesten getuigschriften tonen. De hoofdprinter zou hen onderzoeken. Hij moest eveneens op de
hoogte worden gesteld van de 'leerkinderen of knechts' die drukkers in huis wensten te
nemen. Verder diende de hoofdprinter te letten op het totale personeelsbeleid van de
verschillende drukkers. Voorts moest hij 'een register houden der namen, geboorteplaats, woonstede en qualiteit dier geëxamineerde Meesters. Waarin ook genoteerd zullen worden de boeken, die elk printer drukt, met dag en jaar van begin en eind des
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druks.' Men mocht pas overgaan tot drukken na 'den Hoofdprinter getoond te hebben
het privilegie om dit te doen, en in 't bijzonder de approbatie, welke voorsz. privilege
zal moeten voorgaan.' Drukkers moesten aan de hoofdprinter het eerste en laatste blad
van het boek dat zij wilden drukken, overhandigen. Van het al dan niet geven van goedkeuring (approbatie) zou de hoofdprinter door de visiteurs41 op de hoogte worden
gesteld. Wat betreft het verlopen van een privilege merkte men op:
'Geen Printer zal eenig boek mogen printen, waarom een ander privilegie verkregen heeft, binnen 3 maanden na den dag van expiratie van 't privilegie, opdat
van hetzelve boek (zulks geëischt wezende) nieuwe printing gemaakt zoude worden, of andere en betere dan de eerste, ter approbatie des Hoofdprinters op verbeurte van voorsz. boeken, voor die contrarie doen zoude.'
Op overtreding van de genoemde regels stonden boetes en arbitrale correctie, gevolgd
door verbeurdverklaring en confiscatie van de boeken, 'Welke poene zal wezen, 1/3 t'onzen profijt, 1/3 voor den aanbrenger, en 1/3 voor den executerenden Officier.' Boekdrukkers en boekverkopers moesten een eed afleggen, dat ze geen boeken zouden in- of
uitvoeren, tenzij die boeken eerst waren gevisiteerd en goedgekeurd. Bijbels in de landstaal of andere werken betreffende geloofszaken mochten slechts worden verkocht door
'de genen, die schriftelijk verlof zullen hebben ze te houden naar den regel van het H.
Concilie van Trente.' 42 Alle uit het buitenland afkomstige boeken dienden eerst aan de
visiteurs te worden voorgelegd. Boeken die men in Antwerpen kocht om ze te Leuven
weer te verkopen, moesten op een rol geschreven worden. De verkoper moest die rol
ondertekenen om daarmee te bevestigen dat de verkochte boeken reeds in Antwerpen
waren gevisiteerd.4'
In 1570 werd Christoffel Plantijn benoemd tot eerste hoofdprinter. In dat jaar leverde hij 44 getuigschriften voor drukkers af. In de jaren daarna nam dit aantal echter
gestaag af. Reeds in 1576 werd de functie van hoofdprinter opgeheven; zij is later nooit
meer opnieuw in het leven geroepen. 44
In dezelfde tijd riep Alva, op bevel van de koning, in Antwerpen een vergadering van
godgeleerden bijeen om een Index expurgatorius, een lijst van veroordeelde passages in
boeken, samen te stellen. Plantijn drukte deze lijst, die was voorzien van een voorrede
door Montanus, in 1571. Op 31 juli 1571 werd het plakkaat van 1570 herhaald. Bij deze
herhaling werd verwezen naar de door Plantijn gedrukte index.45
Plakkaten rond de Acte van Verlatinghe
Intussen slaagde Philips er niet in het optreden van de ketters te doen ophouden. Op
het politieke vlak verloor hij steeds meer terrein: in Holland en Zeeland weigerden de
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steden om Spaanse garnizoenen te legeren, die de Geuzentroepen en de legers van Oran
je moesten tegenhouden. Op ι april 1572 viel Den Briel in handen van de opstandelin
gen. Op 22 april besloot Vlissingen de Geuzen toegang tot de stad te verlenen; in mei
en juni volgden de meeste Hollandse steden dit voorbeeld. De periode 1572-1576 stond
in het teken van de strijd tussen de opstandige gewesten (Holland en Zeeland) en de
Habsburgse troepen. 4 "
In 1575 vonden in Breda de vredesonderhandelingen plaats tussen de gewesten Hol
land en Zeeland enerzijds en het Habsburgse bewind anderzijds. Naar aanleiding daar
van verscheen in hetzelfde jaar een plakkaat tegen publicaties met betrekking tot deze
vredesbesprekingen en tegen geschriften met een onjuiste weergave van zaken, waardoor
het grote publiek zou kunnen worden misleid. 47 Het verbieden van staatkundig getin
te teksten was nieuw: opvallend genoeg waren dergelijke teksten ten tijde van het Habs
burgse bewind niet verboden geweest.48
In 1579 kwam de Unie van Utrecht tot stand, waarna op 26 juli 1581 Philips II door
de Noordelijke gewesten werd afgezworen. Ingrijpende bestuurlijke veranderingen
waren hiervan het gevolg. Nu men zich eenmaal van het Habsburgse gezag had losge
maakt, deed zich de behoefte aan eigen bestuurlijke maatregelen en een eigen wetgeving
gevoelen. De Staten van de zeven gewesten stelden allereerst de Spaanse wetten buiten
werking. Van Spaanse zijde kon derhalve ook niet langer invloed worden uitgeoefend
op het drukkerswezen binnen de Unie. Dat betekende echter niet dat er derhalve geen
sprake meer was van censuurwetgeving. De Unie ging nu zelf zorg dragen voor regels
betreffende het drukken van boeken. Het is opvallend hoezeer die regels leken op die
welke onder het Habsburgse bewind golden. 4 9 Werken werden nu echter niet langer
zonder meer verboden vanwege vermeende ketterij. Alleen geschriften die de godsdienst
of de bijbel openlijk aanvielen en bespotten en boeken die zeer schadelijke leerstellin
50
gen bevatten , werden vervolgd. Niet-religieuze werken mochten in principe gedrukt
worden als er maar geen beledigingen van het hoogste gezag of aanzienlijke personen in
te vinden waren. 51 In de loop van de tijd werden echter ook de maatregelen van het
nieuwe bewind weer steeds strenger.52
Al op 20 december 1581 verscheen er een verbod van Willem van Oranje 53 om erger
54
lijke boekjes, nieuwsmaren, liedjes, refreinen en dergelijke in welke taal dan ook te
drukken, te verkopen of anderszins te verspreiden, op straffe van een boete van honderd
gulden voor de eerste keer en tweehonderd gulden en arbitraire straf voor de tweede
keer. De Staten of Gecommitteerde Raden moesten voortaan al het drukwerk vooraf
goedkeuren. Drukkersnaam, woonplaats, jaar van uitgave en naam van auteur of verta
55
ler moesten vermeld worden. Alle drukkers diende binnen drie weken bij de Staten of
de Gecommitteerde Raden te komen zweren dat zij de maatregelen naar behoren zou
den naleven.5 Al gauw bleek echter dat deze nieuwe maatregelen voor de overheid
moeilijk uitvoerbaar waren, vanwege de te grote werklast. 57
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Het plakkaat van 1581 werd op 21 november 1584 herbevestigd, waarna dit ander
maal, met een nadere specificatie, gebeurde in 1587. Op 9 maart 15895 werd het door
de Staten van Holland opnieuw herhaald; de genoemde straffen werden bij deze heruitvaardiging verzwaard." Weer werd gesproken van een verplichte visitatie van
geschriften alvorens die gedrukt mochten worden. Het was verboden:
'yet te drucken ofT in druck uijt te laeten gaen, tenzij alle t zelve eerst bij ons ofte
onse Gecommitteerde Raden, ofte den geenen die wij inde respective steden daer
toe specialijck sullen aucthoriseren zij verthoont, toegelaten ende geadmitteert,
sonder dat oick пае deselve admissie daer yet toe off affgedaen sal mogen wer
den.' 6 0
Was eenmaal toestemming tot drukken verleend, dan mocht er in het gevisiteerde werk
dus niets meer veranderd worden. O m dit te kunnen controleren werd verplicht gesteld
alvorens de exemplaren van een eenmaal gedrukt werk te verspreiden, eerst één exemplaar aan de gewestelijke overheid ter controle voor te leggen.
Ook in de andere gewesten hield men zich intussen met censuurwetgeving bezig.
Voor het gewest Zeeland werd het Hollandse plakkaat van 1581 bevestigd op 8 februari
1583. Van 3 augustus 1588 dateert een plakkaat van de Staten van Utrecht betreffende
geschriften waarin Elisabeth van Engeland was beledigd: de aangever van de auteur van
deze geschriften zou beloond worden met duizend gulden. 1
Intussen wist de gereformeerde kerk in 1585 te regelen dat de door de provinciale
synode aangestelde 'visitatores librorum' het toezicht kregen over de nog te verschijnen
religieuze geschriften. 2 Verschillende stadsregeringen maakt deze regeling bekend in
hun resoluties. 3 De eerste officiële benoeming van dergelijke 'visitatores' vond plaats
op 19 januari 1585. 4 Hiermee werd gehoor gegeven aan de voortdurende verzoeken van
de kerk om het recht van visitatie te verwerven. De visitatie door de wereldlijke overheid verliep inmiddels niet zonder problemen. In 1585 en later nog eens in 1595 moest
worden vastgesteld, dat de Gecommitteerde Raden de visitatie van 'de menichte der selver Boecken' niet meer aankonden. Daarom was de aanstelling, namens de Staten, van
'visitatores' in de verschillende steden gewenst. *
2.2 Voorgeschiedenis: de uitvoeringspraktijk van de censuurwetgeving tot 1600
Om een beeld te kunnen geven van de uitvoeringspraktijk van de hierboeven beschreven censuurwetgeving tot 1600 zal nu een aantal casus uit de periode 1520-1600 worden
beschreven.
Vrijwel vanaf het begin heeft de boekencensuur zich in de Nederlanden gericht
tegen werken waaruit de geest van de Hervorming sprak en waarin dus werd gebroken
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met de leer van de rooms-lcatholieke kerk. Geschriften van Luther, Melanchton, Zwingli, CaJvijn en vele andere hervormers stonden op de verschillende lijsten van verboden
boeken, die in de zestiende eeuw het licht zagen. Daarnaast werd scherp gelet op werken van kleinere geestesstromingen als die van de hussieten, de waldenzen en (later) de
socinianen.
In de periode 1500-1540 waren in Noord- en Zuid-Nederland zo'n 120 drukkers
werkzaam, die tezamen hebben gezorgd voor de uitgave van zo'n 4600 titels. 6 Uit deze
periode zijn veertig voorbeelden van gefingeerde drukkersadressen overgeleverd. De
meeste daarvan zijn gebruikt door Antwerpse drukkers, slechts enkele door drukkers uit
de Noordelijke Nederlanden. Als vals adres koos men vaak voor Duitse plaatsnamen. 7
Zwolle, Deventer en Leiden
In de Zuidelijke Nederlanden was Antwerpen het voornaamste drukkerscentrum: in
deze stad verscheen meer dan de helft van de totale boekenproductie in de Nederlanden. ° In de Noordelijke Nederlanden waren Zwolle, Deventer en Leiden de belangrijkste drukkerssteden. Hier verschenen veel boeken van hervormingsgezinde auteurs.
Toonaangevend voor dit soort werken was Zwolle. In 1519 ontwikkelde zich in deze stad
het Officina Corveriana, de drukkerij van Simon Corver. Corver onderhield nauwe
contacten met de rector van de Zwolse Latijnse school, Gerard Listrius, die een vriend
was van Erasmus. 9 In de korte tijd dat Corvers drukkerij in Zwolle heeft bestaan, was
zij één van de meest actieve centra van ketterse boekenproductie. Risicovol genoeg verscheen er in 1521 het Tractatus de libértate Christiana met de nietsverhullende vermelding
'Impressum Suollae in aedibus Coruerianis' op de titelpagina. Ook werken van Johannes Pupper van Goch, Wessel Gansfort en Erasmus kwamen er van de pers. 70 Zeer
waarschijnlijk is Corver in 1522 of 1523 naar Hamburg verhuisd. Mogelijk heeft hij zijn
drukkersbedrijf daar voortgezet.71
Hoewel in Deventer in deze periode veruit de meeste boeken werden gedrukt, was
het aandeel van deze stad in de productie van typisch hervormde werken zeer beperkt.
Van Albertus Pafraet, de drukker die het grootste aandeel in het totale Deventer drukwerk leverde, is bekend dat hij een anonieme uitgave van Luthers Nieuwe Testament
verzorgde72 en dat hij in maart 1520, ongestoord, een uitgave van Erasmus' Laus stultitiae op de markt kon brengen. 73 Pas in 1544 kwam Pafraet met justitie in aanraking:
toen werd hij samen met de drukker Theodoricus de Borne jr. veroordeeld wegens het
drukken van enige geschriften van David Joris. 74
Leiden was in deze tijd de derde drukkersstad binnen de Noordelijke Nederlanden.
Jan Seversz. was hier jarenlang als enige drukker werkzaam. Tussen 1501 en 1523 verschenen van hem ruim honderd uitgaven, waarvan de meeste in de volkstaal waren
gesteld. In 1523 werd Seversz. voor het eerst voor het Hof van Holland gedaagd wegens
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het drukken van de Summa der godliker scrifiuren oft een Duytsche theologie. Vanwege
deze druk werd hij bij verstek levenslang verbannen uit Holland, Zeeland en Friesland.
Dat weerhield hem er echter niet van in 1524 in Utrecht en in 1527 in Antwerpen
opnieuw lutherse geschriften te drukken.7* De handel in lutherse boeken in Leiden viel
met het vertrek van Seversz. in 1524 overigens geenszins stil. Uit een overgeleverd winkeikasboek blijkt dat er rond 1526 druk in lutherse boeken werd gehandeld.7
Handel met het buitenland
Vooral de Antwerpse drukkers speelden een belangrijke rol in de internationale boekenhandel. Gerard Leeu verzorgde reeds in de vijftiende eeuw drukwerk dat was
bestemd voor de Engelse markt. Jan van Doesborch deed dit vervolgens in de zestiende
eeuw.77 Antwerpse drukkers onderhielden nauwe contacten met de Nederlandse en
Duitse boekverkopers die naar Londen waren getrokken. Omgekeerd bevond zich in
Antwerpen een groep Engelse kooplieden die naar het continent waren gevlucht. Deze
kooplieden zorgden voor een deel van de financiering van de druk van verboden Engelse werken in Antwerpen. Daarnaast bemoeiden zij zich met de export van dergelijke
werken naar Londen. 7 Langzaamaan ontstond een levendige handel in verboden drukwerk tussen Engeland en de Scheldestad. Veel werken van de in Engeland verketterde
Tyndale werden in Antwerpen uitgegeven. In de periode 1526-1535 koos Tyndale deze
stad ook zelf regelmatig als tijdelijk toevluchtsoord.79
Vanaf 1530 was Antwerpen een van de belangrijkste productie- en exportsteden van
Engelse bijbels en bijbclfragmenten. De Engelse autoriteiten, zo nu en dan gesteund
door de Nederlandse, deden er van alles aan om deze bijbelhandel de kop in te drukken. ° Naast bijbels vonden ook vele in Antwerpen gedrukte vertalingen van verboden
Deense, Franse, Italiaanse en Spaanse81 werken hun weg door Europa. 2 Vanaf 1540
kwam het herhaaldelijk voor dat drukkers van verboden werken zich naar het buitenland begaven en dan vooral naar Londen. 3 Nu Hendrik VIII zich zo ingrijpend van
Rome had losgemaakt, bood zijn nieuwe bewind hun enige bescherming. Het is niet
geheel duidelijk of deze drukkers naar Engeland gingen vanwege het feller worden van
het overheidsoptreden op het continent of dat ze deel uitmaakten van de algehele protestantse emigratiegolf die in deze periode steeds verder op gang kwam. Het is ook
mogelijk dat de verslechterende economische situatie op het continent een rol heeft
gespeeld. Toen echter in 1553 Mary Tudor aan de macht kwam, was ook Engeland niet
langer veilig. Velen namen daarom de wijk naar steden als Wesel, Frankfurt, Emden,
Heidelberg, Keulen, Sedan of R o u e n . 4
Onder deze omstandigheden kwam tussen 1544 en 1570 in de Nederlanden maar één
protestantse bijbel van de pers. Deze verscheen in 1566 bij Goris Hendricksz. in Vianen,
een stad die zich rond 1560 ontwikkelde tot een centrum van illegale uitgaven. 5 In 1566
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zette een agent van Plantijn in Vianen een drukkerij op, waar vervolgens veel protestantse boeken en politiekgetinte pamfletten in het licht werden gegeven.86
Optreden van de wereldlijke overheid vóór de afzwering
Hierboven is reeds aangetoond, dat de censuurwetgeving streng van aard was. Onder de
dertienhonderd personen die in de Nederlanden vanwege ketterij ter dood werden veroordeeld, bevonden zich echter maar vier boekdrukkers: Adriaen van Berghen in 1542,
Jacob van Liesveldt in 1545, Frans Fraet in 1558 en Harman Schinckel in 1568.°7
Ondanks de strenge plakkaten werden dus relatief weinig drukkers en boekverkopers
zwaar gestraft. Bepalend hiervoor was de houding van de verschillende stedelijke overheden. Zij waren het immers vooral, die de wetten uiteindelijk ten uitvoer dienden te
brengen. Maar juist de magistraten brachten de strenge wetgeving niet graag in de
praktijk. De voortdurende tegenstellingen tussen stadsregering en kerk, de strijd om de
verkrijging en het behoud van stedelijke privileges en de persoonlijke overtuiging van
diegenen die de lagere overheden vertegenwoordigden, 9 speelden hierbij een rol van
betekenis. Deze factoren zorgden veelal voor een veel gematigder optreden van de magistraten, dan de opstellers van de plakkaten eigenlijk voor ogen stond. 90 Zo verweet het
Hof van Holland rond 1520 de Amsterdamse magistraat meermalen, dat deze te slap
tegen ketters optrad. Geruchten deden de ronde dat de Amsterdamse schout zelfs werken van Melanchton las.?1 Ook in Antwerpen werden maar weinig processen tegen
boekverkopers gevoerd. Tussen december 1521 en december 1565 verschenen 388 personen voor de Antwerpse vierschaar. Slechts elf van hen waren boekverkopers. Twee werden vrijgesproken, vijf werden op bedevaart gestuurd, één werd voor een jaar verbannen en twee werden ter dood veroordeeld. In de periode 1566-1577 kwamen negentien
boekverkopers voor de vierschaar; van hen moest er één boete doen, 92 terwijl er dertien
werden verbannen en drie vrijgesproken.93
Plaatselijke rechters konden zaken bovendien met opzet eindeloos rekken. Het proces tegen Jacob van Liesveldt in 1545 is hiervan een goed voorbeeld. Deze zaak werd
voortdurend opgeschort en nam uiteindelijk zes maanden in beslag. Voor de talloze
opschortingen voerde men een tekort aan rechters, ziekte van de gedaagde drukker en
verschillende kleine procedurekwesties aan. Na zes maanden belandde Van Liesveldt
echter alsnog op de brandstapel. 94 Een enkele maal verzetten rechterlijke of bestuurlijke instanties zich tegen de strengheid van de uit te voeren plakkaten. In 1531 klaagde het
Hof van Holland over het feit dat men de doodstraf had gesteld op het bezitten of lezen
van verboden boeken. Men achtte deze straf exorbitant hoog. In 1554 gaven de Staten
van Friesland te kennen dat ook zij de straf veel te zwaar vonden. 95 Niet alleen onwil,
ook laksheid van de directe uitvoerders speelde een rol bij de slechts zeer matige uitvoering van de censuurplakkaten. In 1562 en 1563 werden de schouten van Amsterdam,
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Antwerpen en Leuven derhalve door landvoogdes Margaretha van Parma gemaand een
scherper toezicht op de smokkel van verboden boeken te houden. 9 ° Het kwam niet zelden voor, dat de toezichthoudende instanties zonder kennis van zaken optraden: sommige werken werden daardoor geheel ten onrechte verboden. Zo kon het gebeuren dat
een zuiver katholiek werk van Mosellanus werd verboden, omdat het in een eerdere editie was ingebonden (in een convoluut) samen met een wel terecht veroordeeld werk.
Soms werden werken waarin de leer van Luther of andere hervormers werd bestreden,
bewust óók verboden, omdat men vreesde dat van de voor de bestrijding noodzakelijke
uiteenzetting van die leer in dergelijke werken, toch wel eens een propagerende werking
uit zou kunnen gaan. Een dusdanige redenering leidde er in 1527 toe, dat de Delftse
boekverkoper Cornells Hendricksz. Lettersnyder in moeilijkheden geraakte, vanwege
het drukken van een Nederlandse vertaling van Ecks bestrijding van de lutherse leer.97
Geconcludeerd kan worden dat de uitvoeringspraktijk nogal verschilde van de in de
plakkaten voorgestane, maar dus louter theoretische, situatie. De regering in Brussel was
niet in staat om haar gezag in alle gewesten te doen gelden. Lagere overheden hielden
derhalve het laatste woord.
Het optreden van de wereldlijke overheid ná de afzwering
Juist de afzwering van Philips II gaf aanleiding tot een conflict tussen de nieuwe overheid en een auteur. Matthaeus Rudse, de lutherse predikant van Woerden, kampte met
gewetensbezwaren vanwege de afzwering en hij uitte zijn gevoelens vanaf de preekstoel
en in een geschrift: de bijbel, zo stelde hij, keurde elke verwerping van de wettige soeverein af. Geen enkele tirannie kon de onderdaan ontslaan van de plicht zijn meerdere
te gehoorzamen. De Staten van Holland besloten op 15 februari 1582 drie gereformeerde predikanten met Rudse te laten praten om hem tot herroeping en een eedaflegging
te bewegen. Rudse weigerde dit echter en verliet voorgoed de jonge Republiek om naar
zijn geboorteland Duitsland terug te keren.9"
De eerste vermelding van omstreden boeken in de resoluties van de Staten-Generaal
dateert van 24 oktober 1578:
'S'est faict lecture des lettres de monsieur Ie conte de Boussu, escriptes à Son
Ex[cellen]ce, contenantes prétension de deniers, pour donner satisfaction aux
gens de guerre, et le malcontentement qu'il a des livres scandaleux qui sont semez
dessoubs la main entre le peuple.' 99
Het duurde echter tot 1598 voordat de Staten-Generaal voor de eerste keer op eigen
gezag ingrepen. Het betrof de volgende kwestie: Christophorus Oisterodius en Andreas Vendomius, 'onlancx uuyt Polen gescheyden', waren plotseling in de Republiek opge-
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doken met sociniaanse boeken. De theologen van de Leidse universiteit meenden dat
deze boeken overeenkwamen met de 'Turcxsche leere, loochenende de Godtheyt Christi, Godes soné, ende van den Heyligen Geest.' De Staten-Generaal besloten daarom dat
de boeken op 9 september 1598 in tegenwoordigheid van de betrokkenen moesten worden verbrand, waarna de twee heren tien dagen de gelegenheid kregen de Republiek te
verlaten.100
Kort hierna werd door de Staten-Generaal voor de eerste maal een boek met naam
en toenaam verboden. Het betrof Emanuel van Meterens werk Belgische ofte NederUntsche historie van onsen tijden101, dat in de vergadering van 2 februari 1599 ter sprake was
gekomen na klachten van enige 'princen ende beeren' vanwege de 'vele onwaerheden
ende andere saken, buyten consideratin[sic] oft respect verhaelt sonder anderen gront
oft fundament, maer alleene nair het goetduncken ende eygen gevallen van den verscreven autheur.' Van Meteren was door commissarissen van de Staten-Generaal
gevraagd bewijzen voor zijn beweringen te geven, maar zij kwamen al gauw tot de conclusie dat hij 'anders egheen redenen dairvan en heeft weeten te allegeren dan het hooren seggen'. Daarom besloot men alle exemplaren van Van Meterens boek door Agent
Ramet bij drukker Vennecool in Delft in beslag te laten nemen. 102 Vennecool verzocht
vervolgens restitutie van de bij hem in beslag genomen boeken. Op 6 maart 1599 werd
besloten dat de heer Hohenlohe, degene die had geklaagd dat het bewuste werk hem
schaadde, de fouten in het werk moest aanwijzen en deze moest verbeteren.103 Opmerkelijk genoeg leek men Van Meterens boek een halfjaar later alweer te gedogen. 104
Nog voor 1600 kregen de Staten-Generaal te maken met een eerste klacht van een
buitenlandse mogendheid betreffende de verspreiding van ongewenste boeken. In
augustus 1599 kwam de Engelse gezant George Gilpin zijn beklag doen over een boek
zonder vermelding van auteur of plaats van verschijnen. Het boek was gesteld 'in de
Engelsche sprake' en het stelde uitvoerig de rechten aan de orde, die de Schotse koning
Jacobus VI op de troon van Engeland zou hebben. De Staten-Generaal besloten Elisabeth van Engeland niet voor het hoofd te stoten: men verzocht daarom aan alle gewesten en steden dit soort boeken te weren. 'Om eenige goede consideratiën van state',
namelijk om een aantasting van de gewestelijke soevereiniteit te vermijden, vaardigden
de Staten-Generaal hierover echter geen algemene verordening uit. 105
2.3 De zeventiende-eeuwse Republiek:
het systeem van wetgeving, bestuur en rechtspraak106
Om de censuurwetgeving en de uitvoeringspraktijk daarvan te kunnen plaatsen binnen
het algemene systeem van wetgeving, bestuur en rechtspraak in de zeventiende-eeuwse
Republiek, is een goed begrip van de wisselwerking tussen de verschillende overheidsinstanties gewenst. Daarom zal daarvan nu eerst een beknopte schets gegeven worden.
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2.3.1 Het bestuur, de uitvoerende macht
Vervlechting van de drie machten
Voor alles dient te worden opgemerkt dat er in de zeventiende-eeuwse Republiek nog
geen sprake was van een duidelijke scheiding tussen de wetgevende, de uitvoerende en
de rechterlijke macht. Het is bijvoorbeeld niet goed mogelijk organen aan te wijzen die
uitsluitend waren belast met de vervaardiging van (censuur)plakkaten en -verordeningen (wetgeving). Meer dan eens waren de bevoegdheden vervlochten. Terwijl bijvoorbeeld op landelijk en provinciaal niveau de rechtspraak voor het merendeel specifiek
voor rekening kwam van de gewestelijke hoven en de Hoge Raad van Holland en Zeeland, kwam het in de lagere regionen nogal eens voor dat het rechterlijk orgaan niet
alleen was belast met de rechtspraak, maar ook met (delen van) de wetgeving en het
bestuur. 107 Tot de taak van bestuursorganen als de Raad van State en Gecommitteerde
Raden 108 behoorde ook een groot gedeelte van de bestuursrechtspraak. In de steden
vormden de colleges van burgemeesters (bestuur) samen met de schout en de schepenen het wetgevende orgaan,10^ terwijl bepaalde censuurzaken in de steden soms alleen
werden afgehandeld door de magistraat (bijvoorbeeld in Deventer110), waardoor dat
bestuursorgaan dan op de stoel van de rechter kwam te zitten.
Het bestuur op centraal niveau: de Staten-Generaal111
De Staten-Generaal vormden een congres van afgevaardigden van de soevereine gewesten.112 Het gewest Holland verwierf daarin de voornaamste positie.113 Vanaf december
1588 waren de Staten-Generaal in Den Haag gevestigd en vanaf 24 juni 1593 bleef de vergadering permanent bijeen. Aanvankelijk moesten de afgezanten over alle te nemen
besluiten eerst overleggen met hun Provinciale Staten; op den duur kregen zij vooraf
bepaalde instructies mee.114
De bevoegdheden van de Staten-Generaal waren niet duidelijk vastgelegd. Regelmatig werd over de grenzen van hun bevoegdheden geruzied.115 Voortdurend stond de
vraag centraal of Holland de algehele leiding zou overnemen, of dat het gewest zich zou
onderwerpen aan de Generaliteit. De Staten-Generaal hadden veel van hun taken overgedragen aan de Raad van State." 6 Tot 1627 maakten daarvan echter Engelse afgevaardigden deel uit, waardoor de raad niet geschikt was voor geheime diplomatieke onderhandelingen. Daarom werden zogenaamde 'secrete besognes' ingesteld voor de geheime
besprekingen. Zo'n besogne bestond uit de raadspensionaris van Holland en uit zeven
andere leden: één vertegenwoordiger per gewest.
De Staten-Generaal bestuurden de Generaliteitslanden: de veroverde landstreken
van Vlaanderen, Brabant en de landen van Overmaze. Zij waren daar absoluut soeve-
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rein en ze vormden aldaar ook de vertegenwoordiging. Zij hadden er de wetgevende
macht en legden er de belastingen op. Ook herzagen zij er de vonnissen van de door
hen ingestelde Raad van Vlaanderen (te Middelburg) en de Raad van Brabant (te Den
Haag). De rechtspraak in de Generaliteitsgebieden was overgedragen aan de Raad van
State.11?
Het gewestelijke bestuur: de Provinciale Staten
Hoewel de Staten-Generaal de stadhouders van de gewesten aanstelden, bleef elk gewest
toch volkomen autonoom. In ieder gewest gold een eigen, specifieke regeling van wetgeving, bestuur en rechtspraak.118 Elk gewest had een stadhouder119, die tevens als kapitein-generaal van zijn gewest fungeerde; in Holland was hij admiraal-generaal. Tot de
soevereine rechten van de stadhouder behoorden de gratieverleningen en de magistraatsbenoemingen. Naast de stadhouder stond de raadspensionaris, die optrad als juridisch raadsman voor zijn gewest. In Holland werd hij 'landsadvocaat' genoemd. In dat
gewest bracht hij de stem uit voor de ridderschap, stelde hij de agenda voor de Statenvergaderingen op, gaf hij pre-adviezen, concludeerde hij over de stemmingen, las hij de
notulen voor en tekende hij de door het gewest genomen resoluties. De raadspensionaris was een vast lid en woordvoerder ter vergadering van de Staten-Generaal. Hij voerde de correspondentie met de omringende landen en vormde op die manier de tussenpersoon tussen de regering en de buitenlandse mogendheden.
In 1590 werd in Holland een vast college van Gecommitteerde Raden opgericht. De
werkkring van de Gecommitteerde Raden binnen het gewest valt te vergelijken met die
van de Raad van State binnen de Staten-Generaal. Door hen werden zowel de gewone
als de buitengewone Statenvergaderingen beschreven. De Gecommitteerde Raden
moesten daarnaast de resoluties van de Staten uitvoeren. 120 De vergaderingen van de
Gecommitteerde Raden werden geleid door de raadspensionaris.121 De Gecommitteerde Raden gingen nooit uiteen en vergaderden tweemaal per dag. Eén vergadering per
maand werd speciaal ingericht voor rechtszaken. Een aantal leden had permanente zitting in de Staten-Generaal.122
De regelingen betreffende de drukpers behoorden tot het terrein van de publieke
rust en orde, waarover de Gecommitteerde Raden123 dienden te waken. Niet zelden
namen de Gecommitteerde Raden daarom de uitvoering van een verbodsbesluit van de
Staten van Holland ter hand of droegen zij te verbieden geschriften aan de Staten voor.
De Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier bezaten het politieke overwicht.
Vaak handelden zij op eigen gezag en lichtten zij pas achteraf de Staten over hun handelwijze in.I24
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Het bestuur in de steden
De burgers in de steden werden vertegenwoordigd door een magistraat125, bestaande uit
tussen de 24 en 40 magistraatsleden.126 Door de magistraat werden de stedelijke ambtenaren benoemd, te weten de burgemeesters127, de schepenen128 en de pensionaris129.
De pensionaris trad op als advocaat van de stad in processen en hij woonde de zittingen van de schepenbank bij als adviseur. In de vergaderingen van de burgemeesters en
vroedschap was hij de secretaris.
In de steden werd de gewestelijke overheid vertegenwoordigd door een officier.130
Deze officier diende binnen de steden het recht van de gewestelijke overheid inzake wetgeving en rechtspraak te bewaren. Hij stond daarbij onder het directe toezicht van het
gewestelijke Hof. Het is, tenslotte, opvallend dat er in de steden nauwelijks ordebewaarders aanwezig waren. Vaak had de baljuw de beschikking over slechts enkele dienders. In middelgrote steden had men slechts één dag- en één nachtwacht.1'1 Uiteraard
bevorderde dit gebrek aan mankracht de uitvoering van de (censuur)wetgeving niet. 1 ' 2
2.3.2

Wetgeving

Invloed van het Romeinse recht134
Binnen de Republiek gold het Corpus Juris Civilis van Justinianus als belangrijkste
secundaire wetsbron. Daarin kwamen ook verschillende bepalingen 'de famosi libelli',
over verwerpelijke geschriften, voor; op deze bepalingen baseerde men zich in de Republiek (gedeeltelijk) voor de vervaardiging van de eigen censuurwetgeving. Fockema
Andreae merkt hierover het volgende op:
'In de bepalingen van het Corpus Iuris Civilis tegen de "famosi libelli", de schandelijke en eerrovende geschriften, vond men wapenen genoeg om tegen ongewenste publicaties op te treden; en bij gelegenheid kwam men met nadrukkelijk
geformuleerde plakkaten tegen paskwillen, blauwe boekjes etc. (...)'135
De tekst die in het Corpus Iuris is te vinden met betrekking tot fameuze geschriften,13"
luidt, in vertaling, als volgt:
Eenieder die een [geschreven] lastering aantreft, gezegeld (ondertekend) dan wel
ongezegeld (niet ondertekend), en die haar (die lastering) niet dadelijk in brand
steekt, maar leest, wordt onderworpen aan de strafwaaraan ook hij die de lastering heeft geschreven, is onderworpen.
De keizers Valentinianus en Valens Augusti, wat betreft het edict:
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Als iemand per ongeluk een opruiend geschrift thuis of in een publieke gelegenheid of op welke plek dan ook mocht vinden, moet hij het vernietigen, voordat een ander het vindt; hij mag aan niemand zijn vondst mededelen. Maar
indien hij niet werkelijk terstond dergelijke papiertjes vernietigt of door het vuur
laat verteren, maar de inhoud daarvan openbaar zal maken, moet hij weten dat
hij tot de doodstraf veroordeeld zal worden, alsof hij de auteur is van een dergelijk misdrijf. Werkelijk, als iemand zorg draagt voor zijn zaken en voor de publieke veiligheid, dan moet hij zijn naam kenbaar maken en met zijn eigen mond die
dingen zeggen, die hij aan de kaak meende te moeten stellen via een opruiend
geschrift, opdat hij zo de rechtbank vrij van enige vrees zal kunnen benaderen,
wetende dat als zijn aanklachten worden ondersteund door bewijs van hun waarheid, hij grote lof zal verkrijgen en een beloning van Onze Genade. Indien hij
werkelijk in het geheel niet zou kunnen aantonen dat deze zaken waar zijn, dan
zal hij worden gestraft met de doodstraf. Moge een geschrift van dien aard de
goede naam van een ander niet schaden. (Uitgegeven op de veertiende dag voor
de eerste dag van maart, te Constantinopel, in het jaar van het consulaat van
Valentinianus en Valens Augusti, 365)
De bepalingen in het Corpus Iuris waren gebaseerd op hetgeen over fameuze geschriften
was vastgelegd in de Basilica en de Codex Theodosianus.1*7 In de Romeinse wetgeving
stond voorop dat smadelijke geschriften op geen enkele wijze de goede naam van anderen mochten schaden. Probleem was daarbij uiteraard dat die goede naam werd
geschaad op het moment dat dergelijke geschriften het licht zagen. Repressieve maatregelen konden daar niets meer aan veranderen. De wetgeving was dan ook duidelijk
zowel preventief als repressief bedoeld (zoals in principe alle wetgeving). Het was de
bedoeling potentiële auteurs van smadelijke geschriften afte schrikken en tegelijkertijd
instructies te geven aan diegenen die, al dan niet per ongeluk, dergelijke geschriften in
handen kregen.
Voortdurend werd de nadruk gelegd op een systeem van openbare beschuldigingen:
een beschuldiging aan iemands adres was op zich niet problematisch, mits die beschuldiging maar op eerlijke wijze publiek werd gemaakt, via een officiële aanklaagprocedure bij de rechtbank.1^8 De aanklager die via smadelijke geschriften zijn bezwaren ten
aanzien van bepaalde personen kenbaar maakte, werd hoe dan ook gestraft, zelfs als hij
naderhand zijn bezwaren zou kunnen bewijzen.
Opruiende geschriften dienden te allen tijde te worden vernietigd: men moest ze
ofwel verscheuren, ofwel verbranden. In ieder geval mocht men met anderen niet over
de vondst van een opruiend geschrift spreken, laat staan over de inhoud ervan. Kende
men de naam van iemand die (toch) smadelijke geschriften had gelezen, of kende men
de auteur van dergelijke geschriften, dan was men verplicht lezer of auteur aan te geven.
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De vinder van een opruiend geschrift wachtte een net zo zware bestraffing als de maker
ervan, indien hij zich niet aan de bovengenoemde instructies hield.
Wanneer de Romeinse censuurwetgeving wordt vergeleken met de censuurwetgeving in de zeventiende-eeuwse Republiek 1 ^, dan springt een aantal verschillen in het
00g. 140 Zo is in de Romeinse wetgeving wat betreft de strafmaat alleen sprake van geseling en doodstraf, terwijl in de Nederlandse141 wetgeving ook en vooral wordt gedreigd
met boetes, gevangenisstraf (eventueel ook geseling), verbeurte van goederen en verbanning en pas in laatste instantie met de doodstraf.142 Van beloningen is in zowel de
Romeinse als de Nederlandse bepalingen sprake; in de Romeinse wetgeving betreft het
echter beloningen voor het kunnen bewijzen van maatschappelijke misstanden, terwijl
in de Nederlandse wetgeving sprake is van beloningen voor het aangeven van auteurs,
drukkers, verspreiders of andere betrokkenen. In zowel de Romeinse als de Nederlandse wetgeving wordt overigens melding gemaakt van de mogelijkheid dat vinders van verboden geschriften als de makers zullen worden behandeld indien zij hun vondst niet
aangeven.143
Censuurbepalingen uit de Romeinse wetgeving werden soms ook, letterlijk of in vertaling, aangehaald door de openbare aanklager in een censuurproces: naast de verwijzing naar Romeinse bronnen 144 werden dan uiteraard ook de relevante Nederlandse
censuurplakkaten aangevoerd.145 Er zij er tenslotte op gewezen dat in de zeventiende
(en achttiende) eeuw verschillende dissertaties 'de famosis libellis' verschenen.14" Daarin wordt vooral een opsomming en analyse van de diverse Romeinse bronnen geboden. 147 Een behandeling van deze dissertaties is hier verder niet relevant.
Wetgeving door de Staten-Generaal
Vanouds148 werden veel plakkaten ontworpen door het Hof van Holland. Belangrijke
plakkaten behoefden echter altijd de goedkeuring van de Staten-Generaal. Een door de
Staten-Generaal uitgevaardigd plakkaat was pas geldig, wanneer het Hof daarvan kennis had genomen' 49 en aan het plakkaat een tekst had toegevoegd waaruit bleek dat het
Hof inderdaad van het plakkaat op de hoogte was en er voortaan recht naar zou spreken. 150
Wetten van algemeen belang kwamen tot stand door een besluit van de StatenGeneraal. De openbare uitvaardiging daarvan vond plaats in de vorm van plakkaten.
Deze plakkaten werden officieel afgekondigd. Toetsing van de wetten door de rechter
was niet mogelijk. Het Hof werd vooraf gehoord over de uitwerking en uitvaardiging
van wetten. Het regelde de eventuele heruitvaardigingen van wetten en hield daarnaast
toezicht op de lagere wetgeving.15' Het kwam regelmatig voor dat reeds bestaande wetten nadrukkelijk opnieuw werden uitgevaardigd. Slechts zelden werden wetten weer
ingetrokken. Fockema Andreae merkt over het verschijnsel van de vele heruitvaardigin-
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gen het volgende op: 'De verklaring hiervan ligt in het feit dat een wet of verordening
om toepassing te vinden ook in observantie moest zijn, m.a.w. door non-observantie,
gewoonterechtelijk, haar gelding kon verliezen.'152 Uit de voorgeschiedenis van de boekencensuur, zoals die hierboven is weergegeven, blijkt reeds dat ook censuurplakkaten
herhaaldelijk opnieuw werden afgekondigd. In de secundaire literatuur wordt dit veelal verklaard uit de slechts zeer beperkte werking van deze wetten. 1 ^ Gezien de verklaring van Fockema Andreae moet worden overwogen of dat wel de enige reden van de
heruitvaardigingen was.
Wetgeving door de Staten van Holland
De Staten van Holland hebben zelf naar verhouding slechts vrij summier gebruik
gemaakt van hun bevoegdheid tot wetgeving.154 De lagere wetgeving werd vrijwel
geheel overgelaten aan de regionale en stedelijke instanties, die over een eigen keurbevoegdheid beschikten. Zoals hierboven aangegeven, hield het Hof wel enig toezicht op
deze lagere wetgeving en de Staten konden eventueel overgaan tot sanctiemaatregelen
bij ongewenste keuren. Een codificatie van het recht ontbrak; men bediende zich derhalve voornamelijk van het Romeinse recht en het Hollandse, ongeschreven, gewoonterecht.155
.2.5.3 Rechtspraak door de Generaliteit en de Staten1^6
In Holland werd bij resolutie van 4 juli 1581 een Hoge Raad in het leven geroepen en
gevestigd te Den Haag. In sommige gevallen werd door deze appèlrechtbank zelf ook
recht gesproken.157 Hiernaast fungeerden de provinciale gerechtshoven. Het Hof van
Holland resideerde in Den Haag. Het toezicht op de strafrechtpleging in het gehele
gewest kwam toe aan het openbaar ministerie bij dat Hof.15
Reeds in ordonnanties van 5 en 9 juli 1570 waren de procedures in criminele processen vastgelegd:1^ normaliter mocht een misdadiger niet zonder rechterlijk bevel in
hechtenis worden genomen, tenzij hij op heterdaad werd betrapt. Bij voorkeur binnen
24 uur of anders uiterlijk binnen drie dagen diende hij te worden verhoord. Doorgaans
werd een extra-ordinaris proces tegen hem gevoerd.1"0 Bij schuldbekentenis of volledig
bewijs vonniste de rechtbank onmiddellijk. Wanneer volledig bewijs ontbrak, maar van
schuld voldoende was gebleken, was marteling, teneinde een bekentenis te verkrijgen,
toegestaan.101 Beroep was niet mogelijk.
In 1591 werden voor de Generaliteitslanden de Raad en het Leenhof van Brabant en
de landen van Overmaze in het leven geroepen te Den Haag. Zoals reeds gezegd, hadden de Staten-Generaal het recht de vonnissen van dit gerechtshof te reviseren.
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Uit de bovenstaande voorgeschiedenis is duidelijk geworden dat het groeiende aantal
drukpersen in de zestiende eeuw een groeiend aantal censuurmaatregelen1"5 tot gevolg
had gehad: inhoudelijke visitaties en verbodsbepalingen met betrekking tot het schrij
ven, drukken, verkopen en verspreiden van geschriften. In de zeventiende eeuw nam het
aantal drukkers en drukpersen opnieuw beduidend toe: in steeds meer steden begonnen
zich drukkers te vestigen. Het aantal aanvaringen met de overheid liep daarmee evenre
dig op, zodat de noodzaak van een uitgebreidere wetgeving met meer en andere straf
maatregelen zich steeds sterker deed gevoelen.
In het nu volgende zal worden nagegaan hoe en onder invloed van welke factoren
de Staten-Generaal en de Staten en het Hof van Holland reageerden op de groeiende
stroom gedrukte geschriften: hoe probeerden zij de drukpers onder controle te houden?
Welke omstandigheden waren van doorslaggevende betekenis voor de mate waarin en
de hardheid waarmee werd opgetreden? Conform de opzet die voor deze studie is geko
zen 1 " 4 , zal bij de beantwoording van deze vragen de aandacht hoofdzakelijk uitgaan
naar de tijdvakken 1617-1625, 1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695. Allereerst zal per
periode een overzicht worden geboden van de uitgevaardigde censuurwetgeving, waar
na op thematische wijze de uitvoeringspraktijk aan de orde zal komen.

DEEL Λ: De censuurwetgeving in de zeventiende-eeuwse Republiek
2.4 Censuurwetgeving in de vier tijdvakken
2.4.1 De periode 161J-1625
Inleiding
In de Republiek werden meer boeken geproduceerd dan in welk ander land ook binnen
Europa. De boekhandel kon hier profiteren van de centrale ligging ten opzichte van de
andere Europese landen: hier te lande gedrukte werken vonden derhalve ook buiten de
landsgrenzen een grote verspreiding. Een goed ontwikkelde kapitaalmarkt maakte de
voor de boekenproductie noodzakelijke investeringen mogelijk. Ook de basale beno
digdheden voor het drukproces waren in de Republiek, en dan met name in Amster
dam, ruimschoots voorhanden. Zo was er een groot aantal lettergieterijen die technisch
en artistiek hoogwaardige produkten afleverden. Daarnaast speelde de Republiek een
zeer belangrijke rol bij de papierproductie, aangezien de papiermolens van Angoulême,
waar het beste Franse papier vandaan kwam, voornamelijk vanuit de Republiek werden
gefinancierd. 5
Mede dankzij de hierboven genoemde factoren nam het aantal drukkers in de Repu-
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Ыіек tot ongeveer 1650 aanzienlijk toe. Gedurende de zeventiende eeuw vormde het
7
gewest Holland, zoals gezegd , het centrum van alle drukkersactiviteiten: over de
gehele eeuw genomen was circa 80% van alle drukkers van de Republiek in dit gewest
168
actief. De boeken waaraan de verschillende wereldlijke en kerkelijke instanties aan
stoot meenden te moeten nemen, doken dan ook vooral in Holland op: daar bevonden
zich immers de meeste drukkerijen en daar vonden de boeken de grootste afzetmarkt.
Logischerwijs deden zich in Holland ook de meeste censuurconflicten voor.
Milde houding van de Staten van Holland
De houding van de wereldlijke instanties ten aanzien van de drukpers werd vanaf 1609
vrijwel geheel bepaald door de strijd tussen de remonstranten en de contraremonstran
ten binnen de gereformeerde kerk. Zoals bekend, kreeg de godsdienstig-theologische
strijd al snel ook een politieke lading, toen naast de onenigheid over de predestinatie
leer en het gezag van de belijdenisfromulieren ook de verhouding tussen kerk en staat
en de soevereiniteit van de gewesten binnen de Unie ernstige twistpunten werden. 1 6 9
Aangezien de Staten van Holland op dat moment streefden naar centralisatie konden
zij zich vooral vinden in de opvattingen van de remonstranten, die meenden dat de uit
eindelijke beslissing in kerkelijke zaken bij de wereldlijke overheid diende te liggen.
De Unie raakte verdeeld: het gewest Holland vond steun bij Utrecht, de meer ortho
dox-gezinde gewesten Zeeland, Groningen en Friesland lieten hun contra-remonstrant
se voorkeuren blijken en Overijssel en Gelderland kwamen niet tot een duidelijke
stellingname. De oeverloze discussies werden neergelegd in tal van strijdschriften die
vanaf de benoeming van Arminius tot hoogleraar theologie in Leiden (1603) bij voort
during en in toenemende hoeveelheden het licht zagen. Vooral de predikanten uit de
beide kampen verwoordden hun gevoelens in allerhande boekjes, waar steevast ook
tegenreacties op verschenen. 170 Aanvankelijk plaatsten de auteurs hun naam nog op de
geschriften, maar met de verharding van de strijd nam het aantal anonieme werken toe,
mede vanwege de steeds fellere en dus censuurgevoeliger inhoud.
De Staten van Holland trachtten de strijdende partijen wederzijdse tolerantie in te
boezemen; binnen het gewest zelf stuitte men echter op tegenwerking van vooral de
contraremonstrantse steden Amsterdam en Dordrecht. Het streven van de Staten was er
vooral op gericht de rust in het gewest zoveel mogelijk te handhaven. Begin 1610 bepaal
den zij daarom dat geen boekjes meer mochten worden uitgegeven waarin de positie
van de overheid in kerkelijke aangelegenheden aan de orde werd gesteld. Het werd aan
alle classes van Holland en West-Friesland en aan de hoogleraren van de Leidse univer
siteit verboden hierover en over de praedestinatieleer geschriften in het licht te geven. 171
Opvallend is dat de pogingen van de Staten van Holland de rust in het gewest te hand-

43

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

haven, zich niet beperkten tot het afkondigen van preventieve publicatieverboden. Zij
stimuleerden ook de verschijning van uitgaven (tegenreacties) die zouden kunnen leiden tot een beter wederzijds begrip. Een aantal voorbeelden moge dit verduidelijken:
toen Vorstius in 1611 werd beroepen als hoogleraar in de theologie te Leiden, gaf deze
zeer omstreden beroeping aanleiding tot tal van stemmingmakende publicaties in zowel
binnen- als buitenland. Zelfs Jacobus I van Engeland liet zich schriftelijk en in negatieve zin over de kwestie uit. 172 Daarom besloten de Staten van Holland aan Vorstius toe
te staan onder hun bescherming alle boeken die tot juni 1612 tegen hem zouden verschijnen, te weerleggen. Vorstius stelde een verweerschrift op, dat na de zomer aan alle
steden werd toegezonden.173 De contraremonstrant Lubbertus kreeg in augustus 1612
toestemming een schriftelijke reactie te geven op het remonstrantse Nader bericht ende
openinge van de proceduyren, by de kerckdienaren, remonstranten gehouden in de tegenwoordige geschillen.1''4 In december 1615 was het de Staten tenslotte 'aenghenaem' dat
Uytenbogaert een werk zou weerleggen van de Middelburgse predikant Walaeus, 'op dat
den autheur ende anderen beter onderrecht, ende alle onghefondeerde impressien
desen-aengaende voorgekomen mogen worden . I75
Censuurwetgeving van de Staten van Holland en de Staten-Generaal
Eind februari 1617 kwamen in de vergadering van de Staten van Holland verschillende
fameuze geschriften ter sprake.17" Naar aanleiding hiervan besloot men dat het een goede zaak zou zijn wanneer de bestaande censuurplakkaten zouden worden geresumeerd
en uitgebreid. Naast het drukken van verwerpelijke geschriften brachten sommige gedeputeerden meteen 'de groóte heevicheyt die gebruyct wort int spreecken ende preecken'
onder de aandacht; ook dat probleem zou in het nieuwe plakkaat aan de orde gesteld
moeten worden. 177 Een conceptplakkaat tegen licentieus drukken en oproerig spreken
en preken over de toestand van het land en de regering werd derhalve opgesteld en op
17 maart werd dit in de vergadering voorgelezen. Het concept bevatte een aantal met
name genoemde werken, maar bij de bespreking waren de gedeputeerden het erover
eens dat het exact vermelden van titels meer kwaad dan goed zou doen, 'gemerct het
verbot lust baert, en de luyden sulcken boecken te meer sullen willen hebben zy costen
dan, datse costen. Het uiteindelijke plakkaat moest daarom in algemene bewoordingen
gesteld worden. 178 Het duurde echter nog tot 19 juni 1618 voordat die uiteindelijke versie officieel werd afgekondigd.179 De politieke situatie was toen inmiddels ingrijpend
veranderd ten opzichte van de periode waarin het concept werd opgesteld: in juni 1618
had Maurits vrijwel al zijn wetsverzettingen voltooid; aan Van Oldenbarnevelt en de
overgebleven staatsgezinde regenten zou spoedig het zwijgen worden opgelegd.
Toen het plakkaat van de Staten van Holland eenmaal was uitgevaardigd, probeerden de gedeputeerden van Holland meteen het plakkaat ook uit naam van de Staten-
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Generaal afgekondigd te krijgen, zodat het in de gehele Republiek van kracht zou zijn.
Holland probeerde daartoe gebruik te maken van de omstandigheid dat het gewest op
dat moment het voorzitterschap van de Staten-Generaal vervulde; wellicht kon aldus de
besluitvorming ten gunste van het eigen gewest beïnvloed worden. 180 De overige gewesten wensten echter niet aan de plannen van Holland mee te werken: zij waren van
mening dat het beter zou zijn de oorzaken van alle wanorde aan te pakken dan door
middel van plakkaten achter de feiten aan te lopen.1"1
Toen de Nationale Synode te Dordrecht in 1618 haar aanvang nam, werd al snel duidelijk dat de contraremonstranten aan het langste eind zouden trekken. Zij realiseerden
zich dat zij de drukpers konden gebruiken om hun positie verder te versterken en te verdedigen: de remonstranten moesten koste wat kost monddood worden gemaakt. Nu de
contraremonstranten het ook binnen de wereldlijke overheid voor het zeggen kregen,
gingen zij er zelfs toe over bepaalde eerder genomen en voor de contraremonstranten
minder gunstige statenbesluiten te herzien en te herroepen. 182
Gebaseerd op het generaliteitsplakkaat van juli 1615, kwam op 22 december 1618 het
eerste uitgesproken contraremonstrantse censuurplakkaat van de Staten-Generaal tegen
oproerige boeken en geschriften tot stand. Geruchten dat de remonstranten van plan
waren het volk op te ruien en dat zij doende waren talloze geschriften te drukken waarin de Nationale Synode in een kwaad daglicht werd gesteld, leidden ertoe dat de Staten-Generaal besloten in hun hernieuwde plakkaat niet alleen maatregelen te treffen
tegen ophitsende geschriften, maar ook tegen het ongeautoriseerd drukken van de synodale acta: 3 het nadrukken van die acta werd ten strengste verboden. Daarnaast werden
in het plakkaat de bepalingen van 1615 aangaande het afleggen van de drukkerseed, het
voorafgaand aan de druk laten goedkeuren van de kopij en de vermelding van de namen
van auteur, drukker en vertaler, alsmede de plaats en het jaar van verschijnen herhaald.
De regel van de voorafgaande goedkeuring werd in de praktijk echter niet toegepast.
Opnieuw werd bepaald dat verkregen octrooien in iedere uitgave afgedrukt moesten
worden. Bij deze hernieuwing werden de straffen voor overtreding verzwaard: op een
eerste overtreding van de genoemde bepalingen werd een boete van tweehonderd gulden gesteld, een verdubbeling ten opzichte van 1615; iedere volgende overtreding leverde een verzwaring van honderd gulden op, terwijl een overtreder bij een derde keer ook
voor tien jaar uit de Republiek zou worden verbannen. Het plakkaat werd op 28 december door de Staten van Holland overgenomen. 4
Weliswaar was het plakkaat nu afgekondigd, maar aan de naleving ervan schortte het
in ernstige mate. Vermaningen aan de lagere overheden en de plaatselijke ambtenaren
volgden daarom. In maart 1619 zonden de Staten-Generaal een brief aan de statencolleges: de Hoog Mögenden merkten daarin geïrriteerd op dat er nog altijd 'eer-rovighe'
libellen circuleerden, hetgeen vooral te wijten zou zijn aan de 'negligentie van de officieren'. Nu bleek dat men niet goed slaagde in het opsporen van auteurs, moesten voor-
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taan maar de 'eerste vinders van de selve [paskwillen]' vervolgd worden.l85 In een generaliteitsplakkaat van mei 1619 werd vervolgens nogmaals bepaald dat de acta van de
Nationale Synode, die inmiddels reeds was beëindigd, zonder octrooi niet gedrukt of
verkocht mochten worden. Aan overtreders werd in het plakkaat een boete van zes gulden per gedrukt exemplaar en een niet nader gedefinieerde gerechtelijke straf in het
vooruitzicht gesteld. Met deze maatregelen hoopte men alle tegenstanders van de Synode de lust tot het verdraaien van de synodale besluiten te ontnemen. 1 Na deze maatregelen tegen het ongecontroleerd uitgeven van synodale acta, werd in januari 1621 het
plakkaat van december 1618 herhaald en verder uitgebreid. 7
De nasleep van de godsdiensttwisten tijdens het Bestand en de hervatting van de oorlog met Spanje zorgden voor veel onrust; al snel keerde de publieke opinie zich tegen
de remonstranten. Zij werden van heulen met de vijand beschuldigd en zij zouden de
staat van binnenuit willen verzwakken. In deze periode vonden verschillende huiszoekingen plaats bij remonstrantse boekverkopers; meerdere remonstrantse werken werden
in beslag genomen. 188 De Staten-Generaal probeerden het invoeren en verspreiden van
remonstrantse boeken een halt toe te roepen door in maart 1620 de gewesten te berichten dat het aan de belangrijkste boekverkopers in de steden expliciet verboden moest
worden dergelijke boeken in te kopen op de komende Frankfurter Buchmesse. 9 Toen
in februari 1623 een samenzwering tegen Maurits werd ontdekt, waarbij onder anderen
de remonstrantse predikant Slatius betrokken leek te zijn, kregen de remonstranten
helemaal de schijn tegen zich: vanaf dat moment golden zij als staatsgevaarlijke lieden.
Een hetze tegen hen was het gevolg;190 tot ver in de zeventiende eeuw werden remonstrantse activiteiten in de gaten gehouden.191
In de jaren 1622-1625 lag het aantal boeken dat door de Staten van Holland of de
Staten-Generaal werd verboden, opmerkelijk genoeg een stuk lager dan in de periode
1617-1621: slechts een gering aantal werken werd daadwerkelijk het bestaansrecht ontzegd.192 De toch al geringe hoeveelheid verbodsbepalingen en -maatregelen zoals die
door de Staten-Generaal en de Staten van Holland werden uitgevaardigd, zullen ook
niet altijd het gewenste effect hebben gehad: op lokaal niveau hadden deze bepalingen
namelijk, vooral als het gevolg van de gecompliceerde bestuursstructuur binnen de
Republiek en het voortdurende streven van de steden hun autonomie zoveel mogelijk
te behouden, vaak nauwelijks enige invloed. Tot een concrete uitvoering van de bepalingen kwam het derhalve in veel gevallen niet. Het zou ook kunnen zijn dat aan een
concrete uitvoering niet veel behoefte was, omdat auteurs in deze periode een vorm van
auto-censuur toepasten, zodat minder aanstootgevende geschriften het licht zagen.
De steden waren door hun relatief grote zelfstandigheid en eigen keurbevoegdheden
in staat, los van de hogere overheidsinstanties en dus op eigen initiatief, bepaalde boeken en geschriften te verbieden. In hoofdstuk 1 werd reeds beargumenteerd dat voor een
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juist beeld van het systeem van boekencensuur in de zeven tiende-eeuwse Republiek een
onderzoek in de stedelijke archieven onontbeerlijk is. Bij het aantal landelijke en provinciale boekverboden moet immers het aantal stedelijke verboden worden opgeteld om
tot een juiste 'berekening' te komen. Overigens is voor die berekening ook het gegeven
van belang dat voor de Staten-Generaal, de Staten en het Hof van Holland en de steden niet kan worden volstaan met een inventarisatie van alleen de concrete verbodsverklaringen. Er bestond namelijk ook een omvangrijke groep boeken en geschriften die
weliswaar nooit officieel werden verboden, maar die vanwege hun inhoud wel verdacht
waren en die derhalve wel degelijk ook aan een bepaalde vorm van censuur waren blootgesteld: er was sprake van een grijs gebied van uitgaven die formeel niet verboden
waren, maar die evenmin werden goedgekeurd.193 Vaak ook werd naar bepaalde werken
wel een onderzoek ingesteld, maar werd met de resultaten van zo'n onderzoek later in
het geheel niets meer gedaan. Ondanks het feit dat het bij deze werken nooit tot officiële verboden kwam, is de manier waarop de Staten-Generaal, de Staten en het Hof
van Holland en de steden ermee omgingen, van belang voor het in kaart brengen van
het totale systeem van boekencensuur.
De relatieve machteloosheid van het centrale (en in wezen ook het provinciale) gezag
wordt onderstreept door de klachten die tijdens het Twaalfjarig Bestand herhaaldelijk
werden geuit door de verschillende buitenlandse mogendheden: meer dan eens probeerden omringende landen invloed uit te oefenen op de houding van (met name) de
Staten-Generaal ten aanzien van de drukpers. Deze pogingen stelden zij vooral in het
werk omdat tal van geschriften die in de Republiek van de pers kwamen, vrijwel ongemerkt de landsgrenzen passeerden om in de buurlanden verspreid te worden en voor
onrust te zorgen. Publicaties van politieke, maar vooral ook van godsdienstige aard die
in Frankrijk en Engeland onmiddellijk verboden zouden zijn, wekten aldus de woede
van buitenlandse gezagsdragers. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw waren het
met name de Engelse en Franse ambassadeurs die bij de Staten-Generaal hun beklag
kwamen doen, met wisselend succes overigens. De Staten-Generaal kwamen vooral in
actie bij gevallen waarin het landsbelang direct in gevaar leek te komen.
Op klachten uit het buitenland reageerden de Staten-Generaal bijvoorbeeld in
november 1617: de Engelse ambassadeur Carleton kwam toen zeer ontstemd bij de Staten-Generaal protesteren tegen een pamflet met de titel Weegh-schael, I? 4 waarin fel van
leer werd getrokken tegen de inmenging van Engeland in de Bestandstwisten. Naar aanleiding van Carletons klachten besloten de Staten-Generaal een verbod van het bewuste pamflet uit te vaardigen, alsmede beloningen uit te loven voor het aanbrengen van
auteur of drukker. 19 ' Dit verbod zorgde indirect ook voor een snellere besluitvorming
inzake het hierboven reeds besproken censuurplakkaat van juni 1618, waarop door
Engeland bij voortduring was aangedrongen. Een doorn in het oog van Carleton waren
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de Engelse dissenters die vanuit de Republiek in verschillende geschriften een agressieve campagne voerden tegen hun vaderland. Nauwlettend hield hij daarom de activiteiten van de Engelse drukkers binnen de Republiek in de gaten. Beter dan de StatenGeneraal was hij op de hoogte van hetgeen via hun drukpersen in het licht werd gegeven. Carleton controleerde bijvoorbeeld de Brewster Pilgrim Press, die was gevestigd in
loeiden.196 Vaak kwamen de Engelse en Franse gezanten nog eerder de recente verschijning van omstreden uitgaven te weten dan de eigen autoriteiten van de Republiek. Het
was ook Carleton die reeds in maart 1620 begon te lobbyen voor het censuurplakkaat
dat uiteindelijk in januari 1621 zou worden uitgevaardigd;'97 Engeland moest echter wel
eerst met diplomatieke moeilijkheden dreigen, alvorens het plakkaat door de StatenGeneraal werd aangenomen.198
De Staten-Generaal lieten zich echter niet alles vanuit het buitenland welgevallen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een gepikeerd antwoord van de Staten-Generaal op een
klacht van de Franse gezant in oktober 1621: niet alleen merkten de Hoog Mögenden
op, dat het tarten van het hoogste gezag evenzeer voorkwam in koninkrijken als in republieken, ook wezen zij er fijntjes op dat er in Parijs kort daarvoor een door Denis Langlois gedrukt pamflet was verschenen, waarin aperte onwaarheden stonden over een vermeende steun van de Republiek aan het protestantse bolwerk La Rochelle. 1 " Hierna zal
blijken dat de buitenlandse gezanten zich na de eerste decennia van de zeventiende eeuw
met hun klachten meer en meer gingen wenden tot de Staten van Holland in plaats van
tot de Staten-Generaal; dit had zonder meer te maken met de toenemende invloed van
het gewest Holland op de gang van zaken binnen de gehele Republiek. Steeds vaker
werden de Staten van Holland het aanspreekpunt voor de boze ambassadeurs.200
2.4.2 De periode 1647-16$$
Censuurwetgeving
Na 1625 was het in de Republiek de eerste jaren relatief rustig; de internationale politiek gaf geen aanleiding tot binnenlandse spanningen en oproer. In 1639 was het met de
rust echter gedaan: de toenaderingspogingen tussen Engeland en Spanje en de komst
van de Spaanse Armada, zorgden voor zoveel, ook in pamfletten geuite, onrust, dat de
Staten-Generaal het nodig achtten in oktober 1639 opnieuw een algemeen plakkaat
tegen dubieuze geschriften uit te vaardigen. Dit plakkaat was de eerste opvolger van het
plakkaat van 1621; het ademde ook dezelfde geest uit. 201 Na 1639 werd dit plakkaat voor
de laatste maal herhaald in november 1646, toen in de Republiek een nieuwe pamflettenoorlog was uitgebroken naar aanleiding van de vredesonderhandelingen die te Munster werden gevoerd en waarbij de Republiek sinds het voorjaar van 1646 betrokken
was. 202
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In de jaren 1647-1651 was er wederom sprake van hevige spanningen, ditmaal van
zowel binnenlandse als buitenlandse aard. Opnieuw werd de grote onrust verwoord in
tal van boeken, pamfletten, manifesten, liedjes en spotdichten. Niet alleen bleef de oorlog met Spanje de gemoederen zelfs tot na de Vrede van Munster bezighouden, maar
ook dienden zich nieuwe, problematische kwesties aan: de Engelse burgeroorlog liep in
deze tijd uit op een nederlaag voor de monarchie, hetgeen resulteerde in de onthoofding van Karel I, de schoonvader van stadhouder Willem II, die in 1647 Frederik Hendrik had opgevolgd.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Engeland waren in de Republiek grote
hoeveelheden elkaar tegensprekende geschriften verschenen. De Staten-Generaal, die
juist van alles in het werk stelden om zich verre te kunnen houden van de interne tegenstellingen in Engeland, werden door deze geschriften ernstig in verlegenheid gebracht.
Bij voortduring bereikten klachten van de Engelse en Franse ambassadeurs het Binnenhof, die zich, zoals reeds gezegd, nu niet meer tot de Staten-Generaal maar tot de Staten van Holland wendden. 203 Aldus kon Holland bij de besluitvorming een doorslaggevende rol spelen. In september achtten de Staten van Holland het 'ongeraden' op
instigatie van Frankrijk een nieuw censuurplakkaat uit te vaardigen. Reden van de weigering: 'de oncosten daer in steeckende'204! Daarom achtte men vooralsnog een krachtdadig optreden van de officieren in de steden 'genoeghsaem te wesen tot suppressie van
alle fameuze Libellen, en diergelijcke geschriften'.205
In het voorjaar nam de druk op de gedeputeerden van de Staten van Holland sterk
toe. Zij zagen zich genoodzaakt de predikanten, die hun mening overal en voortdurend
spuiden, het zwijgen op te leggen: de predikanten van Den Haag en omgeving werd
daarom medegedeeld dat in hun preken voortaan de bespreking van de Engelse politiek
niet meer aan de orde mocht komen. 206 Ondanks de verschillende maatregelen bleven
er tot ver in het najaar van 1649 pamfletten verschijnen, waarin de Engelse toestand
werd becommentarieerd. In november van dat jaar verscheen de Engelse resident Strickland in de vergadering van de Staten van Holland om de klachten van het Engelse parlement hierover te verwoorden. Holland toonde zich bereid aan de Engelse wensen
tegemoet te komen. Het beloofde bij deze gelegenheid in het censuurplakkaat dat in
voorbereiding was, expliciete passages betreffende het Engelse parlement op te nemen.
Verder zegde men toe ervoor te zullen ijveren dat Strickland met zijn klachten ook zou
worden toegelaten in de vergadering van de Staten-Generaal. 207
Naast de Engelse klachten waren er klachten van de ambassadeur van Spanje. 208 De
Staten van Holland drongen bij de Staten-Generaal aan op maatregelen, maar die laatste betoonden zich opvallend weinig voortvarend; erg gevoelig voor het aandringen van
Holland waren zij in ieder geval niet. 209 De overige gewesten binnen de Generaliteit
maakten onder meer bezwaar tegen de hoge kosten die gemaakt zouden moeten worden om het plakkaat te laten drukken en te verspreiden.210 Problemen had men ook
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Titelpagina Groot Placaet-Boeck. 's-Gravenhage, 1657.
(Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 526 Α 1)
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met de inhoud van het censuurplakkaat zoals dat door de Staten van Holland was opgesteld.211 Gefrustreerd in zijn pogingen een algemeen plakkaat uitgevaardigd te krijgen
kondigde Holland op 21 januari 1650 een plakkaat op alleen eigen naam af. In dit plakkaat richtte men zich expliciet tegen geschriften waarin machthebbers van andere staten werden aangevallen of belachelijk gemaakt. Op een eerste vergrijp van auteurs, uitgevers, drukkers en verspreiders werd een boete van vijfhonderd gulden, alsmede arbitrale correctie gesteld; recidive moest bestraft worden met een dubbele boete en een
lijfstraf.212
Toen het in Engeland weer rustiger was geworden, deed zich in 1650 een nieuw, ditmaal binnenlands, probleem voor. Willem II was in een diepgaand conflict geraakt met
de Hollandse regenten over de zelfstandigheid van de gewesten. De strijd leidde in juli
tot de gevangenzetting van een zestal vooraanstaande regenten op Loevestein; dieptepunt was een mislukte poging van de stadhouder de stad Amsterdam te bezetten. De
botsing tussen prins en regenten liep met een sisser af: Willem trok zijn troepen terug
en de regenten kwamen met de schrik vrij. Door de dood van Willem II op 6 november 1650 werden de gewesten onverwacht geconfronteerd met een politiek ongewisse
situatie: voor Willem II was namelijk nog geen opvolger beschikbaar. Naar aanleiding
van al deze gebeurtenissen en ontwikkelingen verschenen talloze pamfletten. Geschriften voor en tegen Oranje wisselden elkaar af; beurtelings werden de regenten uitgemaakt voor helden of schurken.213
Om een einde te maken aan 'de exorbitante licentie van 't schryven van allerley
invectiven, pasquillen ende ergerlijcke geschriften, op occasie van de jegenwoordige
constitutie van tijdt ende saccken' die leidde tot 'grooten ondienst van den staat, ende
schadelijcke ophitsinge van de ingezetenen deser provincie [Holland] d'een tegen d'ander' 214 vond overleg plaats over een nieuw uit te vaardigden censuurplakkaat. Daartoe
bestond overigens nog een reden: vanaf 1640 waren namelijk meer en meer staatsstukken zoals rapporten, geheime resoluties en traktaten, brieven en verbalen van ambassadeurs verschenen, zonder officiële toestemming van de aangewezen instanties. De Staten van Holland wensten dat hierover in een nieuw Generaliteitsplakkaat een aparte
verbodsclausule zou worden opgenomen21*, niet in de laatste plaats omdat het voornamelijk stukken van Holland waren die op elke straathoek in druk aan de man werden
gebracht.216 Het gewenste Generaliteitsplakkaat zag het licht op 4 januari 1651. Daarin
werden maatregelen getroffen tegen ergerlijke en 'schandaleuse' boekjes, liedjes, nieuwstijdingen, acten en brieven, waarin de eigen regering en regeringen van andere mogendheden werden beledigd, zodat buitenlandse vorsten 'vanden State af-keerich ghemaeckt,
ende met ongenegentheyt tegen den selven ontsteecken'. Voorts werd de publicatie van
staatsstukken strafbaar gesteld, terwijl de algemene verbodsbepalingen werden gewijzigd: drukkers werden nu slechts verplicht aan hun eigen magistraat opgave te doen van
hun woon- en werkadres; de controle van dubieuze geschriften kwam voortaan toe aan
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de boekverkopers.21'7 De greep op de openbaarmaking van staatszaken nam door deze
maatregelen echter nauwelijks toe; diverse malen werd het plakkaat mede daarom later
nog herhaald.218
De bepalingen zoals die werden opgenomen in de plakkaten van 1650 en 1651, illustreerden de mislukking van de preventieve censuur; meer en meer kwam de nadruk nu
te liggen op repressieve maatregelen.219 Tekenend is wat dat betreft de enorme verhoging
van de boetes: waar in de algemene censuurplakkaten voorheen sprake was van driehonderd en zeshonderd gulden, dreigden de Staten-Generaal nu met bedragen van duizend en tweeduizend gulden. Gangmaker was opnieuw Holland geweest: in hun plakkaat van januari 1650 hadden de Staten van Holland de boetes al van honderd en tweehonderd gulden verhoogd tot vijfhonderd en duizend gulden. 220
Preventieve censuur kwam nu ook niet meer toe aan de kerkelijke instanties: eind
1650 wezen de Staten van Holland het verzoek van de synodale gedeputeerden om van
overheidswege 'visitatores librorum' aan te stellen, resoluut af. Een genstitutionaliseerde
preventieve censuur van kerkelijke zijde bleef aldus achterwege.221 Ook latere pogingen
van de kerk liepen op niets uit; de Staten van Holland achtte een instituut van officiële, kerkelijke Visitatores' namelijk van 'zeer dangereuse gevolge'222, niet in de laatste
plaats omdat zij een te grote invloed van de kerk op de drukpers vreesden. De wereldlijke overheid wilde het laatste woord houden over wat wel en wat niet het licht mocht
zien.223
De ongerustheid van de gereformeerde kerk was overigens wel begrijpelijk: enerzijds
had men te kampen met een grote interne verdeeldheid als het gevolg van de ruzie tussen de Utrechtse hoogleraar Voetius en zijn Groningse collega-theoloog Maresius.
Anderzijds werden de gemoederen van de predikanten beziggehouden door de grote
aantallen sociniaanse geschriften die hier te lande en dan vooral in Amsterdam werden
gedrukt en verspreid. In beide aangelegenheden werd de hulp van de wereldlijke overheid ingeroepen. Gedurende de twist tussen de beide hoogleraren 224 werd voortdurend
geprobeerd de heren een belofte te laten doen dat zij niet meer tegen elkaar zouden ageren in allerhande twistschriften.225 In het geval van de socinianen achtte men een speciaal plakkaat noodzakelijk. Het Hof van Holland droeg zorg voor het opstellen daarvan; 22 " op 19 september 1653 werd het officieel uitgevaardigd. Zware straffen werden de
overtreder, beschouwd 'als een lasteraer van Godes heyligen naem, ende perturbateur
vande gemeene ruste' in het vooruitzicht gesteld: zo liep een drukker het risico dat hem
zijn nering ontzegd zou worden, terwijl zijn boeken in beslag konden worden genomen
en hem een boete van driehonderd gulden boven het hoofd hing. Op recidive zou verbanning volgen. Verdachte drukkers moesten zich met een eed bij hun magistraat
'expurgeren'.227 Het orthodoxe Zeeland was de Staten van Holland overigens reeds in
1651 voorgeweest: op 22 maart van dat jaar was daar een verbod ingesteld op het inbrengen, drukken, kopen en verkopen van sociniaanse geschriften, 'streckende tot verderf en
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verleydinge vande eenvoudige en onvaste menschen, die noch teere en ongeoeffende
sinnen hebbende, de subtijle en op-gepronckte redenen der menschelicke wijsheyt niet
können tegen staen of wederleggen'.228 In 1659 voelden de Staten van Holland zich nogmaals geroepen tot maatregelen: toen legde men namelijk aan de theologen van de Leidse universiteit een schrijfverbod op inzake de zo omstreden sabbathskwestie.229 Men
was immers gebaat bij vrede en rust binnen de kerk en stelde derhalve alles in het werk
om de gemoederen te sussen.
In vergelijking met de voorgaande periode was de rol van de Staten-Generaal wat betreft
de censuurwetgeving aanzienlijk kleiner geworden: zij hielden zich nog vrijwel alleen
bezig met het aansporen van de gewesten om te komen tot nieuwe maatregelen, wanneer die nodig leken te zijn.23° Hoewel het aandeel van de overige gewesten in het totale aantal verbodspublicaties in deze jaren enigszins toenam, bleef Holland wat dit betreft
de voortrekker. Daarbij speelde uiteraard wel een rol dat Holland veruit de meeste
drukkerijen telde en bovendien het brandpunt was van de geschetste ingrijpende politieke gebeurtenissen. In de periode 1647-1655 waren negentien van de in totaal eenentwintig verbodsverklaringen afkomstig van de Staten en het Hof van Holland. 2?I De
Staten-Generaal verboden in dezelfde periode geen enkel boek. Dit zou een indicatie
kunnen zijn dat de aanpak van onaanvaardbaar geachte boeken en andere geschriften
steeds meer een lokale aangelegenheid begon te worden.
2.4.5 De periode 1667-1675
Censuurwetgeving
In de tweede helft van de eeuw verschenen aanzienlijk meer plakkaten en resoluties waarin de meer algemene censuurvoorschriften op individuele zaken werden toegesneden,
dan in de eerste helft van de eeuw. De frequentie waarmee dit soort plakkaten en resoluties verscheen lag dusdanig hoog, dat nieuwe plakkaten van algemene aard nauwelijks
nog nodig waren. 232 Na circa 1650 nam het aandeel van de afzonderlijke gewesten
in het totale aantal verbodsverklaringen aanzienlijk toe. Vooral Friesland, Zeeland en
Utrecht bemoeiden zich beduidend meer dan voorheen met de drukpers. Gemeten naar
het totale aantal resoluties en plakkaten nam de betrokkenheid van de Staten-Generaal
juist nog verder af.2^ Opvallend is dat in deze periode de ongelijkheid in de strafmaat
toenam: per provincie kon, als gevolg van de gewestelijke soevereiniteit het boetebeding
danig verschillen. De hoogte van de boetes zoals die door de Staten-Generaal waren
vastgesteld, vormden namelijk slechts een richtlijn. Ter illustratie: het gewest Utrecht
hanteerde doorgaans de bedragen zoals Holland die had vastgesteld, terwijl Zeeland
juist de gehele eeuw vasthield aan een relatief lage boete van honderd gulden voor het
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eerste vergrijp en tweehonderd gulden bij recidive. Bovendien bestond tussen de regelgeving van de gewestelijke staten en het optreden van de steden nog altijd een grote discrepantie. 234
Het aantal algemene censuurplakkaten nam beduidend af. De Staten-Generaal vaardigden alleen op 9 maart 1669, op aandrang van Holland en onder druk van de internationale omstandigheden een algemeen plakkaat uit. 235 Dit plakkaat had toen reeds
een uitgebreide voorgeschiedenis: op 16 juni 1667 kwam men bij het Hof van Holland
te spreken over een ergerlijk boekje dat in Holland was opgedoken. Dit boekje droeg
volgens de resoluties van het Hof de titel Histoire du Pahis royal. Men had vastgesteld
dat daarin het Franse hof ernstig werd belasterd. Dat was de reden waarom men besloot
het boekje te verbieden. De officieren van de steden Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam en Rotterdam zouden een schrijven ontvangen met daarin het bevel alle exemplaren van Histoire du Pahis royal'm hun steden op te halen. 236
Anderhalfjaar later klaagden de Amsterdamse gedeputeerden in de vergadering van
de Staten van Holland over het feit dat er sinds enkele jaren in de Republiek voortdurend boekjes werden gedrukt en verkocht, waarin buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en personen van aanzien werden aangevallen en belasterd. Daarnaast verschenen
er regelmatig allerlei obscene boekjes. Van deze obscene boekjes hadden Amsterdamse
burgemeesters enkele voorbeelden meegegeven aan hun gedeputeerden. De burgemeesters van de Amstelstad stelden voor op te treden tegen de geconstateerde 'ongebondenheydt'. Het leek hun het beste wanneer maatregelen tegen dit soort drukwerk niet alleen
op stedelijk, dus Amsterdams niveau zouden worden genomen, maar ook op provinciaal, dus Hollands niveau, en indien mogelijk zelfs op centraal niveau.237 De gewraakte
teksten moesten overal worden geconfisceerd en het was volgens Amsterdam stellig ook
noodzakelijk dat de algemene censuurwetgeving werd aangescherpt. Een en ander hield
in dat de reeds bestaande censuurplakkaten hernieuwd en waar nodig aangevuld dienden te worden.
Naar aanleiding van de Amsterdamse klachten besloten de Staten van Holland door
de president en de raden van het Hof van Holland een speciaal conceptplakkaat te laten
opstellen, gericht tegen lasterlijke en obscene boekjes; het Hof diende dit conceptplakkaat zo spoedig mogelijk aan de Staten van Holland ter beoordeling toe te zenden. Hiernaast wensten de Staten van Holland dat het Hof 'sonder eenigh tijdt verlies' een schrijven zou laten uitgaan naar 'd'officieren ende gerechten in de steden' met een aansporing
tegen de betrokkenen bij het gewraakte drukwerk streng en volgens de reeds bestaande
plakkaten op te treden. Het Hof moest de officieren herinneren aan hun plichten. Bij
nalatigheid moest tegen hen worden opgetreden 'naer ghelegentheydt van saecken.'23
Het Hof van Holland werd van zijn nieuwe taken op de hoogte gesteld. Het gevraagde conceptplakkaat zou meteen worden opgesteld en de stedelijke officieren zouden
worden gewaarschuwd.239 In een Hof-resolutie van 7 januari 1669 werd vervolgens een
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aantal titels van faamrovende en obscene werken genoemd. Het betrof Les amours de
Gaule, Les gaUnteries du Pabis royal, La vie de madame Brancas et d'autres, Les amours
de Madame de Savoye, Mémoires de Brantosme, Les amours de Madame, L'école de filles en
De dwaknde hoer. De officieren van de ter dagvaart comparerende steden zouden een
overzicht van deze titels ontvangen. 240 Op 22 februari 1669 kon het Hof vervolgens
melden dat het conceptplakkaat tegen het inbrengen, drukken, verkopen en verspreiden van faamrovende en obscene boekjes gereed was; het zou direct naar de Staten van
Holland worden gezonden.241 De Staten van Holland stemden, na ontvangst, in met de
tekst van het conceptplakkaat; de tekst werd gearresteerd als officieel plakkaat. In dit
nieuwe plakkaat werden voor het eerst 'obscoene boeckjens, streckende tot bedervinge
van de jeught, ende aenleydinge gevende tot alle licentieuse ongebondentheyt' verboden. Degenen die dergelijke boekjes in bezit hadden, moesten die op hun stadhuis inleveren. De boetes op overtredingen van het plakkaat waren gelijk aan die in de eerdere
censuu rplakkaten. 242
Kort hierna besloten ook de Staten-Generaal om een soortgelijk plakkaat uit te vaardigen tegen 'ergerlijcke ende faemroovende' geschriften waarin personen van meer en
minder aanzien 'schandelijck werden getraduceert' en tegen boekjes waardoor de zeden
werden bedorven. Ook voor de Staten-Generaal was dit de eerste maal dat zedenbedervende geschriften een punt van zorg vormden. 243 Op 9 maart 1669 lazen de StatenGeneraal het plakkaat van de Staten van Holland. De tekst van dit plakkaat nam men
over en arresteerde men nu ook als een plakkaat van de Staten-Generaal. 244 Drie dagen
later registreerde het Hof het plakkaat van de Staten van Holland en op 20 maart werd
in de vergadering van de Staten van Holland officieel bekend gemaakt dat de StatenGeneraal het plakkaat hadden overgenomen.24^
De boekjes die in de plakkaten van de Staten van Holland en de Staten-Generaal werden verboden, werden niet alleen beschouwd als zedenbedervend, maar zeker ook als
staatsgevaarlijk, aangezien in de meeste ervan de vermeende losbandigheid aan het Franse hof breed werd uitgemeten. Met de Devolutie-oorlog (1667-1668) nog vers in het
geheugen en gealarmeerd door de hernieuwde Franse troepenbewegingen wenste men de
uitlokking van de agressie van Lodewijk XIV koste wat kost te vermijden. 24 " Ondanks
alle voorzichtigheid vonden de buitenlandse ambassadeurs echter opnieuw een reden
voor allerlei klachten. De aandacht was inmiddels enigszins verschoven van libellen en
paskwillen naar de tendentieuze berichtgeving in de couranten die vooral in Holland en
Utrecht in overvloed het licht zagen. 247 Hoewel reeds in 1645 een eerste klacht over een
courant bij de Staten-Generaal binnenkwam, 24 gaf vooral de berichtgeving in de periode 1660-1680 stof tot klagen. Overigens waren de couranten vaak ook een doorn in het
oog van de overheid zelf, bijvoorbeeld wanneer er staatszaken in openbaar werden
gemaakt. 249 Vooralsnog werden er geen plakkaten uitgevaardigd, maar beperkte men
zich tot incidenteel optreden tegen courantiers, waarbij hun soms een tijdelijk verbod op
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het publiceren van hun couranten werd opgelegd.250 Ook verzochten de Staten-Generaal
de afzonderlijke gewesten op de activiteiten van hun courantiers toe te zien.25'
In het algemeen beperkte men zich slechts tot waarschuwingen, die vooral uitgingen
naar de Franse couranten die in Leiden en Amsterdam werden gedrukt. Geredigeerd door
uitgeweken onderdanen van Lodewijk XIV en gedrukt in samenwerking met Hollandse
drukkers, verschaften deze nieuwstijdingen de Fransen heel wat meer informatie dan de
Franse censores lief was. 252 De politieke risico's hiervan voor de Republiek en de klachten die vanwege deze kranten uit Parijs en Londen kwamen, leidden in 1671 al tot een tijdelijk verbod op de Franse courant van Amsterdam, 'op dat de geallieerden van desen
Staet mogen sien dat de hooge regieringe het schrijven ende divulgeren van sodanige
schandaleuse ende verdichte uijtstroijsclen verfoeijt, ende de autheuren van dien condemneert ende straft'. 2 ^ De wijd vertakte handelswegen waarlangs de in de Republiek
gedrukte geschriften hun weg vonden, maakten dat zelfs uit Moscovië ontevreden geluiden kwamen. 254 Aangezien de klachten bleven aanhouden, werden de Staten-Generaal
op den duur wel gedwongen er gehoor aan te geven. Ook nu weer was men beducht voor
de internationale politieke consequenties die de in de Republiek gedrukte geschriften
konden hebben, temeer daar die geschriften de omringende landen een goede gelegenheid zouden kunnen bieden 'om haere boosheijt den Staet ofte hare ingezetenen aen te
wryven'.255 In de vergadering van de Staten van Holland werden in december 1670 dan
ook vergaande voorstellen gedaan om de greep op de couranten te kunnen vergroten.
Onder meer werd de mogelijkheid besproken om voortaan alle couranten te verbieden
en maar één courantier toe te laten, 'onder toesight van yemant by den staet daer toe te
stellen'. Dit voorstel om naar Frans voorbeeld aan één courantier een monopoliepositie
te geven en zo de controle op de couranten zo optimaal mogelijk te maken, stuitte echter
op veel weerstand. Vooral Haarlem, als vooraanstaand producent van kranten, uitte veel
kritiek. Uiteindelijk werd aan het voorstel geen gehoor gegeven.25" Een strenger optreden achtte men echter wel geraden, al was het maar om aan de wensen van de buitenlandse mogendheden, en dan vooral Frankrijk, tegemoet te komen. Deze conflictvermijdende houding leidde ertoe dat er op 19 september 1679 een plakkaat werd uitgevaardigd
waarin het drukken van Franse couranten werd verboden.25? Het drukken van 'Duitse'
couranten vond men veel minder gevaarlijk; de uitgevers van dergelijke kranten dienden
er slechts op toe te zien dat zij niet 'de minste aenstoot komen te geven'.25
De opmars van de Franse legers en de militaire bemoeienis van Engeland, Munster en
Keulen leidden tot een onafgebroken productie van pamfletten in alle steden van de
Republiek. De moord op de gebroeders De Witt in augustus 1672 verhitte de gemoederen tot een absoluut hoogtepunt. Deze situatie leidde echter niet tot hernieuwde maatregelen om de produkten van de drukpers in toom te houden. Even leek er sprake te zullen
zijn van een verbod van alle couranten voor een periode van zes maanden, maar opnieuw
was het Haarlem dat dit verbod wist te voorkomen. 259 In het najaar van 1672 stelde het
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Hof van Holland weliswaar het bezit van pakjes met anonieme, opruiende paskwillen, die
zonder begeleidend schrijven werden bezorgd, strafbaar, maar dat was niet veel meer dan
een lapmiddel om te voorkomen dat drukkers en boekverkopers die in het bezit bleken
te zijn van dergelijke pakjes, zich erop konden beroepen dat die tijdens hun afwezigheid
bij hen waren afgeleverd, zodat ze toch vrijuit zouden gaan. ° De oorlogssituatie leidde
slechts tot twee plakkaten, uitgevaardigd door de Staten van Holland op 9 augustus en 12
september 1674. Deze bepalingen werden bovendien pas van kracht op het moment dat
de oorlog reeds was beëindigd. Het begin van de (derde) Engelse Oorlog had duidelijk
gemaakt hoe gemakkelijk Engeland een gelegenheid aangreep om de Republiek aan te
vallen. Daarom probeerde men koste wat kost te voorkomen dat opnieuw de woede van
Karel II werd opgewekt.2 Beide verordeningen verboden daarom het zonder toestemming drukken of verkopen van geschriften tegen de Engelse koning, het Engelse parlement, de ministers, de ministerraad of de Engelse natie als geheel. Overtreders zouden
worden gestraft met verbanning en confiscatie van hun goederen. 2 " 2
De hoeveelheid plakkaten die betrekking hadden op binnenlandse godsdienstige
aangelegenheden, was sinds het midden van de zeventiende eeuw aanzienlijk toegenomen. Vanaf 1667 veroorzaakten de socinianen met hun geschriften opnieuw grote commotie in de classes en de synodes. Daar kwam bij dat nu ook andere dissenterse bewegingen van zich lieten horen. De geschriften van aanhangers van deze bewegingen werden door de kerk angstvallig in de gaten gehouden. Daarnaast werd scherp gelet op werken van filosofische aard, aangezien die in de ogen van de gereformeerde predikanten
evenzeer behoorden tot de inmiddels enorme en onoverzichtelijke verzameling van sektarische, 'zielbedervende' en tot atheïsme leidende geschriften die in woord en daad bestreden dienden te worden.
Binnen de Staten van Holland ontstond een apart college voor de afhandeling van
kerkelijke problemen. Dit college ontwikkelde zich vooral in de jaren zestig van de
zeventiende eeuw; de vaste bezetting ervan werd gevormd door de gedeputeerden van
Leiden, Amsterdam en Alkmaar, waarbij Leiden optrad als voorzitter van het college.
Bij deze voorzitter kwamen vele synodale rekwesten binnen waarin werd verzocht
bepaalde godslasterlijke werken te verbieden. Lang niet alle 'genomineerde' werken werden uiteindelijk ook door een verbod getroffen. Aanvankelijk kwamen vrijwel alleen
werken waardoor de rust in de staat in gevaar gebracht kon worden, zoals werd gevreesd
van de sociniaanse geschriften, voor censuurmaatregelen in aanmerking. Geleidelijk aan
begon men dus ook op te treden tegen filosofische, met name spinozistische boeken,
zeker ook omdat de scheiding tussen filosofie en religie in die tijd nog erg vaag was.
Tegelijk met 'echte' sociniaanse werken werden werken van zeer uiteenlopende aard verboden, indien men hun inhoud in strijd achtte met de ware gereformeerde leer.2"' De
aandacht van wereldlijke overheid en kerk ging ook meer en meer uit naar enkele sektarische groeperingen, zoals de aanhang van de voormalig predikant Jacobus Koelman
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of die van zijn Waalse ambtgenoot Jean de Labadie. Aanleiding tot grootschalige егbodsmaatregelen gaf echter alleen Johannes Rothé, een godsdienstfanaat die vanaf het
begin van de jaren zeventig van de zeventiende eeuw met een niet aflatende ijver de Staten-Generaal, de gewestelijke staten en gerechtshoven en de verschillende magistraten
bestookte met brieven en paskwillen waarin hij van leer trok tegen de gereformeerde
predikanten en waarin hij wees op de in zijn ogen gevaarlijke handelwijze van Willem
III. De volgens hem verafgode stadhouder zou namelijk streven naar soevereiniteit en
hij zou zich willen opwerken tot alleenheerser. Overigens leidde de succesvolle vrede van
Westminster ook tot een opleving van deze vrees bij anderen dan Rothé. Mede naar aanleiding van Rothés geschriften, 'daer uyt niets anders als scheuringe in kereke en policie
kan voortkomen' 26 ^, besloten de Staten van Holland een verbod in te stellen op paskwillen waarin de prins werd aangevallen. De auteurs daarvan dienden als verwekkers
van oproer en seditie aan lijf en leven te worden gestraft.165 In 1676 volgde een algemeen verbod op het werk van Rothé. 2
Ook de andere gewesten namen in deze periode een strijdbare houding aan ten
behoeve van de bevordering van rust en eenheid. In Friesland moesten de drukkers en
boekverkopers vanaf 1661, na aandringen van de kerk, elke drie maanden hun drukwerk
en voorraden boeken komen melden. 267 In hetzelfde jaar vaardigden de Staten van
Friesland een plakkaat uit tegen alle 'dwaalgeesten des duivels', niet alleen gericht tegen
socinianen, maar ook tegen 'kwakers, dompelaars' en andere dissenters.268 Dit plakkaat
werd herhaald in 1687. 26? Een vergelijkbaar plakkaat werd door de Staten van Utrecht
afgekondigd in oktober 1678.27°
2.4.4 De periode 168J-1695
Censuurwetgeving
De censuurmaatregelen die in het laatste kwart van de zeventiende eeuw werden genomen, hingen vrijwel allemaal samen met de rol die de Republiek speelde bij de internationale politieke ontwikkelingen. Werden door de Staten van Holland in 1681 en 1684
vooral in het licht van de binnenlandse omstandigheden maatregelen getroffen tegen
verschillende libellen271, in 1688 werden die maatregelen herhaald vanwege de internationale spanningen die de Glorious Revolution (5 november 1688-13 februari 1689) veroorzaakte. 272 In hun vergadering van 2 december 1688 besloten de Staten-Generaal dat
het nodig was aan alle gewesten afzonderlijk en aan Holland in het bijzonder maatregelen te verzoeken tegen het vele schandelijke drukwerk dat overal bleef verschijnen.27ï
De Staten van Holland bespraken het verzoek van de Staten-Generaal vervolgens op 9
december: het verzoek zou worden doorgegeven aan het Hof.27^ Het Hof verwoordde
zijn reactie en advies in een brief, waarin onder meer werd gesteld:
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'dat oock deselve [de vervaardiging en verspreiding van ongewenst drukwerk]
door de placcaten vanden lande daartegens van tijt tot tijt geemaneert, genough
is ingebonden, ingevalle de peijnen tegens de transgresseurs van deselve placcaten gestatueert, behoorlijck wierden geexecuteert, maar wij cunnen niet ontfeijnsen, dat het daar hapert, (...)'
De officieren in de steden voerden de maatregelen niet conform de bedoeling uit; daarom achtte het Hof het nodig nalatige officieren in het nieuwe plakkaat met een schorsing en vervolging te bedreigen.275 De Staten van Holland besloten het advies van het
Hof in overweging te nemen; 27 " uiteindelijk werd besloten het plakkaat van 1684 te vernieuwen en uit te breiden met een verbod op schandelijke prenten en met de genoemde straf voor nalatige officieren.277 Advocaat-fiscaal Ruijsch kreeg nadrukkelijk de
opdracht waar nodig tegen de officieren op te treden en aan alle steden werd een exemplaar van het nieuwe plakkaat toegezonden.27" Op 4 januari 1689 werd het plakkaat
officieel afgekondigd vanaf de pui van het Hof van Holland. 179
Onder druk van de buitenlandse omstandigheden — de Negenjarige oorlog (16881697) diende zich aan — was in 1686 ook het drukken van Franse couranten weer aan
banden gelegd en waren spotprenten en hekeldichten tegen Lodewijk XIV uit den boze
verklaard.280
Het laatste algemene plakkaat van de Staten-Generaal werd in de zeventiende eeuw
uitgevaardigd in 1691; het was overgenomen van de Staten van Holland en het hield niet
veel meer in dan een aanpassing van de eerdere bepalingen tegen libellen en prenten.
Doel van dit plakkaat was het voorkomen van botsingen met Frankrijk en andere buurstaten. Een gelijktijdig verbod van Franse couranten maakte deze vooral diplomatieke
zet compleet.281

DEEL B: De uitvoeringspraktijk
2.5 Verdacht, vervolgd en bestraft
2.$.i Aanvullingen op Knuttel: aantallen verboden boeken
In het hierna volgende gedeelte zal nader worden ingegaan op de wijze waarop de centrale en gewestelijke overheden de maatregelen tegen onwelkome geschriften in de praktijk brachten. Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 1, zal daarbij de meeste aandacht uitgaan naar de situatie zoals die gold in het zeventiende-eeuwse Holland. Voordat echter
zal worden overgegaan tot een bespreking van de verschillende praktijkvoorbeelden, is
het zinvol eerst kort stil te staan bij de aantallen concreet verboden boeken in de onder-
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zochte periodes. Gebleken is namelijk dat de door Knuttel vermelde boekverboden
enkele aanvullingen behoeven, ook waar het verboden op centraal en gewestelijk niveau
betreft.2 Blijkbaar waren zijn onderzoekingen in de centrale en gewestelijke archieven
toch niet geheel u i t p u t t e n d . ' sommige verbodsbesluiten zag hij eenvoudigweg over
het hoofd, andere miste hij omdat hij bepaalde bronnen niet in zijn onderzoek
betrok. 2 8 4 Zo raadpleegde hij weliswaar de resoluties van de Staten van Holland, maar
negeerde hij de besluiten van de Gecommitteerde Raden, terwijl juist een dergelijk
orgaan, immers belast met allerhande zaken betreffende de openbare orde, een grote rol
speelde bij de uitvoering van de censuurplakkaten.
Eigen onderzoek in de archieven van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de
Gecommitteerde Raden en het Hof van Holland heeft een aanzienlijk aantal door
Knuttel gemiste verboden aan het licht gebracht:
Figuur ι Totaal aantal verbodsbesluiten centrale en gewestelijke instanties.285

In Knuttel 1914

Niet in Knuttel 1914

Totaal

1576-1600

8

3

11

1601-1650

69

58

127

1651-1700

69

56

125

146

117

263

Totaal

Bij dit schema dient te worden opgemerkt dat Knuttel, zoals uiteengezet in hoofdstuk
i, de verboden op couranten en andere periodieken niet meenam in zijn onderzoek. Het
aantal 'missers' van Knuttel is dus niet zo groot als de rubriek 'Niet in Knuttel' wellicht
suggereert."
Inhoudelijke indeling
Het is mogelijk de verschillende verboden boeken en andere geschriften op inhoudelij
ke gronden in categorieën in te delen. Wanneer een indeling wordt gemaakt in (i) verboden in de politieke sfeer, (2) verboden in de politiek-religieuze sfeer, (3) verboden in
de religieuze sfeer, (4) verboden in de politiek-filosofische sfeer en (5) verboden in de
zedelijke sfeer287, dan levert dat voor de drie in het bovenstaande schema reeds gehanteerde periodes het volgende beeld op:
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Figuur 2 Inhoudelijke indeling verboden werken.

1576-1600
Polit, sfeer
Polit.-relig. sfeer
Rclig. sfeer
Polit.-filos. sfeer
Zedelijke sfeer

8
3
-

1601-1650
75
40
12
-

1651-1700
88
5
15
7
10

Totaal
171
45
30
7
10

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat in de zeventiende eeuw de boekencensuur vanwege de Staten-Generaal en de Staten en het Hof van Holland zich voornamelijk richtte tegen werken van politieke aard. In vergelijking met de eerste helft van
de zeventiende eeuw vertoont het aantal in de politieke sfeer verboden werken na 1650
een stijging. Het aantal verbodsbesluiten in de religieuze sfeer stijgt ook enigszins,2
terwijl het aantal verboden in de politiek-religieuze sfeer (opmerkelijk) afneemt. Een
verklaring voor de laatstgenoemde daling is gelegen in het feit dat de meeste van de 40
verboden werken van vóór 1650 uit de Bestandsjaren stammen, de jaren waarin werken
met een godsdienstige inhoud stellig ook politieke motieven en implicaties bevatten.
Een indeling van deze werken bij alleen 'politiek' of 'religie' zou onvoldoende recht
doen aan het karakter ervan; dat is de reden waarom de 40 boeken in een aparte categorie zijn ondergebracht. Twee nieuwe soorten verboden geschriften manifesteerden
zich na 1650: het betrof werken die vanuit moreel oogpunt werden verboden,2°9 en werken van politiek-filosofische strekking, zoals de boeken van Hobbes en Spinoza.
De thans geboden schema's bieden echter nog geen inzicht in de houdingvzn de centrale en gewestelijke overheid in de praktijk. Werden alle onwelkome politieke en godsdienstige werken over één kam geschoren of ging men omzichtiger te werk? Was er sprake van een consequente houding ten aanzien van de verbodsbesluiten of valt een zekere willekeur te bespeuren? Bleef men trouw aan de regelgeving van de censuurplakkaten
of week men hier ook vanaf? Door middel van een analyse van de wijze waarop door de
diverse instanties werd opgetreden tegen ongewenst drukwerk in het algemeen en tegen
bepaalde categorieën daarbinnen in het bijzonder, zal worden geprobeerd op deze vragen een antwoord te formuleren.
2.5.2 Vervolging en bestraffing
Het optreden tegen ongewenst drukwerk werd voornamelijk geïnitieerd door de Staten
van Holland en hun Gecommitteerde Raden. De normale gang van zaken was dat
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bepaalde verdachte boeken door de Staten-Generaal of door de gedeputeerden van een
van de steden in de Statenvergadering ter sprake werden gebracht, waarna de afzonderlijke leden telkens het bevel kregen tegen de betreffende boeken in hun eigen steden op
te treden. Daarnaast werd veelal het Hof van Holland van het bestaan van de gewraakte boeken op de hoogte gebracht. Het Hof gaf dan, indien nodig, op zijn beurt de officieren in de steden de opdracht een onderzoek in te stellen en waar mogelijk over te
gaan tot inbeslagname van alle exemplaren. In principe werd alleen opgetreden tegen de
allerergste 'uitwassen'. Daarvan was sprake zodra de interne rust en veiligheid in de staat
in gevaar kwamen of wanneer de klachten van ambassadeurs, stemhebbende leden of
synodes niet (langer) te negeren waren. Zowel de Staten als het Hof richtten circulaires
aan de ter dagvaart comparerende steden om zo de aandacht op verdachte geschriften
te vestigen;290 soms volstond men met het aanschrijven van alleen de belangrijkste steden, aangezien die de meeste drukkers huisvestten.191
Opsporing
Hoe slaagde men er nu in verdachte auteurs, drukkers en dubieuze geschriften op het
spoor te komen om aldus de stroom van ongewenst drukwerk in te perken? Allereerst
waren er dus de activiteiten van het Hof en zijn officieren in de steden. Die laatsten stelden onderzoeken in tegen verdachte drukkers, lieten huiszoekingen verrichten, controleerden het postverkeer dat via trekschuiten of koeriers verliep en hielden een wakend
oog op degenen die de verschillende stadspoorten passeerden. Sommige boekwinkels
werden langere tijd geobserveerd en wanneer voldoende gegevens verzameld waren,
volgde soms een inval. Daarnaast maakten de ambtenaren van justitie geregeld gebruik
van informanten.
Toeval en onvoorzichtigheid van overtreders speelde vaak ook een grote rol. Boekverkopers gingen lang niet altijd even behoedzaam te werk, zeker ook omdat ze zich er
niet altijd van bewust waren hoe gevaarlijk de door hen geëtaleerde koopwaar kon zijn.
Zo kwam men het Praatje in 't ronde (1669)292, een staatsgezind pamflet waarin de stadhouderlijke partij van heulen met Engeland werd beschuldigd, eenvoudigweg op het
spoor toen de advocaat-fiscaal van het Hof het tijdens een wandeling door Delft te koop
zag hangen. 293 Adriaen Koerbagh werd verraden toen zijn onorthodoxe boek Een ligt
schijnende in duystere plaatsen door de beducht geworden drukker ervan in 1668 werd
aangegeven.294 En wel heel gemakkelijk werd het de ambtenaren van justitie gemaakt
door de Rotterdamse boekverkoper Johannes Naeranus 295 , die zo brutaal was in zijn
courant van 17 september 1668 een advertentie te plaatsen waarin hij vermeldde dat in
zijn winkel Johannes Becius' Apologia modesta verkrijgbaar was, waarbij hij de potentiële kopers van dit sociniaanse geschrift trachtte te lokken door de expliciete vermelding
van 'het verboth daer tegens gedaen emaneren by schepen [en], burgeme [estere] n,
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en[de] raden der Stadt Middelburch, dacr by het selve verclaert wert voor een blasphematoir, godtslasterlick, en[de] zielverdervent bouckje'.29° Verbieden deed verkopen en
dat wisten de boekverkopers (en de officieren!) maar al te goed.
Verklikkers kwamen van pas waar de arm der wet niet ver genoeg kon reiken. Lang
niet alle, maar wel een flink aantal verboden ging gepaard met het uitloven van een premie voor het aanbrengen van de auteur, de drukker of andere betrokkenen bij het
betreffende geschrift.29? Premies werden overigens uitsluitend uitgeloofd waar het werken met een politieke strekking betrof. De hoogte van de beloningen kende weinig systematiek. Meestal leverde het aangeven van de auteur bijna twee keer zoveel op als het
verraden van de drukker. Een enkele maal werd een drukker en andere betrokkenen
impuniteit beloofd indien zij de auteur van een gewraakt geschrift wilden aangeven.298
Het behoeft geen verbazing te wekken dat verreweg de meeste premies, namelijk 14
van de 24, werden uitgeloofd in de in politiek opzicht spannendste jaren. Hoe sterk de
hoogte van de uitgeloofde premies met de jaren verschilde 2 ", moge blijken uit het
onderstaande schema:
Figuur ¡ Uitgeloofde premies voor het aangeven van auteurs, drukkers en andere betrokkenen.' 00
Titel van het geschrift

Hoogte van premies (in gld.)

1617

Weegh-schael

1000 voor de auteur

1622

Nootwendick Discours

1645

Remonstrantie

600 voor de drukker
400 voor de auteur
400 voor de drukker
150 voor de drukker en
impuniteit voor aanbrenger
1652

Artyckelen

1000 voor de auteur
1000 voor de drukker

1669

Praatje in 't ronde

1672

Holknts venezoen

1684

D'oude mode

1695

Om te weten

500 voor de auteur
500 voor de drukker
500 voor de auteur
500 voor de drukker
2000 voor de auteur
2000 voor de drukker
600 voor de auteur
300 voor de drukker
100 voor de verspreiders
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De bronnen zwijgen waar het de namen betreft van verklikkers die hun Judasloon daadwerkelijk in ontvangst kwamen nemen. De verklaring hiervoor moet waarschijnlijk niet
zozeer worden gezocht in de veronderstelling dat zich nauwelijks aanbrengers aandienden, alswel in de omstandigheid dat aan verklikkers ook altijd anonimiteit en geheimhouding werd beloofd. Blijkbaar hield men zich goed aan deze belofte. Ter illustratie:
in mei 1621 werd raadsheer van het Hof Cromhout ingelicht over het Cort ende waerachtich verbaeß01 door iemand 'wiens naem ick [Cromhout] beloofft hadde te swyghen'.'° 2 Uitzonderlijk was wat dit betreft de mededeling van de gedeputeerden van
Holland in de Staten-Generaal in januari 1626, dat de premie van duidend gulden voor
de ontmaskering van de drukker van Holfantsche apocalipsis^ moest worden uitbetaald
aan Pieter Janssen Vlasvat.304 Overigens zag men zo iemand, die zijn voordeel trachtte
te doen met het aangeven van anderen, niet als een verrader van medeburgers, maar als
'een eerlijck goedt patriot'. J ° 5
Er kwamen ook aangiften binnen van drukkers zelf. Zo gaf de weduwe Van Wouw
in haar hoedanigheid van Generaliteitsdrukker concurrerende drukkers met naam en
toenaam aan wanneer die inbreuk maakten op haar privileges.306 Het zonder toestemming (na)drukken van Generaliteitsstukken was uiteraard schadelijk voor de monopoliepositie die de Generaliteitsdrukker voor dit soort drukwerk bezat. Vooral waar het het
nadrukken van staatszaken betrof, konden de belangen van het land geschaad worden.
De kwesties uit deze categorie vallen niet onder boekencensuur. Het betrof immers geen
overtredingen van censuurplakkaten maar schendingen van drukkersprivileges. Tot deze
categorie kan overigens ook het nadrukken van geoctrooieerde boeken worden gerekend. In tegenstelling tot hetgeen door Groenveld werd beweerd,307 werd in geval van
nadruk van geoctrooieerde werken wel degelijk opgetreden.' 08 Verboden vanwege
nadruk zijn verder niet in het onderzoek betrokken. Het drukken van (geheime) staatszaken was daarentegen wel onderhevig aan censuur, evenals het misbruiken van 's lands
wapen voor verzonnen berichten of stukken met een parodiërend karakter.30^ Geschriften die om een van deze redenen door censuur werden getroffen, zijn derhalve wel van
belang voor deze studie.
De invloed van buitenlandse mogendheden op de uitloving van premies was tamelijk beperkt; slechts driemaal werd op buitenlands aandringen een premie uitgeloofd: op
8 december 1617 bij het verbod op de Weegh-schaeL, uitgevaardigd op instigatie van de
Engelse ambassadeur Carleton, in 1645 bij het verbod op de Remonstrantie, na aandringen van Zweden' 10 , en in 1688 bij het verbod op Le triomphe de L· liberté en Nouvelles
predictions^11 naar aanleiding van klachten van Engeland. Hoewel de klachten van buitenlandse gezanten doorgaans als hinderlijk werden ervaren, vormden ze soms toch ook
een ondersteuning van het eigen optreden tegen ongewenst drukwerk. Vooral de Engelse en Franse ambassadeurs betoonden zich namelijk uitermate ijverig wanneer het
onwelkome produkten van de drukpers betrof. Toch werd aan hun klachten niet altijd
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gehoor gegeven. Zo klaagde De Thou, ambassadeur van Frankrijk, in november 1660
bij de Staten van Holland over een libel waarin Franse personen van aanzien werden
belasterd. Naar aanleiding van dit libel vroeg De Thou om 'een behoorlijck reglement'.
De gedeputeerden van Holland hadden op dat moment echter wel iets anders aan het
hoofd; geïrriteerd kwamen zij daarom tot de volgende oplossing: namens de StatenGeneraal zouden zij de Franse ambassadeur een exemplaar van het censuurplakkaat van
4 januari 1651 overhandigen, 'met aenwyzinge dat daer by des selfs intentie ende begeerte implicite werdt voldaen'.312 Gedurende de gehele zeventiende eeuw moesten de Staten-Generaal en de Staten van Holland zich de klachten van de buitenlandse mogendheden laten welgevallen313, terwijl aan die klachten meer dan eens dreigementen werden toegevoegd betreffende het schaden van de goede diplomatieke betrekkingen.314
Engeland en Frankrijk beschikten over een netwerk van spionnen binnen de Republiek waardoor men over accurate informatie kon beschikken. Uit eigenbelang werd
door de Engelse en Franse gezanten aan de gewestelijke en plaatselijke overheden vaak
de helpende hand geboden bij de bestrijding van onwelgevallig drukwerk. Zo gaf de
Engelse overheid haar vertegenwoordigers in de Republiek de opdracht drukkers van
anti-Engelse propaganda en Engelse bijbels tegen te werken; hun drukwerk zou namelijk niet alleen schadelijk zijn voor de rust in Engeland, maar ook nadelig voor de Engelse boekhandel.315 Eerder werd reeds opgemerkt dat de activiteiten van de Pilgrim Press
in Leiden door gezant Carleton nauwlettend in de gaten werden gehouden. Carleton
schrok er niet voor terug verdachte personen bij de autoriteiten aan te geven. Zo wist
de Engelse gezant in 1619 aan de Staten-Generaal te melden dat hij de drukker van een
verdacht boekje had kunnen achterhalen; het betrof volgens Carleton een Engelsman
uit Leiden.316 Boswell, die Carleton in 1633 in Den Haag opvolgde, zette de activiteiten
van zijn voorganger onverminderd voort. Zo kreeg de Londense boekverkoper Matthew
Symmons de opdracht in Rotterdam en Amsterdam informatie in te winnen over boeken die in het geheim werden gedrukt voor de Engelse markt. 3 ' 7 Ook na 1650 bleven
de Engelse spionnen actief: men observeerde vooral de activiteiten van de Engelse drukkers die in Amsterdam bezig waren met het drukken van anti-Engelse propaganda, zoals
Swart en Bruyning. William Сагг, voormalig rebel en tolk van raadspensionaris Fagel,
stelde alles in het werk om over dergelijke Engelse vluchtelingen informatie in te win
nen. Zo liet hij in februari 1681 aan Londen het volgende weten:
'Swart the phanaticke bookseller & the widdow Browning, who ar the printers
of all seditous papers, at whose shopps every post Smith's Domestic Intellegencer,
& written papers of seditous lyes. To these 2 booksellershopps come all the
phanaticke English & Dutch merchants & there for a stiver a peace read the
newes which afterward is spread upon the Change, which practice the
magistrates of this citty doe wonder is not prevented by stopping these papers at
318
the Posthouse in London.'
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Even lastig als behulpzaam waren de classes en synodes. De strijd tegen godslasterlijke
en onstichtelijke boeken, werken die in de Republiek zeer geregeld het licht zagen,
vormde een vast agendapunt tijdens de verschillende kerkelijke vergaderingen. Via
informanten in de gemeentes en via ijverige predikanten kwam men vlot allerlei werken
op het spoor die als bedreigend voor de ware gereformeerde religie werden gezien; het
betrof geschriften die 'nogtans zoo haast als ze maar bekent zijn, van allerlei nieuw, en
leesgierige, veel meer als andere goede en stigtelijke boeken getrokken worden'.З19 De
kerk beschouwde het als haar taak de onwetenden te beschermen tegen verderfelijke
invloeden. Uit de verschillende synodale rekwesten valt op te maken dat de synodes
dusdanig goed waren ingelicht, dat zij zelfs op de hoogte waren van de boeken die nog
onder de pers lagen en van boeken die op het punt stonden 'uyt te comen'.' 2 0 Hierdoor
kon de gereformeerde kerk de plaatselijke, gewestelijke en centrale wereldlijke instanties
allerhande gegevens verstrekken over dissenterse en in haar ogen atheïstische geschriften. Met politiekgetinte geschriften hield de kerk zich overigens niet bezig, tenzij het
om werken ging waarin de verhouding kerk-staat op een voor de kerk ongunstige wijze aan de orde werd gesteld.
Processen en vonnissen
Waar mogelijk werd opgetreden tegen de makers van geschriften die de veiligheid van
de staat in gevaar konden brengen; de betreffende geschriften werden altijd in beslag
genomen. Toch kwam maar een klein aantal bij verboden drukwerk betrokken figuren
uiteindelijk in de gevangenis terecht. In de secundaire literatuur is als verklaring hiervoor vaak de relatief grote, zij het aan beperkende voorwaarden gebonden vrijheid voor
auteurs en drukkers in de Republiek genoemd.321 Auteurs als Enno van Gelder, Groenveld, Harline en De Bruin, die het verschijnsel van de vrijheid van drukpers hier te lande (al dan niet terloops) aan een nader onderzoek onderwierpen, wezen zeer terecht op
de beperkingen die aan de tolerantie kleefden.322 Wat betreft de boekencensuur is er
waarschijnlijk niet zozeer sprake geweest van een principiële verdraagzaamheid, alswel
van een praktisch onvermogen tegen ongewenste publicaties en hun vervaardigers efficiënt en effectief op te treden, een verlammend onvermogen dat inherent was aan de
manier waarop de verschillende instanties binnen de Republiek functioneerden. Een
gebrekkige organisatie, een voor vervolgingen structureel te kleinschalig ambtenarencorps, gewestelijk particularisme, een stedelijk streven naar behoud van de autonomie,
al deze factoren bemoeilijkten een daadkrachtig en eenduidig optreden.
Wanneer ondanks belemmerende factoren toch werd overgegaan tot bestraffingen,
dan hing de zwaarte daarvan meestal nauw samen met de politieke omstandigheden van
het moment. In rustige tijden bleef de hoogte van de toegepaste strafmaat ongeveer
gelijk aan hetgeen in de censuurplakkaten was vastgesteld, in woeliger tijden konden de
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straffen soms echter een verhoudingsgewijs buitensporige omvang aannemen. Vervolgingen, afhankelijk van het moment dus gematigd of zwaar, vonden gedurende de gehele zeventiende eeuw plaats met hoogtepunten in de jaren van grote crises. Overigens
werden relatief weinig lijfstraffen323 opgelegd en pijniging van de verdachten om informatie los te krijgen werd bij drukpersdelicten ook niet vaak toegepast.'2^ Af en toe was
er sprake van excessen en dan vooral op lokaal niveau: zo reageerden het Hof en de Staten van Holland in december 1647 geschokt toen zij van de Haarlemse schout vernamen dat de baljuw van Kennemerland twee verdachten had gearresteerd en tijdens hun
verhoor had gepijnigd 'uijt saecke van pasquillen, daer maer een geltboete toestaet'. De
gedeputeerden van Holland vonden het zeer 'bedenckelijck dat sonder eenighe vorder
censure offte amende den bailliu vry soude staen soo extraordinarie te procederen, datte luijden souden werden geincarneert en getortureert om so geringe saecken, en effenwel noch de boete volgens de sententie soude moeten betaelen'.32J Ondanks de protesten van Kennemerland greep Holland uiteindelijk in door de beide verdachten vrij te
laten; de twee hadden toen overigens al 48 weken in voorarrest gezeten.32"
Zoals gezegd, stonden de verbodsbepalingen in de periode 1617-1625 vrijwel geheel in
het teken van de politiek-kerkelijke inlandse twisten. In deze jaren werden 19 werken
van politieke aard en 4 godsdienstige geschriften door de Staten-Generaal en de Staten
van Holland verboden, terwijl 14 werken van politiek-godsdienstige inhoud door een
verbod werden getroffen.
Hierboven werd er reeds op gewezen dat in de eerste jaren van de zeventiende eeuw in
Holland nog sprake was van een tamelijk mild klimaat. Het kwam aanvankelijk nog niet
tot persoonlijke bestraffingen van remonstrants- of contraremonstrantsgezinde auteurs.
Tekenend is wat dit betreft het verbod van de Apostasis Sanctorum van Petrus Bertius,
regent van het theologisch college te Leiden en notoir remonstrant: op 19 juli 1611 werd
hem medegedeeld dat zijn boek niet langer verspreid mocht worden, maar om derving
van inkomsten te voorkomen, werd hem meteen 210 pond in het vooruitzicht gesteld, als
tegemoetkoming in de gemaakte onkosten. 327 Gematigd was ook het optreden jegens de
predikant van Zoeterwoude, die ervan werd verdacht een aandeel te hebben gehad in het
drukken van Johannes Uytenbogaerts Voorloper: toen de predikant zijn excuses aanbod
voor de door hem begane ongehoorzaamheid, beschouwde men de zaak verder als afgedaan. Wel gaf men hem een 'vermaninge tot gehoorsaemheyt en modestie'; de predikant
diende zich voortaan terughoudender op te stellen.32 Dat gold ook voor de Delftenaar
Donteclock, vermoedelijke auteur van een omstreden boekje. Op 12 april 1612 gelastten
de Staten van Holland de magistraat van Delft over deze Donteclock informatie in te winnen.329 Hoogstwaarschijnlijk ging het de Staten van Holland om een geschrift met de
titel Overlegginghe van de oorsaecken der schadelicker twist in de kercken van Hollant ende
WestvriesUnt opgeresen.^0 Op 16 april liet de Delftse stadsregering weten dat Donteclock
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inmiddels zijn spijt had betuigd. Men vroeg de Staten nu de zaak verder op zijn beloop
te laten 'dewyle hy [Donteclock] is een oudt man van hooge jaren gehuwelijckt aen de
beste van Delf'. Gewaarschuwd werd ook dat 'vorder ondersoeck in de saecke lichtelijcken meerder swarigheydt binnen hare stadt (...) veroorsaken [zou]'.' 31
Met de tijd werden de vervolgingen echter feller. Rutger Huygens en Adriaen Jans
werden in juni 1615 conform het plakkaat van 1608 ieder veroordeeld tot een boete van
driehonderd gulden vanwege het verkopen en verspreiden van oproerige liedjes.332 Vier
jaar later kreeg de Amsterdamse drukker Biestkens een boete van tweehonderd gulden
opgelegd, naast een verplichte betaling van de proceskosten, omdat hij het drukken van
het remonstrantse pamflet Antidotum op zich had genomen.333 Claes Spont, die het felle remonstrantse pamflet Morgen-wecker^ had verkocht, moest in Haarlem zijn daad
bekopen met maar liefst twee jaar gevangenisstraf335, terwijl Slatius, overigens de vermoedelijke auteur van de Morgen-wecker, in 1623 tot zwaard, rad en staak werd veroordeeld vanwege het beramen van de aanslag op Maurits en het schrijven van de Claer ligtende fackeL, een boekje dat na het welslagen van de beraamde moord op de prins in de
Republiek verspreid had moeten worden. 336 Remonstrants- en contraremonstrantsgezinde magistraten waren anderzijds ook bereid hun ingezetenen de hand boven het
hoofd te houden, wanneer dat nodig leek te zijn. Zo weigerde de Rotterdamse magistraat aanvankelijk mee te werken aan het onderzoek dat het Hof van Holland in 1611
wilde instellen naar enkele gedrukte brieven van Vorstius, door zich te beroepen op de
stedelijke privileges.337 Alkmaar hield op zijn beurt tot de wetsverzettingen toe de
remonstrantse predikant Venator en diens sociniaans getinte boek Theologia vera et mera
in bescherming en stelde alles in het werk de uiteindelijke schorsing van Venator in 1617
ongedaan te maken. 338
Gedurende de gehele zeventiende eeuw waren er tussen de lokale en gewestelijke
rechtscolleges allerhande jurisdictieconflicten. In de eerste twee decennia kwamen dergelijke conflicten het vaakst voor. Zo werd het Hof van Holland in 1619 danig tegengewerkt toen het een onderzoek instelde naar een paskwil over Hogerbeets; het bleek
namelijk dat de schuldige reeds in Amsterdam terechtstond: het Amsterdamse gerecht
had de verdachte, Van der Meer, in hechtenis genomen en was reeds met procederen
begonnen. Het Hof stelde vervolgens alles in het werk om de rechtszaak naar Den Haag
te verplaatsen, maar toen men na verloop van tijd bemerkte dat Amsterdam niet van
plan was deze zaak uit handen te geven, werd door de Staten van Holland fiscaal Kinschot naar de Amstelstad gezonden met het dringende advies dan maar in Amsterdam
'ten uytersten' te procederen en zelfs een 'rigoureuse examinatie' niet te schuwen. Groot
was dan ook de consternatie toen het bericht Den Haag bereikte dat Van der Meer er
vanaf was gekomen met slechts een boete van tweehonderd gulden. Bij navraag kreeg
Kinschot van de Amsterdamse schepenen te horen dat men recht had gesproken conform de plakkaten. Voordat Kinschot kon protesteren was Van der Meer al weer vrijge-
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laten, zodat het Hof niets meer kon aanvangen. 339 Deze situatie herhaalde zich min of
meer toen Joost van den Vondel in 1625 met een Amsterdamse boete van driehonderd
gulden voor het schrijven van zijn Palamedes ontkwam aan een berechting door het Hof
van Holland. Het Hof had graag een zwaardere bestraffing gezien, maar opnieuw trok
34
Amsterdam aan het langste eind. °
Dat de Staten en de steden niet met zich lieten spotten, ondervonden vooral recidi
visten aan den lijve. De straffen voor drukkers en boekverkopers die in oude fouten ver
vielen, waren bepaald niet mals, vooral niet wanneer de politieke omstandigheden van
het moment het stellen van een voorbeeld noodzakelijk maakten. In de meeste gevallen
werd de schuldige verbannen en kreeg hij een zware boete opgelegd. Zo werd Johan
Walen, een voormalig advocaat voor het Hof, die wegens machinaties tegen de overheid
uit zijn vaderstad Dordrecht was verbannen, in februari 1648 vanwege het schrijven van
twee oproerige paskwillen, die hij bovendien te Dordrecht had verspreid, bij verstek ver
oordeeld tot een eeuwige verbanning uit Holland, Friesland, Zeeland en Utrecht, onder
bedreiging met de doodstraf, wanneer hij weer in één van deze gewesten zou terugkeren. Ook werd zijn volledige bezit verbeurd verklaard.541
Voorkomen was echter beter dan genezen: aangezien de Republiek geen problemen
wilde krijgen met Engeland, werd uit alle macht geprobeerd de verschijning van voor
Engeland aanstootgevende boeken te voorkomen. Toen de Staten van Holland er in
maart 1649 bijvoorbeeld lucht van kregen dat de Haagse predikant Lotius een verdediging voor de Engelse koning aan het schrijven was, werd hij bij de raadspensionaris
thuis ontboden en werd hem medegedeeld dat hij zijn werk onder zich diende te houden. Het manuscript bleek echter al gedrukt en verspreid te zijn.342· Een vergelijkbare
situatie deed zich voor in december 1649: de Staten van Holland hadden, op instigatie
van de Engelse parlementaire gezant Strickland, via de Leidse magistraat een waarschuwing laten uitgaan naar professor Salmasius, die een boek in voorbereiding zou hebben
tegen de nieuwe Engelse regering. Ondanks Salmasius' toezegging dit boek niet uit te
geven en te verspreiden, was het toch al spoedig overal en in meerdere talen verkrijgbaar.345 Deze ongewenste uitgaven, die overigens nog gefinancierd waren door de
inmiddels onthoofde Engelse koning, werden vervolgens alsnog verboden. 344 Tegen
auteur en vertalers werd op dat moment echter geen vervolging ingesteld. Waarschijnlijk wilde men op deze zaak verder geen aandacht meer vestigen.345
Had men al vaak de grootste moeite toe te zien op de naleving van preventieve verboden, ook in het controleren van repressieve maatregelen schoot men veelal tekort,
vooral waar het herdrukken of vertalingen van verboden geschriften betrof. Zo kon het
gebeuren dat een Engelse vertaling van Van Aitzema's Herstelde leeuw, een werk dat in
de oorspronkelijke versie in april 1652 door het Hof was verboden, ongestoord circuleerde; toen de storm van het verbod was overgewaaid verschenen zelfs ook meerdere
Nederlandstalige heruitgaven.34 Ongetwijfeld droeg tot de ongrijpbaarheid van ver-
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talingen en herdrukken bij dat van de oorspronkelijke titel in de nieuwe betiteling vaak
niet veel meer te herkennen was. Zo was het Nootwendich discours, in juli 1622 met een
premie voor aangevers verboden, in een gewijzigde herdruk nog in hetzelfde jaar te
koop als Ootmoedighe bekhghredenen en als Den vervaerlycken Oost-Indischen eclipsis}4'7
Omstreeks 1650 lag het aantal opgelegde verbanningsstraflfen het hoogst. Een aantal
bestrafte boekdrukkers had zich bezondigd aan het drukken van orangistische of staatsgezinde pamfletten, waarvan er vele betrekking hadden op de strijd tussen Willem II en
de stad Amsterdam. Behalve in de Bestandsjaren hadden nog nooit zoveel pamflettisten
zich beziggehouden met problemen rond de constellatie van de Republiek. Vooral de
geschriften die tegen de prins werden geschreven, verschenen anoniem. 348 Verschillende betrokkenen werden bestraft: kreeg Jan van Vely in september 1650 slechts een lage
boete van 25 gulden opgelegd, met een waarschuwing vanwege het bezit van enkele
oproerige geschriften,349 Michiel van Stael werd in dezelfde maand wegens nadruk van
het anti-Hollandse pamflet Articulen en het pamflet Onderrechtinge veroordeeld tot een
boete van honderdvijftig gulden en een verbanning uit Den Haag, 350 terwijl de oorspronkelijke drukker van de Articulen, Willem Breeckevelt, er nog slechter vanaf kwam:
de Amsterdamse schepenen veroordeelden hem vanwege dit pamflet en enkele andere
pamfletten in januari 1651 tot de schandpaal, openbare geseling en een verbanning voor
25 jaar uit Holland en Zeeland.551 Bij de zware bestraffing van Breeckevelt speelde ongetwijfeld mee dat de betreffende pamfletten grove aantijgingen aan het adres van de stad
Amsterdam en de Amsterdamse burgemeestersfamilie Bikker bevatten.352 Breeckevelts
verbanning voorkwam overigens niet dat hij enige jaren later weer als drukker actief
was, nu in Den Haag. In maart 1651 besloot het Hof van Holland vervolgens tot de veroordeling van Samuel Brown. Deze Engelse drukker uit Den Haag had een pamflet
gedrukt tegen de erkenning van het nieuwe Engelse parlement door de Staten-Generaal.
Om Engeland gunstig te stemmen veroordeelde het Hof Brown tot een boete van duizend gulden en werd Brown uit Den Haag en Haagambacht verbannen.353 Ook deze
trok zich echter weinig van zijn verbanning aan.
Hoewel keer op keer bestraft, bleven sommige drukkers hun gevaarlijke, maar tegelijk lucratieve bezigheden voortzetten. Kort na zijn veroordeling in 1650 werd de zojuist
reeds genoemde Van Stael opnieuw verbannen, nu voor een periode van twee jaar,
omdat hij ondanks zijn eerdere verbanning weer in Den Haag was gaan wonen. 354 In
1652 werd hij zelfs nogmaals veroordeeld door het Hof. Bij die gelegenheid werd hem
een verbanning van zes jaar opgelegd vanwege het drukken van het pamflet Namen van
de beeren schuldich aende corruptien?^ Toch leidden al deze veroordelingen er niet toe
dat Van Stael zich op zijn dubieus bedrijf bezon. Nog in 1654 liep tegen hem een proces vanwege het drukken van een prinsgezind pamflet.35 Hieruit blijkt hoe moeilijk het
voor justitie kon zijn de uitvoering van banstraffen te controleren. Slechts bij toeval
werden schendingen van deze straffen ontdekt.
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In de periode 1617-1625 werd door de Staten-Generaal en de gewestelijke instanties
tegen 37 werken een verbod uitgesproken; in de periode 1647-1655 volgden 51 verboden.
Net als in de eerstgenoemde periode betrof het ook nu vooral politiek getinte werken.357
Grofweg kunnen binnen de verboden werken de volgende categorieën worden onderscheiden: (a) geschriften betreffende de vredesonderhandelingen (1647-1648), (b)
geschriften met betrekking tot de strijd tussen de stadhouder en de stad Amsterdam
(1650-1652), (c) geschriften met positieve of negatieve reacties op de ontwikkelingen in
Engeland (1649-1654), (d) openbaar gemaakte staatsstukken en (e) overige stukken van
binnenlandse aard.
De wijze waarop de strafmaat vóór 1650 werd bepaald en de manier waarop in de eerste
helft van de zeventiende eeuw werd geprocedeerd, veranderden nauwelijks in de tweede
helft van de eeuw. Gesteld kan worden dat er in het algemeen sprake was van een zekere
mate van willekeur. Waar extreem zware vonnissen werden uitgesproken, speelden vaak
politieke overwegingen een rol of er was sprake van recidive. In de tweede helft van de
jaren zestig waren veel staatsgezinde vlugschriften in omloop, maar Staten noch steden
voelden zich geroepen er tegen op te treden. Orangistische libellen werden echter niet zo
verdraagzaam tegemoetgetreden.358 De oorlog van 1672 leidde tot nieuwe, vooral praktische maatregelen. Zo werd het pamflet The interest m 1673 weliswaar verboden en verbrand, omdat het de inwoners van de Republiek aanspoorde uit strategische overwegingen vriendschap met Engeland te sluiten, maar de auteur, de Engelse predikant Joseph
Hill, werd alleen voor de duur van de oorlog uit het land gezet. Toen de vrede eenmaal
was gesloten, keerde hij in de Republiek terug en werd hij zelfs predikant te Rotterdam. 359
In het geval van het Holbnts venezoen waren er echter geen omstandigheden die een milde straf konden rechtvaardigen: inhechtenisneming van één van de verdachten, strenge
verhoren van de verschillende leden van de betrokken familie Naeranus en boetes waren
het gevolg.' Pierre Boyer, uitgeweken Frans predikant en auteur van het pamflet La
couronne usurpée, waarin hij op niet mis te verstane wijze de poten onder de troon van
Jacobus II trachtte te zagen, moest bij wijze van straf in september 1688 tijdens een zitting
van het Hof een exemplaar van zijn pamflet eigenhandig verscheuren; vervolgens kon hij
als een vrij man de rechtszaal weer verlaten.' 61
In de jaren zeventig van de zeventiende eeuw bleek opnieuw hoezeer jurisdictieconflicten tussen het hof en andere rechtsprekende instanties het gezag van justitie konden
verlammen. Ter illustratie: in 1670 trok de Haarlemse courantier Abraham Casteleyn de
aandacht van het Hof. Zeer regelmatig publiceerde hij in zijn Oprechte Haerlemsche courant namelijk ongeautoriseerd resoluties van de Staten van Holland en van de StatenGeneraal. Pogingen de courantier voor een verhoor naar Den Haag te krijgen, mislukten echter jammerlijk: Casteleyn bleef weg zonder 'het minste bescheyt'. De Haarlemse burgemeesters lieten het Hof na de dagvaarding van Casteleyn weten dat de couran-
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tier ook helemaal niet zou verschijnen: Casteleyn kon zich immers beroepen op 'syn
burgerrecht'.3"2 De Staten van Holland besloten daarom Haarlem en Amsterdam maar
een algemeen verzoek te doen het werk van hun courantiers goed in de gaten te houden
en in te perken.3"3 In 1675 bleek Casteleyn echter opnieuw over de schreef te zijn
gegaan: tijdens het geruchtmakende proces tegen De Wicquefort betoonde de courantier zich een vast afnemer van geheim staatsnieuws; tegen grove betaling werd hem dit
geleverd door Callenfels.3"4 Ook nu weer hielden de Haarlemse burgemeesters Casteleyn de hand boven het hoofd: terwijl door het Hof van mei 1675 tot in het voorjaar van
1676 voortdurend pogingen in het werk werden gesteld Casteleyn voor het Hof te laten
verschijnen,3"5 bleef de Haarlemse magistraat zich beroepen op de stedelijke privileges,
terwijl Casteleyn gebruik maakte van het 'ius de non evocando', het recht om niet voor
een vreemde rechter te hoeven verschijnen. Uiteindelijk besloot het Hof dan maar commissarissen naar Haarlem te sturen om Casteleyn aldaar te kunnen horen; tot een veroordeling van de courantier kwam het echter uiteindelijk niet.3
In de periode 1667-1675 werden in totaal 39 geschriften verboden.3"7 Opnieuw
vormden de verboden van politiekgetinte werken de grootste groep (21 werken),
gevolgd door negen verboden in de zedelijke sfeer, zes in de politiek-filosofische sfeer en
drie in de religieuze sfeer.
Net als in de voorgaande jaren werd ook in de periode 1687-1695 weer verschillende malen
geklaagd door gezanten van omringende landen. In mei 1688 liet de Engelse ambassadeur
D'Albyville verontwaardigd weten dat in Engeland twee licentieuze boekjes waren verspreid, die waren gedrukt in de Republiek. D'Albyville was van mening dat de StatenGeneraal de bewuste boekjes meteen moesten laten verbranden en dat de verkoop ervan
onder bedreiging met zware straffen verboden diende te worden. Een beloning van honderd 'pistoles' zou door D'Albyville worden gegeven aan de aangever van de auteur(s).
Naar aanleiding van D'Albyvilles klacht besloten de Staten-Generaal de bewuste boekjes
aan de Gecommitteerde Raden van Holland te zenden met het verzoek verbodsmaatregelen te treffen. Duidelijk moest worden dat het de Staten-Generaal zeer mishaagde dat
dergelijke geschriften gedrukt en verspreid werden.3"8 De Gecommitteerde Raden autoriseerden vervolgens advocaat-fiscaal Ruijsch om de exemplaren van de boekjes3"9 overal in beslag te laten nemen. De verkoop ervan moest ten strengste verboden worden. 3 ? 0
In het voorjaar van 1689 besloot men, opvallend genoeg, met betrekking tot de verschijning van twee Franse libellen zo omzichtig mogelijk op te treden:
'Gedelibereert wesende over seecker Fransch libel geintituleert Avis donné à son
Altesse Roijale Monseigneur le Prince d'Orange par un de ses plus fidèles serviteurs: Is goetgevonden en verstaen dat een voorsichtich brieffje aen de officieren
van de groóte steden sal werden geschreven en affgesonden, ten eijnde dit libel
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soo wel als alle andere, die пае desen souden mogen uijtcomen, aenstonts sullen
hebben te supprimeren, sonder daer van veel rumoer te willen maecken' 371
Ruim een maand later ging men al even voorzichtig te werk met een tweede libel,
'geschreven bij een Hollander uijt Livorno aen een coopman tot Rotterdam, soo voor
gegeven wierde'. Het bewuste libel zou tegelijk met Franse brieven zijn bezorgd bij ver
schillende kooplieden te Amsterdam. Het Hof besloot hierop 'voor alsnoch niets te
doen, maer aff te wachten wat den officier Boreel [Amsterdam] op de aenschrijvinge
van den Hove inde voorleden weeck aen hem gedaen, sal comen te rescriberen'. 372 Over
de verspreiding van Franse libellen via Franse postmeesters werd overigens verschillen
de malen geklaagd: in oktober 1689 stelden de gedeputeerden van Leiden in de verga
dering van de Staten van Holland het probleem aan de orde 'dat dagelijcks menighvuldige pacquetten, gevult met pasquillen ende andere geschriften, met de post uyt
Vranckrijck, in dese landen ghebracht wierden'. Voornaamste reden van de klachten was
eigenlijk de oneerlijke concurrentie van de Franse postmeesters met de eigen Holland
se postmeesters. 373 In 1690 liet Leiden opnieuw van zich horen: de Franse vijand zou
zich alleen van de postbezorging bedienen om in de Republiek de bevolking tegen de
landsregering op te zetten door het verspreiden van vuile en lasterlijke paskwillen. De
Staten van Holland waren op dat moment echter (nog) niet bereid de Franse postzendingen te verbieden. 374
Van een buitenlandse klacht was opnieuw sprake in 1691: de gezant van Spanje, Colo
ma, klaagde toen over 'seecker boeckje geintitu[leert] Reveille matin, sijnde een schandele[us] pasquil, waerin veel chocquante ende quad[e] saken werden gesteh'; het boekje zou
in korte tijd in het gehele gewest Holland zijn verspreid. Coloma verzocht de StatenGeneraal 'dat hetselve door beulshanden mogte werden verbrant'. Hierop besloten de
Staten-Generaal aan de Staten van Holland opdracht te geven een onderzoek in te stellen
naar de auteurs, drukkers en verspreiders van het bewuste paskwil. Zonder concessies te
doen, moest tegen hen worden opgetreden, aangezien er immers nog maar kort geleden
375
een nieuw censuurplakkaat van kracht was geworden. De Staten van Holland gaven
het verzoek van de Staten-Generaal op hun beurt door aan het Hof van Holland, opdat
het Hof het onderzoek zou kunnen uitvoeren en processen zou kunnen beginnen. 37 Bij
het Hof werd de zaak vervolgens in handen gegeven van de procureur-generaal. 377 Van
de verdere afhandeling van de zaak door die laatste is in de stukken van de Staten-Gene
raal, de Staten van Holland of het Hof van Holland helaas geen spoor meer te vinden.
Een laatste buitenlandse klacht werd gehoord in 1694: de heer Lenthe, bijzonder
gezant van de koning van Denemarken, maakte in dat jaar verschillende malen zijn
ongenoegen kenbaar over een boekje met de titel De vrije staetsregeeringgeschetst in eene
beschrijvinge van Denemarken, soo aht was in denjaere 1692. Dit boekje was gedrukt bij
de Rotterdamse boekdrukker Pieter van der Slaart; het bevatte verschillende zaken waar-
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aan de koning van Denemarken aanstoot zou kunnen nemen. 3 7 8 Daarom besloten de
Gecommitteerde Raden het in beslag te laten nemen en het aan eenieder te verbieden
er exemplaren van te verkopen of het anderszins te verspreiden. 379
In deze periode lieten ook de gereformeerde predikanten herhaaldelijk en op verschil
lende manieren van zich horen. з 8 ° In 1691 kwamen bij de Staten van Holland verschil
lende synodale verzoeken om maatregelen binnen: 3 8 1 zo wenste men een algemeen ver
bod van de reeds in 1690 door de Groningse magistraat verboden Demonstratio allegoricae historicae van Herman Deusing. 382, De Staten van Holland besloten het verzoek
door te geven aan het besogne tot de kerkelijke zaken. Dat werd eveneens besloten ten
aanzien van de meer algemene synodale klacht over de verschijning van het vele licentieuze drukwerk. Verschillende voorbeelden daarvan werden gegeven en men verzocht
de Staten van Holland dringend 'dat by haer Edele Groot Mog. de oude placaten tegens
het voorschreve licentieus boeck-drucken mochte werde vernieuwt'. De plakkaten
moesten ook worden uitgebreid, opdat tegen allerhande soorten, in godsdienstig
opzicht, verwerpelijke geschriften tegelijk zou kunnen worden opgetreden. Een vorm
van preventieve censuur zou zeer welkom zijn. Van een concrete tegemoetkoming aan
deze wensen van de synodes blijkt verder niets uit de bronnen. Wel werd door de Sta
ten besloten Alexander Röells Dissertano theologica de generatione filii te laten onderzoeken door de professoren van de Leidse universiteit.38' Dezen lieten in maart 1692 van
zich horen in de vorm van een brief met overwegingen betreffende Röells geschrift. Ook
deze brief werd doorgestuurd aan het besogne tot de kerkelijke zaken.384
In 1692 werd de hulp van de Staten-Generaal ingeroepen door de Staten van Zeeland: op 21 maart van dat jaar hadden de Zeeuwse Staten de boeken en geschriften van
Pontiaan van Hattem verboden; alle reeds in omloop zijnde exemplaren moesten worden opgehaald en niemand mocht zich als corrector van Van Hattems geschriften
beschikbaar stellen. Nu verzocht Zeeland 'dat haer Ho. Mog. inde quartieren vande
Generaliteijt385, ende specialijck inde Stadt van Bergen op Soom, daer denselven Pontiaen van Hattum sijne woonplaetse hout, gelijke ordres gelieven te stellen, ende deselve ter executie te doen leggen, (...)' De Staten van Zeeland hadden met hun verbod
gehoor gegeven aan het dringende verzoek van de classis van Walcheren. Inderdaad
besloten de Staten-Generaal de Zeeuwse resolutie over te nemen en in de Generaliteitsgebieden ten uitvoer te laten leggen.386
Twee boekjes tegen Jurieu3 7 , predikant van de Rotterdamse, Waalse gemeente, werden in 1694 verboden. Het betrof Mr. Jurieu convaincu de cabmnie et d'imposture en
Considerations sur deux sermons de Mr. Jurieu, touchant l'amour du prochain? ° Vanwege de vele erin voorkomende kwetsende en onbetamelijke passages besloten de Gecommitteerde Raden de exemplaren overal in beslag te laten nemen; verdere exemplaren
mochten niet meer verkocht worden. 389 In 1695 was er opnieuw sprake van een boekje
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tegen Jurieu: Elias Saurin, predikant van de Waalse gemeente van Utrecht, had zijn Examen de la théologie de Monsr. Jurieu (in twee delen) in het licht gegeven bij Louis en
Hendrick van Dooien, te Den Haag. Tijdens verschillende bijeenkomsten van de Waalse synode was het Jurieu en Saurin reeds uitdrukkelijk verboden tegen elkaar nog
geschriften in het licht te geven. Daarom besloten de Gecommitteerde Raden Jurieu aan
te zeggen geen schriftelijke reactie op Saurins recentste twistschrift uit te geven; ook op
boeken van andere auteurs mocht hij niet ingaan. Saurins geschrift moest overigens
overal in beslag worden genomen.390
Ook buiten de verboden naar aanleiding van klachten van buitenlandse gezanten of gereformeerde predikanten, werden in de periode 1687-1695 twee geschriften door een verbod
getroffen: allereerst verbood het Hof het pamflet Hollands koors in 1688.391 Een tweede
verbod werd uitgevaardigd in 1695: op 18 november van dat jaar liet de procureur-generaal aan het Hof van Holland weten dat mr. Cornells de Jonge van Ellemeet, ontvangergeneraal, bij hem was geweest om te klagen over een gedrukt libel waarin Ellemeet (en
zijn beroep) werd(en) aangevallen. Dit libel was op verschillende plaatsen uitgestrooid.
Hierop gelastte het Hof de procureur-generaal een onderzoek in te stellen; een publicatie
tegen de auteurs, de drukker en de uitstrooiers moest direct worden opgesteld.' 92 In die
publicatie werd de eerste regel van het gewraakte libel genoemd: 'Om te weten, door wien
het gemeen wert opgegeten'. Een beloning van honderd gulden werd gesteld op aangifte
van de uitstrooiers, een beloning van driehonderd gulden op aangifte van de drukker en
een beloning van zeshonderd gulden op aangifte van de auteur. De publicatie werd op 19
november 1695 vanaf de pui van de grote zaal van het Hof afgekondigd.593 Op 28 november werd door het Hof vervolgens deurwaarder Cornells van der Hoeck ontboden, op
aanraden van de procureur-generaal, omdat hij meer zou weten over het libel. Van der
Hoeck wilde echter niets loslaten en uiteindelijk werd hij daarom in hechtenis genomen. 394 In december werd een onderzoek ingesteld in Delft, omdat ene Jacob van den
Eijnde een Delftse notariële acte aan Ellemeet had overhandigd, waarin informatie over
het uitstrooien van het libel stond vermeld. In Delft bleken de notaris en de getuigen die
bij het opstellen van de betreffende acte aanwezig zouden zijn geweest, echter niet bekend
te zijn en men vermoedde nu dat er sprake was van een fictieve acte. Men besloot derhalve
ook Van den Eijnde in hechtenis te nemen. 395 Zowel Van der Hoeck als Van den Eijnde
werden vervolgens verhoord; op basis van hun verklaringen werd besloten beide heren
voorlopig nog in hechtenis te houden. 39
Uiteindelijk kwam Van den Eijnde met een bekentenis: vanwege het uitstrooien van
het paskwil had hij zich bij Ellemeet gemeld met de mededeling dat hij had gehoord dat
sommige lieden over het paskwil iets zouden kunnen zeggen. Van den Eijnde had daarop zijn diensten aan Ellemeet aangeboden. Hij had beweerd dat twee heren, Van Duijnen en Van Teijlingen, hadden gezegd dat zij door ene Linthuijs waren verzocht de pas-
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kwillen uit te strooien. Ellemeet had om een officiële verklaring gevraagd en Van den
Eijnde had gezegd die te kunnen verkrijgen. Hij had toen twee verklaringen opgesteld,
net alsof die te Delft voor notaris Hendrik van Megen op 29 november en 3 december
1695 zouden zijn gepasseerd. Zelf had Van den Eijnde de naam van Hendrik van Megen
opgevoerd, ondanks dat deze notaris in Delft niet bekend was. In de fictieve actes stond
dat Adriaen van Duijn en Pieter van Teijlingen verklaarden dat hun door Willem Lindthuijs uit Rotterdam verschillende malen was gevraagd enige paskwillen tegen Ellemeet
uit te strooien; Linthuijs zou voor elk uit te strooien paskwil een ducaton aan hen hebben beloofd 'en de Buijk vol drie dagen'. De twee heren zouden ook hebben verklaard dat
zij op 29 november in een herberg te Delft met Van den Eijnde hadden gesproken over
het uitstrooien van de paskwillen en dat toen een zekere Paulus Planjer zou zijn binnengekomen, een letterzetter, die gezegd zou hebben tegen Van Duijn: 'Karel houdt u beek,
siet gij niet dat dese vent [Van den Eijnde] (...) u soekt uijt te horen, dat is een schurk en
verklicker', waarna de letterzetter een snee zou hebben gemaakt in de hand van Van den
Eijnde en hem vervolgens tegen de linkerrib zou hebben geslagen, waarop een gevecht
volgde. Van den Eijnde had ook een briefje vervalst, ondertekend met P.P., waarin hem
verzocht werd Willem Linthuijs en Paulus Planjer niet te hard aan te pakken. Ook dit
briefje had Van den Eijnde aan Ellemeet gegeven. Bij het overgeven van de verklaringen
had hij gedaan of hij inderdaad gewond was aan zijn hand. Drie keer had hij voor zijn
diensten van Ellemeet dertien drieguldenstukken ontvangen. Uiteindelijk besloot het
Hof Van den Eijnde vanwege deze curieuze affaire voor eeuwig te verbannen uit Holland,
Zeeland, Friesland en Utrecht; ook diende hij de proceskosten te betalen. 597
In de periode 1687-1695 werden in totaal nog maar 21 werken verboden: zestien uitgaven in de politieke, vier uitgaven in de religieuze en één uitgave in de politiek-religieuze sfeer. Dit aantal ligt opmerkelijk lager dan het aantal verboden werken in de eerste drie onderzochte periodes. Blijkbaar boden de politieke en religieuze omstandigheden in de jaren 1687-1695 geen aanleiding tot een groot aantal verbodsafkondigingen.
Figuur 4 Aantallen verboden van de centrale en gewestelijke instanties (Holland) per onderzochte periode.
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Stadhouderlijke interventies
De regelmatig voorkomende jurisdictie- en competentieconflicten waren vooral een uitvloeisel van het gecompliceerde en daardoor ondoorzichtige rechterlijke systeem binnen
de zeventiende-eeuwse Republiek. Indirect hadden deze conflicten vaak een gunstig
gevolg voor bepaalde belanghebbenden: zo slaagden de steden er bijvoorbeeld in het
eigen, vooral economische, belang, alsmede dat van hun ingezetenen te beschermen.398
De bescherming van verdachten en de beïnvloeding van de procesgang namen na
1680 openlijker vormen aan. Verschillende malen probeerde nu de stadhouder wat dit
betreft de zaken naar zijn hand te zetten. Willem III deinsde er bijvoorbeeld niet voor
terug zich persoonlijk met de rechtszaak tegen Pieter Ardes te bemoeien: in het voorjaar
van 1680 had de stadhouder reeds geklaagd over enkele boekjes van Ardes' hand. Ardes,
voormalig administrateur van de stadhouder, had in deze boekjes uitvoerig opening van
zaken gedaan over Willems financiële toestand en hij had omstandig uitgelegd hoe men
hem, Ardes, ten onrechte van fraude had beschuldigd. Vanwege zijn geschriften werd
Ardes in mei 1680 veroordeeld tot een boete van tweeduizend gulden en de drukkers
Rammazeyn en Van Dijk tot boetes van respectievelijk tweehonderd en honderd gulden, waarbij Rammazeyn tevens een drukverbod voor een jaar kreeg opgelegd. De stadhouder had echter op een zwaardere bestraffing gerekend en daarom eiste hij van het
Hof dat Ardes uit Den Haag zou worden verbannen. De raadsheren van het Hof werden door Willems eis nauwelijks geïmponeerd en hielden vast aan hun eerder gevelde
vonnis. De magistraat van Den Haag zwichtte echter wel voor de stadhouder en liet
voor Ardes de Haagse stadspoorten voortaan gesloten.399
Na deze affaire maakte Willem III het nog bonter door enkele gunstelingen min of
meer expliciet uit handen van justitie te krijgen en te houden. Knuttel besteedde aan
de betreffende kwesties reeds uitvoerig aandacht, zodat hier kan worden volstaan met
het schetsen van enkele hoofdlijnen. 400 In het voorjaar van 1692 stelde het Hof van
Holland een onderzoek in naar het pamflet Beurze-strijd. Dit vlugschrift, een aanklacht tegen de exorbitante beloningen voor advocaten, bevatte tal van beledigingen
aan het adres van vooraanstaande Haagse juristen. Navraag leerde dat het pamflet in
Den Haag, in gedeeltes, was gedrukt door Rogiers, Rammazeyn en Limburg, in
opdracht van de boekverkoper Uijtwerff, die op zijn beurt verklaarde het manuscript
van het pamflet te hebben ontvangen van dr. Govert Bidloo. Bidloo, stadschirurgijn en
later hoogleraar te Leiden, was in 1690 op voorspraak van Willem III benoemd tot
opzichter van de medische staf van het Staatse leger. De stadhouder stelde nu alles in
het werk om zijn protégé uit handen van het Hof te krijgen. Daartoe liet hij in april
1692 aan het Hof weten dat Bidloo sedert twee jaar secretaris van de Engelse gezant
was en dat de laatste zich had beklaagd over de vervolging van zijn 'Domestijcq'. Het
Hof stelde Bidloo en Uijtwerff voorlopig, en onder bepaalde voorwaarden, op vrije
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voeten, zij het onder protest: De Wicquefort, resident van Brunswijk en Lunenburg,
en Callenfels, secretaris van de Deense gezant, waren destijds immers ook door het
Hof berecht, dus waarom zouden Bidloo en Uijtwerffde dans ontspringen? Op 20 mei
ontdekte het Hof vervolgens dat Bidloo inmiddels uit Den Haag verdwenen was; hij
had van Willem III namelijk de opdracht gekregen de stadhouder op zijn aanstaande
veldtocht terzijde te staan en daarom had Bidloo de residentie-stad verlaten. Maar ook
toen hij weer in Den Haag was teruggekeerd, kreeg het Hof geen kans hem te vervolgen: op 10 oktober vroeg Willem III het Hof om advies over een rekwest dat de Haagse magistraat volgens zijn zeggen bij de stadhouder had ingediend. De magistraat zou
Willem III hebben verzocht de zaak rond Bidloo en Uijtwerff verder voor het Haagse
gerecht te laten afhandelen of anders de verdachten gratie te verlenen. Een verbaasde
reactie van het Hof volgde: de verdachten moesten immers zélf en aan het Hof om gratie vragen en een afhandeling voor het Haagse gerecht lag geenszins voor de hand! Het
valt niet uit te sluiten dat het rekwest van de Haagse magistraat door Willem III werd
verzonnen, of dat het onder druk van de stadhouder was opgesteld.401 Afloop van de
zaak was, dat Willem met graagte gratie verleende aan Bidloo en Uijtwerff en dat het
Hof verder het nakijken had. 402
Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de jaren 1694-1697 en opnieuw was Bidloo één van de betrokkenen. Amsterdam had zich in 1690 bij afwezigheid van de stadhouder opstandig betoond: de stad had verklaard dat het voor de schepenverkiezing kon
volstaan met het zenden van een voordracht aan het Hof van Holland. Dit eigenzinnig
optreden, gecombineerd met de alom gonzende geruchten dat enkele Amsterdamse
regenten vriendschappelijke betrekkingen onderhielden met Frankrijk, vormde de aanleiding voor een hevige pamflettenoorlog. Een drietal pamfletschrijvers vervaardigde
enkele tientallen schotschriften tegen de stad Amsterdam: de graveur Romeijn de
Hooghe, diens zaakwaarnemer en broodschrijver Ericus Walten en, opnieuw, Govert
Bidloo.4°3 Pas tijdens een proces dat in 1694 werd gevoerd tegen Walten vanwege godslastering, kwamen de pamfletten van 1690 uitvoerig ter sprake. 404 In enkele geschriften 405 had Walten het opgenomen voor de predikant Balthasar Bekker, die vanwege zijn
Betoverde wereh{i6<)i), waarin hij het bijgeloof te lijf ging en daartoe de bijbel op sommige plaatsen allegorisch wilde uitleggen, vooral door de verschillende classes en synodes werd vervolgd.40 Al waren juist de pamfletten van 1690 de aanleiding geweest Walten te vervolgen, zijn opvatting van de bijbel en de omstreden uitspraken die daaromtrent aan Walten werden toegeschreven, vormden de uiteindelijke kern van het proces. 407 De inspanningen van Willem III maakten dat de pamflettenreeks van 1690 niet
in de aanklacht werd betrokken, zodat Bidloo en De Hooghe buiten schot konden blijven. Er was de stadhouder alles aan gelegen de gebeurtenissen van 1690 niet opnieuw
op te rakelen. 408 Het Hof zag in oktober 1695, ook dit keer onder protest, van verdere
vervolging van de pamfletschrijvers van 1690 af. Men 'vergat' echter dat Walten nog
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steeds gevangen zat: in juni 1697 stierf die uiteindelijk in zijn cel, zonder dat over hem
ooit nog een officieel vonnis was geveld. 409
2.6 Couranten, prenten en kaarten
Bij het onderzoek dat tot dusver werd verricht naar de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek, is de aandacht telkens overwegend uitgegaan naar verboden boeken en pamfletten. De houding van de verschillende instanties ten opzichte van andersoortig drukwerk als couranten, prenten en kaarten is vooralsnog tamelijk onderbelicht
gebleven. Daarom zal in de nu volgende paragraaf aan dit soort drukwerk apart aandacht worden besteed.
2.6.1 Overheidsbemoeienissen met couranten
Het toezicht dat de overheid op couranten kon uitoefenen, was relatief groot. 410 Met
lede ogen zag men veel ongewenste vlugschriften en boeken verschijnen; veelal betrof
het immers uitgaven die tamelijk gemakkelijk verhuld konden worden door verdichte
impressa of een volledige anonimiteit. De courantiers waren echter gebonden aan een
zekere periodiciteit en hadden een min of meer vaste kring van afnemers. Omdat het
uitbrengen van een courant een kapitaalintensieve onderneming was en de concurrentie voortdurend op de loer lag, waren de courantiers er uiteindelijk zelfs bij gebaat wanneer een magistraat hun bescherming bood in de vorm van een octrooi, zodat zij zich
verzekerd wisten van een monopoliepositie. Aldus slaagde de wereldlijke overheid erin,
een sturende invloed op de couranten te krijgen.
Klachten over gedrukte periodieken waren aanvankelijk van binnenlandse aard; in
eerste instantie hadden die betrekking op onwaarheden die over de toestand in de Republiek werden verkondigd. De eerste gedrukte couranten verschenen reeds vanaf 1619 in
Amsterdam en al spoedig moesten de geschreven kranten voor hun gedrukte concurrenten wijken.411 Het duurde echter nog tot 1633 vooraleer er nieuwstijdingen verschenen waarin zaken werden vermeld 'concernerende de regieringe deser landen, die nochtans verre met de rechte gelegentheit ende beschapenheit verre discreperen', reden waarom de Staten-Generaal zich met deze periodieken gingen bemoeien. 412 De courant van
1 juli 1645 van courantier Jan van Hilten, gevestigd 'inde geborduyrde hantschoen in de
Amsterdamse Beursstraat, was naar alle waarschijnlijkheid de eerste gedrukte periodiek
die door een verbod werd getroffen. Aanleiding voor dit verbod was het in de courant
opnemen van het bericht dat de hertog van Orleans aan de stadhouder zou hebben
gevraagd diens nieuw geworven troepen te mogen inzetten. Verontwaardigd lieten de
Staten-Generaal aan de Amsterdamse burgemeesters weten dat de troepen geworven
waren 'om [t]e gaen naer de Zondt' en zij voegden toe 'dat dusdaenige ofte dergelycke
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onwaerheden aldaer [te Amsterdam] niet meer en mogen worden gedruckt, ende daer
door onder de gemeente gedivulgeert tot ondienst ende naedeel deser landen'.413
Met de toenemende belangstelling voor het gedrukte nieuws groeide het aantal couranten na 1650 gestaag en nam het aantal aanvaringen met de overheid evenzeer toe.
Courantiers gingen zich nu ook in andere Hollandse steden vestigen: in Delft kwam het
krantenwezen waarschijnlijk vanaf 1623 op gang 4 ' 4 , in Den Haag vermoedelijk vanaf
1635415, in Haarlem vanaf 165641 , in Rotterdam vanaf 1666417 en in Leiden vanaf
1686.418 In Utrecht verschenen eigen periodieke nieuwstijdingen vanaf 1658.419 De eerste Utrechtse courantier die over een octrooi van de stad Utrecht en de Utrechtse Staten beschikte, was Broer Appelaer. Volgens dit octrooi konden Appelaers couranten
alleen verschijnen na voorafgaande visitatie door de secretaris van de staat. Kennelijk
maakte men van deze clausule echter geen gebruik om de courantier vooraf op de vingers te tikken, want over de inhoud van Appelaers periodiek werd achteraf regelmatig
geklaagd.420
Klachten over couranten leidden tot verschillende vormen van censuur: Abraham
Casteleyn, de eerste courantier in Haarlem, kreeg in 1656 bij het van start gaan van zijn
Weeckelycke courante van Europa, de voorloper van de beroemde Oprechte Haerlemsche
courant, van de magistraat te horen dat hij geen 'saacken raackende dese stadt' in zijn
nieuwsblad mocht opnemen. 421 Naast deze in wezen preventieve vorm van censuur,
namen Staten en stadsbesturen hun toevlucht tot repressie in de vorm van verboden van
gewraakte afleveringen, waarbij de courantier doorgaans ook een geldboete of een tijdelijk verbod op het uitgeven van zijn courant kreeg opgelegd. Zo kreeg Crispijn
Hoeckwater, uitgever van de Haegse dijnsdaegsche post-tydingen, tot tweemaal toe een
drukverbod van zes maanden, vanwege aanstootgevende berichten in zijn courant van
10 mei 1667 en 7 augustus 1674. Aan het verbod van 1667 werd bovendien een boete
van tweehonderd gulden toegevoegd.422 De Maght moest de uitgave van zijn Mercurius in 1657 voor enige tijd staken en na het afdrukken van een vervalste missive uit Denemarken moest hij, als recidivist, voor tien jaar uit Holland, Zeeland en West-Friesland
vertrekken. 42 ' Naar aanleiding van de successen van vooral de Amsterdamse en de
Haarlemse courantiers begon Johannes Naeranus in het voorjaar van 1666 met de uitgave van zijn Rotterdamse zee- en posttydingen, een nieuwsblad waarvan de inhoud in
zowel binnen- als buitenland verschillende malen tot moeilijkheden leidde. Naeranus
schroomde er niet voor allerlei informatie in zijn verslagen op te nemen over de sterkte
en de samenstelling van de Staatse vloot en over de krijgsplannen van de admiraals, dit
alles onder toevoeging van tal van beledigingen aan het adres van de Engelse vijand.
Tussen juli 1666 en juli 1667 werd zijn nieuwsblad dan ook tot vier maal toe door de
Staten van Holland verboden. 424 Omdat de verschillende courantiers veelal geheime
informatie in hun bladen opnamen, die bovendien de Nederlandse ambassadeurs in het
buitenland in verlegenheid kon brengen, was er de Staten van Holland alles aan gelegen

80

DE STATEN-GENERAAL EN DE STATEN EN HET HOF VAN HOLLAND

achter de bronnen van de ongewenste berichtgeving te komen. 425 Zo bekende Hoeckwater zich in de Haagse binnenstad te begeven 'op het Hoff daer hy dagelycx gaet om
daer eenige nieuwe tydinge te vernemen', waaraan hij toevoegde dat hij daar zijn nieuwtjes 'in [h]et memorieboeckjen op teyckent, om in syne coerante over te brengen'. 426
Goede nieuwsbronnen waren in wezen de bestaansbronnen voor de courantier. Daarom weigerde Casteleyn, gedagvaard in het proces tegen De Wicquefort, zich voor het
in zijn courant afdrukken van geheime resoluties te verantwoorden, omdat hij anders
naar eigen zeggen zijn correspondenten zou verliezen, waardoor het bestaan van zijn
courant onzeker zou worden. Haarlem zorgde er, zoals reeds gezegd, wel voor dat deze
zo succesvolle courantier het brood niet uit de mond zou worden gestoten. 427
Na 1670 waren het voornamelijk de Franse couranten uit Holland die voor problemen zorgden. 428 De vermoedelijk oudste Franse courant verscheen reeds in 1620 in de
Republiek429, maar pas na 1675 nam de productie gestaag toe. Amsterdam kreeg een
Franse courant in 1663 430 , Rotterdam in 1686431, Leiden in 1687432, Den Haag in
1687433 en Utrecht in 1689.434 Doordat de Franstalige berichtgeving voor een veel groter lezerspubliek toegankelijk was dan de Nederlandstalige, liep het afzetgebied van deze
couranten van Scandinavië en Moscovië tot de Levant toe. De klachten van de buitenlandse ambassadeurs in Den Haag en van de Nederlandse ambassadeurs in den vreemde richtten zich steeds meer tegen openbaarmaking van geheime informatie en tegen
een onjuiste weergave van zaken. Hoewel Haarlem uit eigenbelang in 1670 de uitvoering van het plan om alle courantiers op één na te verbieden en de overgebleven courantier onder staatstoezicht te laten werken, wist te voorkomen 435 , ontkwam men vooral vanwege de buitenlandse klachten niet aan hardere maatregelen. Het optreden tegen
couranten geschiedde vanaf het derde kwart van de zeventiende eeuw ook voornamelijk
onder druk van de buurlanden. De reactie van Holland op Engelse klachten over de
Franse courant van Amsterdam van 16 april 1671 is wat dit betreft zeer illustratief: de
gedeputeerden verklaarden dat indien deze aflevering inderdaad beledigingen zou bevatten aan het adres van de Engelse koning, de betreffende courantier, Cornells Jansz.
Swol, zwaar zou worden gestraft 'op dat de geallieerden van desen staet mogen sien dat
de hooge regieringe het schrijven ende divulgeren van sodanige schandaleuse ende verdichte uijtstroijselen verfoeijt, ende de autheuren van dien condemneert ende straft'.436
Bij gebrek aan op couranten toegespitste plakkaten moest men zich vooralsnog blijven
bedienen van de maatregelen 'tegens fameuze libellen ende libelschrijvers geemaneert',
terwijl de strafmaat en de uitvoering van de maatregelen varieerden.437 Swol kreeg in
1677 bijvoorbeeld een verschijningsverbod van acht maanden voor zijn courant opgelegd, naar aanleiding van klachten uit Groningen en Friesland over een opgenomen verzonnen bericht. Pas na een rekwest van Swol in augustus 1678 werd dit verbod weer
opgeheven.438 Het opnemen van fictieve berichten bezorgde de nieuwstijdingen overigens een bedenkelijke reputatie: "t Is een sleght bewijs, eene courant,' 439 was een uit-

81

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

spraak die Boreel zich liet ontvallen. Een dergelijk oordeel doet vermoeden dat in de
ogen van velen de couranten van een niet veel hoger allooi waren dan libellen. Ook
iemand als Pierre Bayle achtte de kwaliteit van de Franse couranten vaak bedroevend en
hij beschouwde de auteurs van dergelijke couranten als niets meer dan broodschrijvers
die hun zakken vulden met het produceren van waardeloze teksten. 440 Toch was Bayle
ook overtuigd van het nut en de noodzaak van couranten. 441
Aanleiding tot een eerste plakkaat op 19 september 1679, waarbij het uitgeven van
Franse couranten alom werd verboden, vormden de afleveringen van de Gazette d'Amsterdam van 3 en 8 augustus 1679. Het verbod was niet meer dan een vaag gebaar van
goede wil aan Frankrijk en het miste door een gebrekkige naleving ieder effect. Leiden
werd in augustus 1680 op zijn lakse houding aangesproken, maar positieve resultaten
hiervan bleven uit. In hetzelfde jaar werd een klacht ingediend tegen de courant van
Casteleyn, maar ook die klacht leidde tot niets. 442 Amsterdam leek de verschillende
klachten echter wel serieus te nemen: aldaar werd het verbod van 1679 namelijk herhaald op 3 maart 1683. Ondanks deze herhaling bleven er protesten tegen couranten
komen, zodat aangenomen mag worden dat ook de Amstelstad zich uiteindelijk aan alle
kritiek op de nieuwstijdingen weinig gelegen liet liggen.
Het Hollandse plakkaat van 21 februari 1686, waarin de Franse couranten wederom
werden verboden, werd direct ingegeven door de herroeping van het Edict van Nantes. 445 Enkele dagen voor de uitvaardiging van het plakkaat hadden de Staten-Generaal
reeds aan Holland en Utrecht opgedragen erop te letten dat de courantiers niets zouden
publiceren over aantallen, 'qualiteyt' of toestand van degenen die Frankrijk waren ontvlucht. Meer in het bijzonder mocht niets worden vermeld over de manier waarop de
hugenoten waren ontkomen noch over eventuele vluchtwegen die nog door anderen
zouden kunnen worden gevolgd. 444 Met deze maatregelen probeerde men Lodewijk
XIV gunstig te stemmen en uit de aantekeningen van D'Avaux valt op te maken dat
men daarin ook slaagde. 44 ' Veelal werden de Franse couranten geredigeerd door Fransen die hun vaderland waren ontvlucht; niet alleen brachten deze vluchtelingen in hun
couranten nieuws dat in Frankrijk zelf verboden was, ook lieten zij geen gelegenheid
onbenut om over binnenlandse gebeurtenissen hun mening te geven. 440 Overigens ontkwamen ook de Nederlandstalige couranten niet aan preventieve censuurmaatregelen:
zo kreeg Casteleyn in 1687 te horen dat hij in zijn courant niets mocht publiceren over
vluchtelingen uit Savoye en Frankrijk, die een veilig heenkomen naar Zwitserland hadden gezocht. 447 De voorwaarden die de Amsterdamse burgemeesters in hun instructie
van 1693 aan de nieuwe stadsdrukker stelden met betrekking tot de inhoud van diens
courant, onderstreepten deze voorzichtigheid ten aanzien van de publicatie van buitenlandse nieuws. 44 Een heel bijzondere vorm van preventieve censuur was, tenslotte, het
verbod loterijen in couranten aan te kondigen en couranten en andere geschriften waarin dergelijke aankondigingen voorkwamen te verkopen of anderszins te verspreiden.44?
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Na 1688 nam de spanning enigszins af: weliswaar werd het plakkaat van 1686 in 1691
herhaald en werden eerdere maatregelen aangescherpt, maar klachten bleven meer en
meer uit. 45 ° Tot het einde van de eeuw werd er niet vaak meer tegen de periodieke pers
opgetreden. Om problemen te voorkomen vroegen gezanten van de Republiek in het
buitenland wel tot twee keer toe om maatregelen. Eind 1688 kwam vanuit Keulen een
klacht binnen van resident Bilderbeeck: in de augustus-aflevering van de te Den Haag
gedrukte Mercure historique et politique zouden onbehoorlijke uitlatingen voorkomen
ten aanzien van de bondgenoten van de Republiek en de graaf van Gaunitz, één van de
keizerlijke ministers, had hierover geklaagd. Bilderbeeck vroeg de Staten-Generaal daarom om passende maatregelen. Hierop gaven de Staten-Generaal aan de Gecommitteerde Raden van Holland opdracht tegen de auteur op te treden.451 Kort hierna besloten
de Staten van Holland dat de Gecommitteerde Raden de drukker moesten ontbieden
om hem naar de identiteit van de auteur te vragen; aan de auteur moesten zij vervolgens de aantootgevende passage voorhouden. 452 In februari 1692 zond Van Heeckeren,
gezant van de Staten-Generaal aan het hof van de keurvorst van Saxen, een brief vanuit
Berlijn: Van Heeckeren liet daarin weten dat hij onlangs een aflevering had ontvangen
van de Rotterdamse, Franse courant453 en dat hij daarin een leugenachtige passage had
aangetroffen die zeer schokkend was voor één van de geheime raden van de keurvorst.
Weliswaar had Van Heeckeren over de bewuste passage nog geen klachten ontvangen,
maar het leek hem toch niet onverstandig, ter voorkoming van klachten in deze zo
benauwde tijden, de courantier alvast te vragen naar zijn informatiebron en hem 'een
reprimande' voor te houden wanneer hij die bron niet zou willen noemen. De StatenGeneraal besloten naar aanleiding van Van Heeckerens briefde gedeputeerden van Holland passende maatregelen te laten treffen: de verantwoordelijke(n) diende(n) naar
behoren te worden gestraft.454
Het lijkt erop dat de weerstand tegen de couranten toch voornamelijk een weerstand
van de buitenlandse gezanten was.455 Op 9 december 1702 volgde nog een nieuw plakkaat tegen aanstotelijkheden in de couranten, waarbij courantiers die voor hun werkzaamheden de officiële toestemming van hun magistraat hadden verkregen, van de in
het plakkaat getroffen maatregelen werden vrijgesteld. Vanaf toen mocht een courant
alleen nog maar verschijnen met toestemming van de magistraat van de stad waar de
betreffende courant werd gedrukt. Op 27 december 1702 nam Utrecht deze laatste
bepaling over.45" Het is niet vast te stellen in hoeverre de instelling van 'gepermitteerde
couranten een remmende werking op de berichtgeving in de nieuwsbladen had. 457 Het
gegeven dat klachten over couranten tot ver in de achttiende eeuw geregeld gehoord bleven worden, doet vermoeden dat aan het werkelijke toezicht weinig veranderde.458
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2.6.2 Overheidsbemoeienissen met prenten
Pas in het plakkaat van 1686, waarin aanstootgevende geschriften tegen Lodewijk XIV
werden verboden, werd voor het eerst in de zeventiende eeuw expliciet een verbod op
prenten uitgevaardigd.459 Tegen prenten werd echter al veel langer opgetreden.
Ondanks het ontbreken van algemene verbodsbepalingen werden reeds voor het midden van de eeuw prenten afzonderlijk verboden en in beslag genomen, terwijl betrokkenen werden gestraft volgens de algemene plakkaten tegen oproerige geschriften.
Ondanks de omvangrijke grafische productie werden in de Republiek relatief weinig
prenten verboden. Hoewel het plakkaat van 1669 tegen obscene lectuur 4 " 0 wellicht
anders doet vermoeden, werden in de zeventiende eeuw naar het zich laat aanzien weinig pornografische afbeeldingen in beslag genomen. 4 " 1 De confiscaties betroffen vrijwel
uitsluitend politiek-getinte prenten aangaande binnen- en buitenlandse gebeurtenissen
en personen. De inbeslagnames vonden vooral in de jaren van ernstige politieke spanningen plaats. Zo werd in maart 1619 de aandacht van Holland getrokken door een
prent met de beeltenis van de gevangen Leidse pensionaris Hogerbeets, voorzien van
een 'Latijns karmene' waarin het droeve lot van deze politieke figuur werd bezongen. 402
De burgemeesters van Leiden maakten meteen werk van de zaak: reeds een dag later
konden zij melden dat de drukker en snijder van de prent waren gearresteerd.46' De
remonstrantse drukker Govert Basson en de geleerde Petrus Scriverius, verantwoordelijk voor de gewraakte prent met tekst, werden op grond van het plakkaat van 22 december 1618 ieder veroordeeld tot een boete van tweehonderd gulden, Basson door het Leidse gerecht, Scriverius door de Academische Vierschaar.4"4 De berechting van Scriverius
door de Vierschaar was geëist door de roemruchte Leidse schout De Bondt, omdat Scriverius tot de Leidse universiteit behoorde. Overigens weigerde Scriverius de hem opgelegde boete te betalen, reden voor de schout verschillende boeken van Scriverius in een
openbare veiling te verkopen om aldus toch aan het bedrag van de boete te geraken.
Uiteraard werden de koperen plaat en de afdrukken van de prent in beslag genomen. 4 *
Joost van den Vondel schreef rond 1625 naar aanleiding van deze affaire het volgende
gedicht:
Wie zag meer leeds
Aan Hoogerbeets,
Als Schrijver406, onze Martiaal?
Die (doe 't Schavot
Den ouden Strot
Zag sneven, door het schendig staal,
Doe wraak de harten kookte,
En 't heilig bloed noch rookte)
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Tot roem van Rombout, Horens licht,
Sprak in des Dwing'lands aangezicht;
Is dit het loon der Helden?
Is dit de deugd vergelden?
Wie vond van inborst vromer Man?
Dat woord ontstelde de Tiran,
Het klonk tot in den Kerker:
Den lijder wierd veel sterker,
Vermits doe elk een tong ontbrak
Ons' Schrijvers spitse Penne sprak.
P.V.K>7

Een andere steen des aanstoots vormden de spotprenten. Zo werden in 1665 en 1674
afbeeldingen in beslag genomen die (onder meer) de prins en enkele bevriende buitenlandse vorsten tot spot maakten. De prent die in 1665 door het Hof werd verboden als
'voor den staet gansch aenstotelick', was afkomstig van Crispyn de Pas 4 " 8 , een Amsterdamse plaatsnijder, die exemplaren van de prent aan alle Haagse boekdrukkers had
gezonden.4 9 Amsterdam, bolwerk van de staatsgezinden, toonde zich weinig genegen
mee te werken aan de bestraffing van De Pas. Pas nadat de schout 470 voor het Hof was
ontboden en een officiële vermaning had ontvangen, werd de plaatsnijder gearresteerd.471 Met het oog op de buitenlandse betrekkingen en het handhaven van de binnenlandse rust zond het Hof van Holland in maart 1674 een brief aan de grote steden:
men had ontdekt dat een prent was gedrukt, waarop Apollo was afgebeeld tijdens zijn
achtervolging van Daphne, die in een laurier veranderde, alsmede Coronus, achtervolgd
door Neptunus en veranderend in een kraai. Onder de afbeeldingen was een vers
geplaatst 'twelcke wat choquant wert bevonden in reguarde van syne coni, majesteijt van
Engelandt'. Aangezien men iedere aanleiding tot Engels misnoegen wenste te voorkomen, kregen de aangeschreven steden de opdracht de bewuste afbeeldingen overal op te
zoeken en in beslag te nemen. Aan drukkers en boekverkopers moest verboden worden
deze en dergelijke prenten verder nog te verkopen of op andere wijze te verspreiden;
deden zij dit toch, dan zouden ze als verstoorders van de algemene rust worden aangepakt. 472 In april 1674 verbood het Hof vervolgens 'eenige ovaelsche printen, uytbeelden[de] respective den coninck van Vranckryck, van Groot Brittagnje, den prince van
Orange, den bisschop van Munster, en [de] die van Ceulen en [de] beyde de broeders de
Witten, dewelcke t'onderste boven gekeert syn[de] geheel andere postuyren van beesten
en [de] anders uytmaken'. 473
Het optreden tegen dit soort weinig vleiende prenten vormde geen uitzondering.
Opruiende spotprenten, die in binnen- en buitenland aanstoot konden geven en in roerige tijden olie op het vuur wierpen, werden op grond van de plakkaten tegen de sedi-
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tieuze libellen verboden en opgehaald. 474 Hoogstwaarschijnlijk geldt ook nu weer dat
het aantal prenten dat (vooral) ten tijde van de grote crises van de zeventiende eeuw
door een verbod werd getroffen, hoger ligt dan nu nog valt vast te stellen.
2.6.3 Overheidsbemoeienissen met kaarten
In de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw hebben de Staten-Generaal enkele
malen hun veto uitgesproken over de uitgifte van kaarten, waarbij dit niet op grond van
bepalingen in de censuurplakkaten of vanwege octrooischendingen geschiedde, maar
uit praktische overwegingen. De verboden deden zich voor wanneer landmeters en
plaatsnijders octrooi verzochten op een voorgenomen uitgave, terwijl de Staten-Generaal het voor het landsbelang niet dienstig achtten dat de betreffende kaarten in de winkels zouden verschijnen. Zo vroeg Gielis van Couwenberch uit Delft in januari 1621 een
octrooi aan voor tien jaar op een kaart van 'de riviere van de Elffve, suyden ende noorden, met alle hare aengelegen landen, sanden ende steden, mitsgaders de gerechtigheyden van dien'. Het verzoek werd afgewezen en Couwenberch moest verklaren 'waeruuyt
hij de plate gesneden' had. De oorlog met Spanje was immers weer in volle gang en het
laatste wat men wilde, was dat de vijand deze strategische informatie zou bemachtigen. 475 In het najaar van 1621 overkwam Frans Floris en Pieter Gillisz. hetzelfde: Floris
had octrooi aangevraagd op een kopersnede van een recente kaart waarop het veldleger
bij Emmerik stond afgebeeld, Gillisz. wilde een octrooi verkrijgen op een kaart van de
in Vlaanderen op de Spanjaarden veroverde gebieden en omliggende landen. Evenals bij
het verzoek van Couwenberch besloten de Staten-Generaal dat deze kaarten niet zouden mogen verschijnen. De reeds vervaardigde exemplaren moesten uit de roulatie worden genomen en de platen moesten worden opgekocht, zodat de aanvragers van de
octrooien schadeloos gesteld konden worden. Gillisz. moest daarnaast nog zweren dat
hij geen kopieën zou maken. 47 " Het ingrijpen in de productie van kaarten was uiterst
beperkt. Onduidelijk blijft of men zelf tot actieve opsporing van dit soort landkaarten
overging. Het systeem van de octrooiaanvraag had voor de Staten-Generaal in ieder
geval het voordeel dat zij vroegtijdig van dit soort uitgaven op de hoogte kwamen.
1.7 Octrooiverlening: een vorm van preventieve censuur?
Hierboven werd reeds duidelijk dat het systeem van octrooiverlening mogelijkheden
bood tot controle van publicaties. 477 Niet alleen maakten octrooiaanvragen het mogelijk werken voortijdig uit de roulatie te nemen, ook verschaften de verlenende instanties zichzelf een manier in de te verschijnen boeken eventueel wijzigingen aan te (laten)
brengen door aan het verlenen van een octrooi inhoudelijke voorwaarden te verbinden,
al geschiedde dit slechts bij hoge uitzondering.
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Anders dan in Engeland (tot het einde van de zeventiende eeuw) en in Frankrijk (tot
de Franse Revolutie) hoefde in de Republiek reeds tegen het einde van de zestiende
eeuw geen privilege meer te worden aangevraagd voor uitgaven. Zo verdween in de
beginjaren van de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden het preventieve,
controlerende aspect van de octrooiverlening.47 Het aanvragen en toekennen van een
octrooi geschiedde nu zuiver met het oog op bescherming tegen nadruk en de toekenning impliceerde geenszins een officiële inhoudelijke goedkeuring van de verlenende
instantie; de octrooiaanvraag was facultatief. De Staten van Holland wensten te benadrukken dat een verleend octrooi niet geïnterpreteerd mocht worden als een blijk van
waardering of goedkeuring. 479 Daarom werd hierover vanaf 1670 een expliciete bepaling in de octrooitekst van de Staten van Holland opgenomen:
'Alles in dien verstande, dat Wy den Suppliant met deezen Onzen Octroy alleen
willende gratificeren, tot verhoedinge van zyne schaade, door het nadrucken van
het voorschreeve Boek, daar door in geenigen deele verstaan, den innehouden
van dien, te authoriseren, of te advoueeren, ende veel min het zelve onder Onze
protectie, ende bescherminge, eenig meerder credit, aanzien ofte reputatie te
geven'. 480
Aangezien de deliberaties over de octrooiaanvragen niet werden opgetekend, blijft
onduidelijk in hoeverre persoonlijke voorkeuren een rol speelden bij het verlenen of
weigeren van octrooien. Terloopse vermeldingen doen vermoeden dat sommige octrooiverleningen mede te danken waren aan een gunstig gestemde gedeputeerde, zoals in het
geval van Brandts Historie der Reformatie. De Amsterdamse schepen Bontemantel
tekende hierover op 21 april 1670 het volgende aan: 'Hoorns pensionares [mr. Cornells
de Groot] heeft de boeck octroy gesecondeert, apparent omdat Brant daer heeft geweest
een remonstrant predikant'. 4
Overigens wenste men zich de vingers niet te branden aan de inhoud van geoctrooieerde werken. Ondanks veronderstellingen over het gemak waarmee octrooien
doorgaans werden verleend, getuigt het aantal visitaties en daarop volgende weigeringen
van de Staten-Generaal van een opvallend kritische houding. 482 Met name waar het
theologische werken betrof, riep men voor de visitatie de hulp in van predikanten of
theologen van de Leidse faculteit, die de Staten-Generaal konden wijzen op inhoudelijke 'difficulteyten'483 in de voorgenomen uitgaven en die hun konden adviseren over de
eventuele verlening. 484
Hoewel octrooiverlening dus in beginsel losstond van een goedkeuring van de
inhoud, deden de Staten-Generaal er in de praktijk wèl alles aan de inhoud zelf te veranderen wanneer een aanvraag hun niet beviel. De meer gangbare opvatting dat
octrooiverlening gevrijwaard bleef van pogingen tot het uitoefenen van censuur 485 ,
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behoeft daarom met name enige nuancering waar het de beginjaren van de zeventiende
eeuw betreft. Nader onderzoek van de weigeringen en beschikkingen van de StatenGeneraal in deze jaren bracht enkele gevallen aan het licht waarin men eerst de inhoud
wenste te veranderen alvorens daadwerkelijk octrooi te verlenen. Zo bepaalde men nog
vóór de visitatie van de Nyeuwe werelt ofte beschrijvinge van de Westindische hnden op 23
juni 1623, dat pas octrooi zou worden verleend als het boek niets zou blijken te bevatten wat streed met de belangen van de WIC.486 Veel verder nog ging de vergadering toen
zij door Haultain, luitenant-admiraal van Zeeland, werd geattendeerd op de Historie
van de Amsterdamse medicus Nicolaes a Wassenaar, een boek dat in 1625 al was gevisiteerd en waarvoor toen een octrooi was geweigerd.4 7 Een nadere lezing bracht aan het
licht dat dit krijgsverslag 'verscheiden invectiven' bevatte die gericht waren aan het adres
van Haultain. 4 Wassenaar werd daarom bevolen in persoon voor de vergadering te
verschijnen, maar hij bleef weg. Toch kon Pauw in juli 1626 namens de Amsterdamse
magistraat mededelen dat de auteur inmiddels enkele gewraakte passages had geschrapt
die dusdanig met de waarheid streden, 'datte magistraet daeruyt (...) syn onnoselheyt'
had kunnen opmaken. 4 " 9 £) e Staten-Generaal besloten de zaak verder te laten rusten,
'verbiedende hem voortaen te schriven oft iets uyt te laten gaen sonder voorgaende visitatie ende octroy, oft dat men anders daerinne sal moeten versien'. 490 Het was Wassenaar dus niet langer toegestaan iets uit te geven zonder eerst de inhoud van het uit te
geven geschrift aan de Staten-Generaal te hebben voorgelegd en octrooi voor het
betreffende geschrift te hebben aangevraagd. Aldus besloot men zich op basis van de
plakkaten te bedienen van een zestiende-eeuwse gang van zaken. In die plakkaten werd
immers nog altijd van een octrooiaanvraag gesproken, al was het verplichte karakter
daarvan in de praktijk allang verdwenen. 49 ' Dergelijke pogingen tot het uitoefenen van
censuur door het stellen van voorwaarden aan de verlening van een octrooi bleven echter beperkt tot enkele uitzonderingen. Daar kwam bij dat het eenieder altijd vrijstond
een boek zónder octrooi, en dan dus ook zonder bescherming, in het licht te geven. 492
2.8 Geschriften van verschillende gezindtes onder censuur
De zeventiende-eeuwse Republiek was een toevluchtsoord voor talloze buitenlandse
vluchtelingen die om politieke of godsdienstige redenen in hun eigen landen werden
vervolgd.493 Er was echter geen sprake van een onbeperkte godsdienstvrijheid in de
Noordelijke Nederlanden. Een staatskerk bestond er weliswaar niet, maar de gereformeerde kerk had in de Republiek wel een voorrangspositie. Andere richtingen werden
in meer of mindere mate geduld en ze genoten, zeker in vergelijking met de situatie in
de omringende landen, een relatief grote vrijheid, zolang ze zich maar niet te openlijk
manifesteerden. De relatieve vrijheid in de Republiek leidde overigens tot grote ergernis van de gereformeerden. Veelvuldig klaagden de gedeputeerden van de kerkelijke
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instanties bij de wereldlijke overheden over zaken als 'pauselijke superstitiën', de aanwezigheid en het optreden van katholieke geestelijken, de profanatie van de Sabbath,
openbare dronkenschap, onbehoorlijke en onwettige huwelijken, openlijk vloeken en
de opvoering van allerhande komedies en rederijkersstukken. Meer in het bijzonder legden de kerkelijke instanties een grote ijver aan de dag met betrekking tot het aanwijzen
van talrijke boeken die strijdig werden geacht met de ware religie en waartegen maatregelen van de overheid dus gewenst waren. 494 Het inschakelen van de wereldlijke overheid vond vooral plaats omdat de kerk zelf niet kon optreden tegen boeken die buiten
de eigen kring van lidmaten verschenen. Alle geschriften die werden verdacht van
remonstrantse of andere dissenterse stellingen, alsmede katholieke teksten en aanstootgevende almanakken werden aangegeven.
Zolang de Statenbijbelvertaling nog niet gereed was (tot deze vertaling was pas
besloten tijdens de Nationale Synode van 1618-1619495) voelden de predikanten zich ook
geroepen om zich te beklagen over onzorgvuldige bijbeluitgaven. Ter illustratie: in
november 1623 dienden de gedeputeerden van de Noord- en die van de Zuid-Hollandse synode een klacht in over een druk van het Oude en het Nieuwe Testament. In die
druk werd namelijk niet gesproken over Jezus en zijn discipelen, maar over jezus met
'zijnen duivelen' en 'in plaets van opgeweckt uut den dooden' stond er opgewekt 'uut
den jooderí.496
De klachten van de gereformeerde predikanten hadden eveneens betrekking op de
moderne filosofisch-rationalistische geestesstromingen van de zeventiende eeuw. De
geschriften van Descartes, Spinoza en anderen werden namelijk in de Republiek
gedrukt om van daaruit verder in Europa verspreid te worden. Vanwege de daarin voorkomende onorthodoxe en atheïstische nieuwigheden probeerden de gereformeerden
deze geschriften zoveel mogelijk verboden te krijgen.
Soms gaven de wereldlijke instanties, vooral omwille van de rust en vrede en de
interne eenheid van de kerk, gehoor aan de vele gereformeerde klachten. 497 Op den
duur ontstond, zoals reeds gezegd, binnen de Staten van Holland zelfs een apart 'besoigne', dat zich speciaal met de kerkelijke aangelegenheden ging bezighouden; dit bijzondere college droeg in het vervolg zorg voor de afhandeling van de vele synodale rekwesten, alsmede de meer individuele klachten.
Hierboven werd reeds duidelijk dat na 1650 het aantal plakkaten en resoluties tegen de
verschillende uitingsvormen van de heterodoxie toenam. Het is van belang na te gaan
hoe de verschillende stromingen in de Republiek van overheids- en kerkelijke zijde werden benaderd en vooral hoe de pennevruchten van aanhangers van deze stromingen
werden ontvangen. Daarom zullen hierna eerst in het kort de grotere stromingen, ontstaan door scheuringen binnen de gereformeerde kerk, worden behandeld, gevolgd door
een bespreking van de kleinere richtingen van gereformeerde origine maar met een meer
sektarisch karakter, waarna tenslotte zal worden ingegaan op de overige geloofsrichtin-
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gen (buiten de gereformeerde kerk) en de receptie van de geschriften van de zeventiende-eeuwse filosofische stromingen. 4 9
2.8. ι Afiplitsingen van de gereformeerde kerk: remonstranten, doopsgezinden en socinianen
De remonstranten
Hoewel het er na de Dordtse synode van 1618-1619 somber uitzag voor de remonstran
ten, slaagden enkele van hun voormannen er reeds in september 1619 in te Antwerpen
de Remonstrantse Broederschap op te richten. Met onverminderde ijver publiceerden
de uitgezette remonstranten hun ideeën en sloegen ze tegenaanvallen af met tal van apologieën. Uiteraard werden ze door de vertegenwoordigers van de gereformeerde kerk
met argusogen in de gaten gehouden. De ontdekking van de samenzwering tegen Maurits in 1623 maakte dat de remonstranten met een enorm wantrouwen en als een soort
vijfde colonne tegemoet werden getreden. Tot circa 1630 werd fel tegen remonstrantse
geschriften opgetreden, terwijl verschillende algemene plakkaten tegen remonstrantse
activiteiten werden uitgevaardigd. Bezitters van remonstrantse boeken zagen zich
genoodzaakt deze zorgvuldig te verbergen. 499 Veel manuscripten werden door justitie
reeds onderschept voordat zij gedrukt konden worden. 500 Een groot gedeelte van het
gewraakte drukwerk was afkomstig uit het relatief veilige Antwerpen, alwaar de uitgeweken remonstrantse predikanten hun werk uitbesteedden aan plaatselijke drukkers. 501
Remonstrantse boeken werden daarnaast meegenomen van de Frankfurter Buchmesse,
reden voor de Staten-Generaal om in 1620 tot een importverbod hierop te besluiten. 502
Ook in de Republiek zelf waren drukkers actief, ondanks het feit dat remonstrants
drukwerk een groot risico met zich meebracht. In veel gevallen waren de drukkers van
dit soort drukwerk zelf ook remonstrants. Niet-remonstrantse drukkers weigerden veelal remonstrantse geschriften te drukken 505 en zij ontkenden bij ondervraging ook altijd
steevast ook maar iets met dit soort drukwerk van doen te (willen) hebben. 5 ° 4 Het werd
de remonstranten van gereformeerde zijde nog moeilijker gemaakt door allerhande
beschuldigingen dat remonstranten verkapte socinianen zouden zijn. Toen Vorstius bijvoorbeeld trachtte de strenge leer van het calvinisme af te zwakken en daarbij naar het
mildere remonstrantisme leek te neigen, bleef, op grond van vermeende sociniaanse
sympathieën, een felle polemiek tegen hem niet uit. Ook tegen de eerder reeds ter sprake gebrachte Venator werd om deze reden geageerd.505 De remonstrantse hoogleraar
Curcellaeus werd door de samensteller van het beruchte sociniaanse verzamelwerk
Bibliotheca fratrum Polonorum zelfs tot de sociniaanse voormannen gerekend en zijn
geschriften werden in 1675 in Utrecht om die reden verboden. 506 De remonstranten
waren des te verdachter, omdat zij omwille van de verdraagzaamheid de leer van de socinianen niet direct wilden veroordelen, een houding die hun het predikaat 'crypto-soci-
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nianen' bezorgden.5°7 Toch kwamen de remonstranten en de socinianen in hun leer
slechts op een zeer beperkt aantal punten enigszins overeen. Nooit hebben de remonstranten de socinianen zonder meer verdedigd.50
Zoals gezegd, werd na 1630 in het algemeen niet streng meer opgetreden tegen remonstrantse boeken, al kon de houding van de wereldlijke overheden per gewest en daarbinnen ook per stad behoorlijk verschillen. Opmerkelijk genoeg traden veel remonstranten juist nu weer toe tot de gereformeerde kerk, veelal omdat een herintreding hun
carrièreperspectieven aanzienlijk vergrootte. 509 Terwijl het Leidse gerecht de remonstrantse boekdrukker Govert Basson nog altijd vervolgde en hem in 1630 min of meer
dwong zijn nering op te geven en uit Leiden naar Amsterdam te vertrekken,510 konden
remonstrantse geschriften in andere Hollandse steden min of meer zonder problemen
verschijnen. Wanneer politieke spanningen daartoe aanleiding gaven, werd echter wel
opgetreden: zo werd nog in 1648 een boek ten gunste van Van Oldenbarnevelt verboden vanwege het opruiende karakter ervan.511 Van verder optreden tegen remonstrants
werk was noch in Holland noch in de overige gewesten nog sprake. Tekenend is wat dit
betreft ook de weigering van de Staten-Generaal in 1633 de dedicatie te aanvaarden van
de Synopsis doctrínete de natura et gratia van Paulus Testard. Reden voor de weigering was
de hernieuwde aanval die de Franse predikant Testard in het opgedragen werk tegen de
remonstranten deed.512 Het laatste, echt remonstrantse boek dat in de zeventiende eeuw
officieel werd verboden was De kerckelicke historie van Uytenbogaert. Het verbod werd,
op aandringen van de Zuid-Hollandse synode, op 8 januari 1647 uitgesproken.513 Wel
gelukte het de synodale gedeputeerden nog in 1677 te bewerkstelligen dat het octrooi
op Brandts Historie der Reformatie^ ingetrokken werd.515 Een verbod van hetzelfde
werk werd echter niet meer uitgevaardigd.
De doopsgezinden
De doopsgezinden wekten bij de gereformeerde predikanten veel minder ergernis dan
de remonstranten. Anders dan die laatsten stelden de doopsgezinden zich terughoudend
op en benadrukten zij vooral hun vaderlandsliefde en lijdzaamheid. Ook hun geschriften trokken maar weinig aandacht.516 Slechts de verschillende doopsgezinde bijbeluitgaven werden met enig wantrouwen tegemoetgetreden. Zo kreeg de Haarlemse magistraat reeds in 1595 de opdracht 'seeker translaet van den bijbel (...) misschien wel van
een doopsgezinde bewerkt' op te laten halen.5I? Ook in 1624 bleken Haarlemse doopsgezinden bezig te zijn met het drukken van een bijbel 'пае haere humeuren'. Uit een
onderzoek bleek dat gedeeltes van deze bijbel ook in Amsterdam op de pers waren
gelegd. De betreffende uitgave werd door de Amsterdamse schout, twee Amsterdamse
burgemeesters en twee predikanten nauwkeurig doorgenomen, waarna men enigszins
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teleurgesteld moest vaststellen dat de tekst volledig overeenkwam met de 'Lieveltschen
luterschen bibel' die in alle boekwinkels in de Republiek vrijelijk te koop werd aangeboden. Daarom en op aanraden van de theologen van de Leidse universiteit besloten de
Staten van Holland in het najaar van 1624 aan drukker Jan van Straten toe te staan dat
hij zijn werk zou voortzetten, 'nyet omdatten druck geapprobeert wordt', maar omdat
de lutherse bijbeluitgave eveneens 'tot noch toe om reedenen (...) getolereert' werd.51
Aldus liet men de doopsgezinden min of meer ongestoord hun gang gaan.
Wel leidden de pogingen van de socinianen bij de doopsgezinden in de Republiek
aansluiting te zoeken, tot ongerustheid. Anders dan bij de remonstranten waren de sociniaanse toenaderingspogingen bij de doopsgezinden wel tamelijk succesvol en bij hen
was de sociniaanse invloed ook aanzienlijk groter. Een en ander trok verschillende
malen de aandacht.519 De onderlinge verdeeldheid binnen de kring van doopsgezinden
werd door de sociniaanse inmenging alleen nog maar verder vergroot. De sterk door het
socinianisme gekleurde geschriften van Jacques Outermans, leider der Vlaamse doopsgezinden, werden in 1626 en 1627 in Leiden en in Haarlem in beslag genomen. 520 De
Beschermingh der waerheyt Godts, of schrifiuyrlijcke verantwoording van Foecke Floris,
doopsgezind voorganger van de gemeente te Surhuisterveen, werd in 1687 in Friesland
verboden, opgehaald en verbrand.521 Van een systematische bestrijding van doopsgezinde geschriften was echter geen sprake: slechts incidenteel werd tegen van onrechtzinnigheid verdachte werken opgetreden.
De socinianen^2,7·
Tot het midden van de zeventiende eeuw hadden de synodale klachten over en acties
tegen de socinianen in de Republiek maar weinig succes. Plakkaten werden tegen hen
niet uitgevaardigd en sociniaanse geschriften werden nauwelijks verboden. Eenmaal veroordeelde geschriften belandde wel vaak op de brandstapel, maar de auteurs ervan werden vrijwel nooit gestraft.523
De verdrijving van de socinianen uit Polen in 1640-1650 deed veel van hen uitwijken naar de Republiek; door hun komst nam het aantal sociniaanse geschriften aanmerkelijk toe. 524 De wereldlijke overheid kon de klachten van kerkenraden, classes en
synodes nu niet langer negeren; maatregelen werden derhalve getroffen. Zoals reeds
gezegd, vaardigden de Staten van Zeeland in 1651 een plakkaat tegen de socinianen uit,
in 1653 gevolgd door de Staten van Holland en die van Utrecht. De opsporing van socinianen verliep echter tamelijk moeizaam, omdat een aantal van hen zich aansloot bij de
remonstranten, doopsgezinden of collegianten525, waardoor zij niet langer duidelijk
'herkenbaar' waren. De vlotte verspreiding van sociniaanse werken werd bevorderd door
het feit dat deze geschriften relatief goedkoop waren, zodat een groot publiek bereikt
kon worden. 526 Veruit de meeste sociniaanse geschriften zagen het licht in Amsterdam;
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overigens bedienden de drukkers zich vaak van verdichte impressa.527 In Amsterdam
waren enige tientallen sociniaanse drukkers actief; in een advies van december 1631
noemden de theologen van de Leidse universiteit Jacob Aertsen Colom en Willem
Jansz. Blaeu als vervaardigers van sociniaans werk.528 Ook de sociniaansgezinde drukker Frans Kuyper, Hendrik Boom, Pieter de la Bourgh en Christiaan Conradus, alsmede de Rotterdamse drukker Johannes Naeranus waren verdacht.529 De winkel van Jan
Rieuwertsz. stond zelfs bekend als een verzamelplaats voor dissenters van alle mogelijke
richtingen, 'waar veele sociniaansche persoonen nu en dan haar ingank namen, ende 't
samen hooren discourse maakten'. 530 Rieuwertsz. zelf toonde zich bereid van allerhande onorthodoxe geschriften uitgaven te verzorgen.531
De oplettendheid van de gereformeerde predikanten maakte dat van socinianisme
verdachte werken veelal vroegtijdig werden gesignaleerd en dat er bij de wereldlijke
overheid meteen om maatregelen daartegen kon worden gevraagd. In 1659 stelde het
Hof van Holland op verzoek van de Noord- en de Zuid-Hollandse synodes 5 ' 2 een
onderzoek in naar Van de apostasie, dat is van den afval der christenen, een werk dat in
Den Haag overal te koop lag en dat in Amsterdam zou zijn verspreid door de eerdergenoemde Rieuwertsz.533 Anthony LaFaille bekende dat hij ongeveer 450 exemplaren van
het bewuste geschrift had ingebonden, op verzoek van Lancelot van Brederode, dezelfde die door de drukker van het geschrift, Johannes Rammazeyn, als de auteur werd aangewezen.534 Deze Lancelot van Brederode was in 1620 ontslagen als assessor van het
Hof, omdat hij weigerde de maatregelen tegen de remonstranten toe te passen. Aanvankelijk was hij een sympathisant van de remonstranten geweest, maar al snel voelde
hij zich niet langer bij hen thuis.535 In zijn Apostasie verweet hij de gereformeerde predikanten vooral dat zij het vrije onderzoek tegenwerkten.536 Toen hij erop werd aangesproken, gaf hij direct toe dat het werk van zijn hand was, maar hij weigerde er ook
maar iets van te herroepen. Sterker nog: hij verzocht restitutie van de in beslag genomen exemplaren 'om die te mogen communiceren met de gene die de waerheyt liever
hebben dan t'credyt der leraren'.537 Hij was van mening dat het aan het Hof was na te
gaan of de leer van de gereformeerde kerk wel de juiste was. Het was immers de overheid die de predikanten bekostigde53*!
De felle plakkaten tegen de socinianen van 1653 en 1656 ten spijt werd tot een daadwerkelijke bestraffing van Van Brederode niet overgegaan. Zijn boek werd wel verboden, maar dat voorkwam niet dat er in 1661 reeds een tweede druk, 'verbetert en klaerder gesteh', van verscheen. Tot grote ergernis van de synodes werd deze tweede druk nog
in 1664 en 1665 in verschillende winkels te koop aangeboden.539
In 1669 dienden de Noord- en de Zuid-Hollandse synodes een rekwest in als een
vorm van protest tegen de vrijheid waarmee sociniaanse boeken nog steeds gedrukt en
verspreid konden worden; men sprak van een 'zielverdervent quaet [dat] niet alleen als
een kancker hoe langer hoe meer voort eet, maer soo hooch opsteygert' dat nu zelfs
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overal de zeer beruchte Bibliotheca fratrum Polonorum openlijk verkrijgbaar was. Deze
bloemlezing van werk van verschillende sociniaanse auteurs 540 zou volgens de predikanten aan lezers 'quade impressien' geven; het werd gezien als een zeer blasfemisch
werk.541 Amsterdam, Leiden en Rotterdam ontvingen een schriftelijke aansporing tegen
dit provocerende geschrift maatregelen te treffen. Vermoedelijk werd de Bibliotheca
gedrukt te Amsterdam bij een voormalig remonstrants predikant die aldaar een drukkerij was begonnen. 542 Getuigen hadden het werk bovendien gezien in de winkel van
Hendrik Boom bij de Jan Rodenpoortstoren. In mei 1669 lieten Leiden en Rotterdam
weten dat men in die steden niets had kunnen vinden.543 Met de aanschrijving aan
Amsterdam werd wel heel eigenaardig gehandeld: president-schepen Bontemantel
droeg er namelijk zorg voor dat de bewuste missive 'verdween'. Toen het Hof een tweede verzoek zond, maande Bontemantel de Amsterdamse schout dat die niets mocht
doen zonder medeweten van de burgemeesters en schepenen. Indien de schout immers
slechts op aanraden van het Hof tot een huiszoeking zou mogen overgaan, 'soo soude
het Hof souveryn weesen en t'allen tijden de inwoonders connen doen lichten en in de
huysen vallen, daer goede sorg voor moet werden gedraegen, opdat niemand overlast en
comt te lijden'. Toch zagen de burgemeesters wel in dat het Hof op een of andere manier
tevreden gesteld moest worden, terwijl men aan de andere kant de Amsterdamse boekverkopers in bescherming wenste te nemen. Daarom gaven Paneras en Reael aan Bontemantel de opdracht enige boekverkopers in het geheim te laten weten dat de schout
mogelijk een inval bij hen zou doen om eventueel aanwezige sociniaanse geschriften in
beslag te nemen. Voor de uitvoering van dit plan liet Bontemantel zijn Rotterdamse
neef komen, 'die kennisse aen de boeckvercoopers heeft (...), sijnde een sociniaen'; aldus
konden de verdachte drukkers zich op een inval voorbereiden. Hiermee behartigde
Bontemantel de belangen van de Amsterdamse schepenbank ten opzichte van het Hof,
maar ook zal hebben meegespeeld dat hij als remonstrant een afkeer had van vervolgingen van sociniaanse geestverwanten.544 Overigens moesten de gereformeerden nog tot
1674 klagen vooraleer de Bibliotheca met drie andere geschriften officieel in een plakkaat verboden werd. 545
In de tweede helft van de zeventiende eeuw strekten de maatregelen tegen sociniaanse geschriften zich ook uit tot de gewesten Zeeland, Utrecht en Friesland. In Middelburg werd Becius' Apobgia in juli 1668 verboden en verbrand, nog voordat het boek
in hetzelfde jaar in Holland werd veroordeeld. In 1669 werd in Middelburg ook een
tweede geschrift van Becius verboden. 54 " Utrecht kwam in 1675 met een verbod op de
van socinianisme verdachte Opera Curcilei, waarna in 1686 Lubieniecius' Historia reformationis Polonicae werd veroordeeld.547 In Friesland was door de Staten aldaar na herhaalde verzoeken van de predikanten besloten dat alle boekdrukkers en boekverkopers
iedere drie maanden een lijst aan hun magistraten moesten geven met daarop de titels
van reeds gedrukte en nog door hen te drukken geschriften.54 Waarschijnlijk hing deze
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maatregel samen met de verschijning, kort daarvoor, van een aantal aanstootgevende
theologische werken 549 , waarin denkelijk sociniaanse ideeën waren verwoord. Hierboven werd reeds vermeld dat in Friesland in een plakkaat van 1661 de 'oorlog' was verklaard aan alle socinianen, quakers en doopsgezinden, maar al gauw bleek dat aan de
uitvoering van dit plakkaat nauwelijks de hand werd gehouden. De vernieuwing van dit
plakkaat in 1687 leidde tot een krachtiger optreden: meerdere predikanten werden uit
hun ambt gezet en soms ook uit Friesland verbannen. In het jaar van de plakkaatvernieuwing werden twee van Becius' geschriften in Friesland verboden. 550 Nog tot in de
eerste decennia van de achttiende eeuw zou er in de gehele Republiek tegen het socinianisme gestreden worden.551
2.8.2 De meer sektarische stromingen:
de rozenkruisers en de aanhangers van De Labadie, Koelman en Rothé
De rozenkruisers^2
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw werd de aandacht van de wereldlijke autoriteiten gevestigd op een aantal geschriften die afkomstig waren uit de hoek van de
rozenkruisers. In 1616 en 1617 had de al eerder ter sprake gekomen Govert Basson twee
rozenkruiserse pamfletten gedrukt die door Robert Fludd waren geschreven om daarmee in contact te kunnen komen met de geheime beweging.553 Ook verzorgde Basson
vanaf 1616 uitgaven van de medisch-getinte boeken van Angelo Sala, een paracelsische
arts die eveneens in rozenkruiserse kringen verkeerde.554 Vermoedelijke werden deze
geschriften in 1624 op kerkelijke instigatie onder de aandacht van de overheid gebracht.
Enkele gedeputeerden van het Hof vertrokken in augustus van dat jaar naar Leiden om
daar de mening van de hoogleraren Polyander, Rivetus, Waleus en Thysius te vernemen
over de door hen gevisiteerde rozenkruiserse werken.555 Naar aanleiding van de conclusies van de visiteurs schreef men een brief aan de magistraat van Haarlem om de 'Broeders van den Rooden Cruijce' en hun boeken te weren, aangezien hun ideeën 'inde religie seer erroneus, ende ketters, jae de republycque gantsch schadelyck, oproerich, en [de]
bovendien, onnut ende vol bedrochs' zouden zijn. Gesteld werd dat een groep rozenkruisers 'bij nacht ende ontijde' zou samenkomen in het Haarlemse huis van Michiel
Pompen, thesaurier van Dordrecht. Bij de bijeenkomsten zou ook de schilder Torrentius betrokken zijn, 'die geseyt wert, wel eene vande principaelste te wesen .55° Het verzoek om maatregelen kreeg gehoor: Torrentius werd gearresteerd; om een bekentenis los
te krijgen werd hij ernstig gemarteld, maar de martelingen leidden tot niets. Uiteindelijk werd Torrentius in 1628 veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst twintig
jaar. Frederik Hendrik en Karel I van Engeland bemoeiden zich echter met de kwestie:
zij kregen gedaan dat Torrentius toestemming kreeg vanuit Haarlem naar Engeland te
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vertrekken in plaats van zijn straf in de Republiek uit te zitten. Opmerkelijk is dat tijdens het tegen Torrentius gevoerde proces zijn mogelijke betrokkenheid bij de rozenkruisers niet meer aan de orde werd gesteld.557 Overigens werd een medeverdachte van
Torrentius, Coppens, voor vijftien jaar uit Haarlem verbannen.558 Het is zeker niet
onwaarschijnlijk dat er bij de verschillende arrestaties ook boeken in beslag genomen
werden. Helaas wordt daarover in de bronnen echter nergens expliciet gesproken.
De Labadie, Koelman en Rothé
Jean de Labadie en zijn volgelingen
Nooit zijn boeken van Jean de Labadie (1610-1674) daadwerkelijk door een verbod getroffen, maar de door hem vervaardigde geschriften, alsmede de door hem en zijn volgelingen georganiseerde bijeenkomsten werden door de wereldlijke overheid en de kerk wel
nauwlettend in de gaten gehouden. 559 De voormalig Waalse predikant De Labadie verbleef in de jaren 1666-1670 in de Republiek, alwaar hij tal van invloedrijke aanhangers
had, onder wie Anna Maria van Schurman, Louise Huygens (dochter van Maurits Huygens), de drie dames Van Aerssen van Sommelsdijk en hoge ambtenaren als rekenmeester van de Generaliteitsrekenkamer Verbrugge.5"0 Tijdens de Waalse synode van april
1669 was De Labadie uit de gemeente verstoten; op aandringen van de Walen zagen de
commissarissen-politiek bij de Noord- en de Zuid-Hollandse synodes er vervolgens op
toe dat over de kwestie rond De Labadie gediscussieerd noch gepubliceerd werd. Het Hof
van Holland werd verzocht op de mogelijke verschijning van geschriften betreffende De
Labadie 'een waeckent ooge te houden'. 5 Reeds in november 1668 hadden de Staten van
Zeeland aan De Labadie en diens leerling Yvon het preken verboden; daarnaast mochten
boekdrukkers geen geschriften drukken waaraan de betrokken partijen aanstoot zouden
kunnen nemen. 5 " 2 In 1675 weken De Labadie en zijn volgelingen uit naar Wieuwerd in
Friesland, alwaar zij de beschikking kregen over een eigen drukkerij; geschriften konden
aldus door henzelf in het licht worden gegeven. Tot ver na 1680 verschenen werken van
auteurs uit de kring rond De Labadie in meerdere talen, ook bij zelfstandige drukkers als
Jacob van de Velde. 56 ' Hierboven werd reeds vermeld dat geen enkel met name genoemd
labadistisch geschrift ooit officieel werd verboden.
Jacobus Koelman
In februari 1673 liet de uit het Zeeuws-Vlaamse Sluis afkomstige
Koelman (1632-1695) een verdediging van zijn opvattingen 504 tegen
cheren drukken door de Vlissingse drukker Abraham van Laaren;
eenmaal gedrukte exemplaren van deze verdediging door de baljuw
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genomen en op de brandstapel gelegd.5"5 Dit weerhield Koelman er niet van een tweede werk in het licht te geven, dat in september 1674, in opdracht van de Staten van Zeeland, eveneens overal werd opgehaald. Deze keer ging het om een gedrukte weergave
van twee preken betreffende het formulierbidden. De volhardendheid van Koelman
maakte dat hij in juni 1675 uit Zeeland werd verbannen; tot 1691 leidde hij vervolgens
een zwervend bestaan. Overal waar hij kwam, werden zijn activiteiten door de gereformeerde kerkenraden nauwlettend gevolgd.566 Koelman richtte zich in zijn geschriften
overigens niet alleen tegen de visie van de gevestigde gereformeerde kerk, maar ook
tegen de opvattingen van andere verstotenen als De Labadie en Balthasar Bekker.5"7 In
zijn bestrijding van deze figuren schaarde Koelman zich, opmerkelijk genoeg, achter de
gereformeerden.568 Eén van de weinigen die Koelman steunden, was Coenraad van
Beuningen, bij wie Koelman in de periode 1657-1663 predikant was geweest, toen van
Beuningen de functie van ambassadeur in Denemarken bekleedde.569
Johannes Rothé
Na een goddelijke verschijning in het Haagse bos trok Johannes Rothé (1628-1702) vanaf 1652 als boetprofeet langs verschillende Hollandse steden. Aan allerhande predikanten, magistraten en staatshoofden zond hij brieven met waarschuwingen over het naderende einde van de wereld. 570 Aanvankelijk besteedden de Staten van Holland, die
ernstig aan Rothés verstandelijke vermogens twijfelden, geen aandacht aan de verschillende aanvallen die Rothé op de wereldlijke overheid en de kerk deed. Het Rampjaar
1672 bood Rothé nieuwe stof om nog feller dan voorheen tegen de diverse instanties uit
te varen. De verwarrende politieke situatie maakte overigens dat hij een groter gehoor
begon te krijgen. De omvang van Rothés geschriften nam toe en meer en meer herdrukken van zijn werk kwamen in omloop, terwijl sommige geschriften zelfs in het
Duits en het Engels werden vertaald.571 Steeds concreter keerde Rothé zich in zijn teksten tegen de persoon van stadhouder Willem III en zijn werk werd over het geheel
genomen steeds anti-orangistischer. Het moment brak aan dat Holland de geschriften
niet langer kon negeren. Rothé beweerde immers dat Willem III uit zou zijn op de
alleenheerschappij: in 1674 gaf hij een prent tegen de prins in het licht, waarvan hij in
maart van dat jaar een exemplaar naar de magistraat van Leiden zond met de volgende
begeleidende brief:572
'Heer prins. Nogh dicmael moet ik uwe sonden en gruwelen u voor oogen
stellen. Gy laet u van menschen aenbidden als een affgodt en gy staet пае
hoogheyt, siet soo komt daer een wraeke en oordeel Godts welcke u om verre
slaet. Dese ingelegde print toont uwe gestalte, dit heeft moet [sic] en aldus in
koper gesneden werden, en door het lant alomme gesonden, op dat het volk
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haere dreck soude siende, alsoo een afkeer daer van hebben moghte. Wanneer gy
de oordeelen uyt den hemel op het lant vallen siet, soo gedenckt myn schryven
en vreest. De Heere laet my niet toe meer aen u te schryven. Den 24en meert
1674 ш Amsterdam J. Rothé.' 573
De prent werd op 23 april 1674 door het Hof verboden en overal opgehaald,574 terwijl
een dag later Rothés pamflet Het bedrogh, en verkeert voorneemen van de prins van Orange entdeckt ν/ετά veroordeeld, waarbij een beloning van duizend gulden voor het aange
ven van de auteur werd uitgeloofd. Op 1 december 1676 werden in een plakkaat van de
Staten van Holland vervolgens alle geschriften van Rothé verboden, terwijl nu een beloning van maar liefst drieduizend gulden werd gesteld op het aanbrengen van de persoon
van Rothé en een beloning van tweeduizend gulden op het aanbrengen van de persoon
van de drukker.575 Lang niet alle pamfletten van Rothé zijn in pamflettencatalogi opgenomen; het totale aantal door hem vervaardigde pamfletten is dus moeilijk vast te stellen. Vermoedelijk schreef hij er meer dan dertig.
In het jaar van het totaalverbod op zijn geschriften werd Rothé gearresteerd en overgebracht naar het Amsterdamse tuchthuis. In 1691 werd hij op verzoek van zijn familie
weer op vrije voeten gesteld, waarna hij zijn laatste jaren doorbracht in zijn huis aan de
Amsterdamse Keizersgracht.57"
2.8.} Niet-protestantse en niet-christelijke godsdiensten: de katholieken en de joden
De katholieken
Wanneer de gereformeerde klachten katholieke boeken betroffen, was de wereldlijke
overheid vaker dan anders bereid er gehoor aan te geven, maar ondanks deze grotere
bereidwilligheid kwam het nooit tot een algemeen verbod van katholieke boeken. 577 De
algemene plakkaten tegen katholieken werden overigens ook nauwelijks in de praktijk
gebracht. Uit principe of om persoonlijk gewin betoonden de met de uitvoering belaste ambtenaren zich veelal onwillig. De Amsterdamse schout stond er in de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld om bekend dat hij in ruil voor een
geldelijke beloning bereid was allerhande katholieke activiteiten door de vingers te
zien.57° Uit het proces tegen de van corruptie verdachte baljuw van Kennemerland
bleek dat deze baljuw jaarlijks tussen de 3800 en 4000 gulden aan omkoopgelden van
katholieken had ontvangen; dergelijke omkoperijen werden in 61 van de 429 punten
van de aanklacht aan de orde gesteld.57^
De manier waarop katholieken in de Republiek tegemoet werden getreden, was sterk
plaatsgebonden. In steden als Den Haag, Leiden, Delft, Gouda en Haarlem genoten zij
bijvoorbeeld een relatief grote vrijheid. 5 ' 0 Uiteraard werden tijdens de Dordtse synode
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ook de katholieken veroordeeld als lieden 'die 't volk in de pauselyke superstitien en
afgodery voeren, deselve instrueeren dat de wettige overheyd deser landen geene overheyden syn, nogte dat men aan deselve schuldig schattinge te geven, nogte gehoorsaamheyd te bieden'. Vastgesteld werd dat de katholieken zelfs zover gingen dat zij
baden voor de Spaanse koning als graaf van Holland. 5 De katholieke trouweloosheid
zou leiden tot 'leeringen ofte maximen, waer door de souverainiteyt deser landen in
twijffel getrocken, ende de ingesetenen afgctrocken souden werden vande ghehoorsaemheydt, die de selve hunne wettige overheydt schuldich zijn'.5
De wereldlijke overheid stelde zich gematigder op: er werd alleen opgetreden wanneer katholieke activiteiten te vrijpostig werden of wanneer katholieke geschriften te
openlijk werden gedrukt. Aldus kon op de synode van Zuid-Holland in 1632 worden
gemeld dat in 1631 'opt drucken van de paepsche boecken t'Amersfoort ordre gesteh'
was5 3 , terwijl advocaat-fiscaal Boij in 1655 door het Hof van Holland naar de dorpen
rond Den Haag werd gezonden om er een onderzoek in te stellen naar de 'excessive
stouticheden der papen' en om uit te zoeken 'wat boucken werden geleert' op de katholieke scholen aldaar.5 4 Slechts zelden kwam het echter tot de inbeslagname van boeken,
laat staan tot concrete vervolgingen van betrokkenen.
Vooral op het platteland waren de katholieken sterk vertegenwoordigd en veelal zelfs
in de meerderheid, terwijl ook veel gezagsdragers er katholiek waren. Het regende dan
ook gereformeerde klachten over allerhande 'paapse stoutigheden'.585 Na 1650 stonden
Leiden en Dordrecht bekend als twee van de weinige Hollandse steden waarin katholieken hard werden aangepakt. Toch lagen hier in 1675 katholieke boeken, prenten en
paternosters in de winkels te koop en werden er openlijk kruisbeelden aangeboden.58"
Door de studie van Leuven is met name de handel in katholieke boeken te Amsterdam goed in kaart gebracht.587 Gebleken is dat katholieke drukkers nauwelijks voor
hun gereformeerde collega's onderdeden. In de periode 1578-1648 waren in Amsterdam
twaalf katholieke boekdrukkers actief; dit aantal liep in de periode 1648-1700 op tot 28.
Zij waren gewoon lid van het Amsterdamse gilde, al bekleedden zij daarbinnen nauwelijks bestuursfuncties.588 De fondsen van de katholieke drukkers varieerden: slecht
enkele drukkers, zoals de drukkersfamilies Van Metelen en Van Bloemen, drukten louter katholiek werk, veruit de meeste drukkers hadden een gemengd fonds.589 Zonder
veel problemen werkten de katholieke drukkers met collega's uit de Zuidelijke Nederlanden samen. Tussen Amsterdam en Antwerpen vond gedurende de gehele zeventiende eeuw een levendige ruilhandel plaats: katholiek drukwerk met een totaalwaarde van
enkele tienduizenden guldens passeerde de grenzen. 590 Berucht waren de nadrukken die
in Amsterdam werden vervaardigd van Antwerpse boeken, onder meer door de drukkers Boom en Athias. Blaeu, bekend leverancier van sociniaanse geschriften, verzorgde
ook veel katholiek werk. Hij werd daarom in 1626 door de Amsterdamse magistraat ontboden, maar hij verscheen niet.591 Voor de katholieke uitgaven in zijn fonds had Blaeu
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zelfs een aparte vertaler, Bartholdus Nihusius, in dienst, hetgeen het belang van dit
gedeelte van zijn fonds illustreert.592
Op centraal en gewestelijk niveau werden nauwelijks katholieke boeken verboden;
vervolgingen vonden voornamelijk op lokaal niveau plaats. Maar twee keer werd er door
de Staten-Generaal actie ondernomen: in 1601 besloten zij naar aanleiding van Engelse
klachten de Gedeputeerde Staten van Zeeland aan te sporen tot het nemen van maatregelen tegen enkele in Zeeland in omloop zijnde katholieke boeken.593 In 1638 verboden de Staten-Generaal het gedrukte ooggetuigenverslag van de Maastrichtse predikant
Ludovicus betreffende de terechtstelling van een aantal katholieke verraders. Met dit
verbod wilde men voorkomen dat door de katholieken politiek voordeel uit het verslag
gehaald zou worden. 594
Ook het optreden van de Staten van Holland was weinig systematisch. In 1620 lieten zij overal de kroniek van Van Meerbeeck ophalen, omdat die te katholiek getint zou
zijn en er 'verscheyden passagien (...) schandeleus, calumnieus, inpertinent en vol leugenen' in zouden staan.595 Het lijkt er echter op dat dit verbod met name werd ingegeven door de te hervatten oorlog met Spanje. De wereldlijke overheid zag de katholieken
niet als een reëel gevaar. In de criminele papieren van het Hof van Holland komt zelfs
geen enkel katholiek boek voor. Zolang de katholieken de vrede en rust in de staat niet
verstoorden, werden zij in principe ongemoeid gelaten.
De joden
In het zeventiende-eeuwse Amsterdam werd door zowel joodse als niet-joodse drukkers 596 veel joods drukwerk verzorgd, vooral bestemd voor de export naar Polen en de
Duitse landen. 597 In de zestiende eeuw (1570) waren door de Habsburgers alle in het
Hebreeuws gestelde geschriften op de Index gezet, terwijl het drukken, verspreiden en
lezen van boeken over de joodse leefwijze alom was verboden,59" maar in de zeventiende-eeuwse Republiek kwam daarin verandering. Aan het begin van de zeventiende eeuw
stelden enkele Hollandse steden eigen regels op: zo werd in Haarlem bepaald dat joden
Hebreeuwse en anderstalige geschriften mochten drukken als daarin maar geen aanval
op of bespotting van het christendom zou voorkomen. De bepaling werd in 1616 door
Amsterdam overgenomen: een aantal vertegenwoordigers van de joodse Portugese
gemeente werd voor de Amsterdamse magistraat geroepen om deze nieuwe bepaling te
vernemen. In 1615 hadden de Staten van Holland reeds besloten een algemeen reglement voor de joden op te stellen. Degenen die een conceptreglement moesten vervaardigen, De Groot en Paauw, gingen echter zeer rigoreus te werk: De Groot wilde zelfs
dat de Talmoed verboden zou worden, een standpunt dat de katholieke kerk nota bene
reeds had verlaten. Eén en ander leidde ertoe dat de Staten van Holland in december
1619 besloten het conceptreglement naast zich neer te leggen en verder van algemene
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maatregelen af te zien. Aldus werd het beleid ten aanzien van de joden en hun geschriften vrijwel geheel op stedelijk niveau bepaald. 599 Het stond de joden vrij binnen de
grenzen van de stedelijke maatregelen hun geschriften in het licht te geven.
Protesten tegen de relatief grote vrijheid die de joden genoten, kwamen weer vooral
van de kant van de gereformeerde kerk; de kritiek betrof vooral de productie van de Talmoed. In 1633 ontstond de eerste polemiek naar aanleiding van een joods geschrift: in
dat jaar deed Gacham Menasseh Ben Israël een poging zijn Conciliator, de verzoener, of
van de overeenstemming der plaatsen in de Heilige Schrift, welke onderling tegenstrijdig
schijnen op te dragen aan de Staten van Holland. Hij wist zich in zijn pogen gesteund
door Vossius en Barlaeus. De Leidse theologen vreesden echter dat de verklaringen die
in het boek werden gegeven van enkele oudtestamentische passages, weliswaar geschikt
waren voor geleerden, maar dat ze voor een gewone lezer schadelijk zouden kunnen
zijn. Zij brachten derhalve een negatief advies uit en dus besloten de gedeputeerden van
de Staten de opdracht te weigeren. Wel nam men voor het boek verder 'op sijn beloop
te laten', op voorwaarde dat de dedicatie eruit verwijderd zou worden. 0 0 In 1636 kwam
de zaak nogmaals in de belangstelling toen Voetius in zijn dispuutscolleges uithaalde
naar 'concionator', volksopruier, Ben Israël en naar de vrijheid waarmee deze blijkbaar
te werk kon gaan. OI Een jaar later stelde de Utrechtse theoloog in zijn colleges opnieuw
de vraag aan de orde of aan joden het drukken van boeken eigenlijk moest worden toegestaan. Voetius beschouwde vooral de grote hoeveelheden Talmoed-exemplaren die in
de Republiek in omloop waren, als een bedreiging. Volgens hem diende van overheidswege op zijn minst een vorm van preventieve censuur van joodse geschriften te worden
ingevoerd. 0 2 Opmerkelijk genoeg besloot de Portugese gemeente in Amsterdam naar
aanleiding hiervan een eigen preventieve censuur toe te gaan passen: in 1639 werd
bepaald dat geen enkel lid van de gemeente in Amsterdam nog boeken mocht drukken
of laten drukken zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van zowel het
wereldlijke als het geestelijke bestuur van de gemeente. Ook het voeren van disputen
met niet-joden werd aan regels onderworpen en daardoor i n g e p e r k t . 3 Ondanks deze
stappen werd de drukpersvrijheid voor joden nog herhaaldelijk bekritiseerd door enkele gereformeerden: zo klaagde Schoock in 165z en Maresius in 1669, in het laatste geval
over Athias' Hebreeuwse bijbeluitgave van 1667. De classes en synodes reageerden op
deze klachten echter niet. Athias werd door de Staten-Generaal zelfs met een gouden
ketting vereerd vanwege dezelfde, overigens veelgeprezen, uitgave. Ook kreeg hij veel
bijval van vooraanstaande oriëntalisten uit Utrecht en Leiden. °4 Het voorstel dat de
synode van Zuid-Holland in 1677 deed aan de Staten-Generaal, om een kerkelijke visitatie voor nog te drukken joodse boeken verplicht te stellen, vond zelfs binnen de gereformeerde kerk nauwelijks bijval; het werd door de Staten-Generaal in 1678 dan ook
resoluut van de hand gewezen. Dit afgewezen voorstel was meteen ook de laatste zeventiende-eeuwse poging de drukpersvrijheid die de joden genoten, in te perken. °5

101

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

2.8.4 De zevenriende-eeuwsefilosofischestromingen
Descartes
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw kwamen in de Republiek ontwikkelingen
op gang die de weg bereidden voor de vernieuwing van de moderne wijsbegeerte. Een
nieuwe stroming, in eerste instantie geïnitieerd door Descartes, bracht met haar vroegrationalistische tendensen, grote veranderingen teweeg in het denken over maatschappij en religie. De toenemende kerkelijke orthodoxie zorgde na 1650 voor veel rumoer in
kerk en universiteit. Inmiddels had het rationalisme ook zijn intrede gedaan in kerkelijke kringen en het had daar tot interne verdeeldheid geleid. Al snel liepen interne conflicten en discussies naar aanleiding van de nieuwe libertijnse denkbeelden dooreen. De
orthodoxe figuren binnen de kerk verzette zich tegen de ideeën van Descartes.
Aan
de universiteiten barstte een strijd los tussen orthodoxen en cartesianen met respectievelijk Voetius en Regius als voormannen. In 1642 kwam die laatste in een geschrift op
tegen de stellingen die Voetius ten nadele van Descartes had geponeerd. Het gelukte
Voetius dit geschrift via bemiddeling van de senaat van de Utrechtse universiteit, waaraan de beide heren als hoogleraar verbonden waren, door de Utrechtse magistraat verboden te krijgen. ° 7 In 1646 aanvaardde Frederik Hendrik, na bemiddeling door Constantin Huygens, echter Regius' dedicatie van zijn boek over de nieuwe fysica en medicijnen, dat grotendeels was gebaseerd op cartesiaanse ideeën. Overigens was Regius wel
zo wijs geweest in dit laatstgenoemde boek Descartes onvermeld te laten. °°
Ook een van de geschriften van Descartes zelf werd door een verbod getroffen;
opnieuw was Voetius hiertoe de initiator geweest: die laatste voelde zich namelijk beledigd door Descartes' Epistola, waarin Descartes zich onder meer negatief had uitgelaten
over Voetius' klacht dat in 's-Hertogenbosch meerdere protestanten lid waren geworden
en nog werden van de Onze Lieve Vrouwe-Broederschap. 9 Op aandringen van Voetius werd de Epistola in september 1643 door de Utrechtse magistraat verboden. I 0
Daarnaast werd echter geen enkel leerstellig werk van Descartes of de zijnen om principiële redenen veroordeeld. Alleen de Utrechtse magistraat ging in op Voetius' klachten, waarbij sterk zal hebben meegespeeld dat die laatste zich persoonlijk beledigd achtte. In 1645 vaardigde de Utrechtse magistraat een totaalverbod op het drukken en verspreiden van geschriften voor of tegen Descartes uit. 1 1
Spinoza en Hobbes
Ook de opkomst van het spinozisme leidde in de Republiek tot hevige reacties. Ironisch
genoeg was het Adriaen Koerbagh (1632/1633-1669) en niet Spinoza zelf, die als eerste
vroeg-spinozistische ideeën publiceerde.
Koerbaghs broer Johannes (1634-1672) was
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in 1666 als proponent in een conflict verwikkeld geraakt met de gereformeerde gemeente van Amsterdam: hem werd namelijk verweten dat hij ketterse, spinozistische ideeën
verkondigde. Broer Adriaen, die er niet alleen dezelfde opvattingen als zijn broer op
nahield, maar die ook nog in concubinaat leefde en een buitenechtelijk kind had, werd
uit de kerk verstoten. Bij zijn verhoor door de Amsterdamse kerkenraad legde hij ten
aanzien van zijn rechtzinnigheid een veelzeggende verklaring af:
'Nader ondersogt wat hij wilde seggen met het woord Enig Weesen verclaarde dat
so te verstaan, dat God, sijnde een oneijndig wesen, buijten het selve geen weesens meer conden sijn: dat alle schepselen syn geen weesens, maar modificatien
of wijsen van bestaan, door haar rust of beweeging bepaalt of uijtgebreijt. I3
In februari 1668 verscheen van de gebroeders Koerbagh de Bloemhof van allerley lieflijkheydsonder verdriet.61^ Dit boek vormde een uitwerking van hun eerste boek dat in 1664
was verschenen met als titel 't Nieuw woorden-boek der reffen. In dit laatste werk werden bastaardwoorden uit het juridisch vakjargon verklaard om aldus de verworvenheden van de rechtswetenschap voor een groter publiek toegankelijk te maken. In de
Bloemhof werden vervolgens ook termen uit andere disciplines en niet in de laatste
plaats uit het theologisch jargon verduidelijkt. Tegelijkertijd werden elementen uit de
spinozistische filosofie en de nieuwste verworvenheden van de verschillende wetenschappen besproken. De auteurs voeren in hun werk uit tegen onredelijke godsdiensten,
onredelijke theologieën en tegen onderdelen uit de bijbel die niet overeenkwamen met
de rede. Met hun woordverklaringen probeerden de Koerbaghs het impliciete bedrog
van waarheden die slechts ogenschijnlijk vaststonden, te ontmaskeren en hun lezers aan
te zetten tot zelfstandig onderzoek. Vermoedelijk werden zij bij de uitgave van hun
tweede boek geholpen door Jan Bouwmeester en Abraham van Berckel. De laatstgenoemde was de vertaler van Hobbes' Leviathan; ook hielp Van Berckel mee aan het ter
perse leggen van een derde boek van de Koerbaghs, namelijk Een ligt schijnende in duystere pUatsen, een boek waarvoor de auteurs sterk waren beïnvloed door de ideeën van
Hobbes. 5 Toen het laatstgenoemde boek reeds gedrukt werd, besloot de Amsterdamse magistraat, op aanraden van de kerkenraad, in februari 1668 de Bloemhof te verbieden.
Adriaen Koerbagh bekende tijdens de verhoren die volgden en waarvan de libertijnse burgemeester Lambert Reijnst door zijn ambtgenoten zorgvuldig werd uitgesloten,
dat hij tussen 1661 en 1665 in contact had gestaan met Spinoza zelf, met libertijnen als
Van den Ende en Knol en met enkele Amsterdamse socinianen. Ook gaf hij toe dat hij
met Van Berckel aan Een ligt schijnende (...) had gewerkt, waarvan het manuscript overigens intussen in beslag was genomen. Omdat men meende dat de boeken van de
Koerbaghs 'wat vorder gaan als wel de opiniën der socinianen' kwam de Amsterdamse

103

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

schout vanwege de 'godslasterlijke discoursen tot het eisen van een wel heel opmerkelijke en barbaarse straf, namelijk het afhakken van de rechterduim, het doorboren van
de tong met een gloeiende priem en dertig jaar opsluiting. Unaniem werd Adriaen
Koerbagh tot de tot ook nog ongewoon zware straf van tien jaar opsluiting, tien jaar verbanning en een boete van vierduizend gulden veroordeeld, terwijl zijn broer Johannes
slechts een vermaning kreeg. Niet lang nadat zijn vonnis was uitgesproken, overleed
Adriaen Koerbagh in 1669 in het Amsterdamse rasphuis. 1 "
Onduidelijk blijft waarom de Amsterdamse magistraat zich in dit geruchtmakende
proces zoveel gelegen liet liggen aan de klachten en de eisen van de gereformeerde predikanten. Tot de schepenen die Adriaen Koerbagh uiteindelijk veroordeelden, behoorden nota bene Hudde, correspondent van Spinoza, en libertijnen als Reijnst, Bontemantel en Van Beuningen. In de periode 1660-1710 werden in Amsterdam slechts drie
auteurs van filosofische en theologische geschriften veroordeeld; in alledrie de gevallen
ging het om spinozistische auteurs die in de volkstaal schreven. Juist de verspreiding van
godslasterlijke stellingen in de volkstaal vormde een belangrijk onderdeel van de aanklacht tegen Adriaen Koerbagh. 17 Voor zijn bijbelinterpretatie was Koerbagh beïnvloed
door de Philosophia sanctae scripturae interpres van Lodewijk Meijer. Meijer, die een
vriend was van Spinoza en die verkeerde in de libertijnse kring van onder meer Johannes Bouwmeester en Jan Rieuwertsz. , gebruikte de filosofie voor de uitleg van de
theologie; hij was van mening dat alleen met behulp van de filosofie de onduidelijkheden in de bijbel konden worden opgelost.
De ideeën van Hobbes (1588-1679) deden opgang in de Noordelijke Nederlanden op
een kritiek moment: enerzijds werd in deze jaren het bewind van De Witt gevestigd, terwijl anderzijds in diezelfde periode de cartesiaanse filosofie langzamerhand dieper in de
Republiek doordrong. De opvattingen van Hobbes leidden weliswaar tot negatieve
reacties vanuit de universitaire hoek, maar dezelfde opvattingen werden in de buitenuniversitaire kring van Lambert van Velthuysen (1622-1685) e n de gebroeders Jan (16221660) en Pieter (1618-1685) de la Court juist zeer positief ontvangen. Hobbes' ideeën
zouden vooral veel invloed gaan uitoefenen op de politieke filosofie, met name op de
soevereiniteitsopvatting van Pieter de la Court. 9
De eerder reeds genoemde Van Berckel vertaalde Hobbes' Leviathan in 1667 als
wapen in de strijd tegen de orangisten en de gereformeerden. 2 ° Reeds in een vroeg stadium trok de vertaling de aandacht van de predikanten: in het voorjaar van 1670 verzochten de Noord- en de Zuid-Hollandse synodes bij de wereldlijke overheid om maatregelen tegen het boek, dat vol zou staan met gruwelen en waarvan 'de titel selve allen
vromen moet verdagt zijn, die na de duyding des H. Geests wt een geweldenaer van
Gods volk te kennen geeft, die Godt dreigt te dooden'.
Het Hof van Holland had
echter geen haast met de zaak: in december 1670 liet het weten dat een advies over het
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boek nog niet gegeven kon worden, omdat de inhoud nog niet was bestudeerd. 22 De
synodes slaagden er ook het volgende jaar niet in 'dat lasterlijcke boek van Hobbes genaemt Leviathan' te laten verbieden. 2 ' Toen de rust in de Republiek was hersteld, was het
Hof pas bereid maatregelen te treffen. In juli 1674 werd opgetreden tegen een aantal
libertijnse geschriften tegelijk: naast de Leviathan werden de eerder genoemde Bibliotheca, Meijers Philosophia en Spinoza's Tractatus verboden, waartoe men zich baseerde
op het plakkaat tegen de socinianen van 19 september 1653.
Intussen bleven de synodes aandringen op maatregelen tegen de 'geusurpeerde licentie van sommige libertijnsche geesten', verspreiders van 'sielverderfelycke en lasterlijcke
boecken op het tonneel van de Christenwerelt door den publycken druck'. Deze auteurs
ondermijnden volgens de predikanten de staat en de ware religie; door hen werd 'de
aenbiddelycke majesteijt Godts in den hemel grootelyckx op verscheijde wijse geprostitueert. 24 Uit een antwoord van het Hof op een synodaal rekwest blijkt dat de wereldlijke instanties in ieder geval vanaf december 1670 kennis hadden van het bestaan van
het Tractatus theologico-politicus; in april 1671 adviseerde het Hof dit 'wtstekendt godtloos boeck' 62 ' direct te verbieden"2", maar er werden vooralsnog geen concrete stappen
tot een officiële verbodsverklaring gezet. In december 1673 meldden de gedeputeerden
van Leiden in de vergadering van de Staten van Holland dat men ergens in de Republiek bezig was het Tractatus en Meijers Philosophia onder een valse titel te drukken: het
Tractatus als Francisco de Ie Boë Sylvius: Opera medica omnia (Editio secunda, Amstelodami: apud A. Gratianum) en de Philosophia als Danielis Heynsii P.P. operum historicorum collectie secunda (Lugduni Batavorum: apud Isacum Herculis). Een dusdanige
brutaliteit maakte dat de Staten van Holland aan het Hof de opdracht gaven de exemplaren overal in Holland in beslag te n e m e n . 2 7 Hiermee liepen de Staten van Holland
vooruit op het reeds genoemde plakkaat van 1674, waarin het Tractatus en de Philosophia onder hun werkelijke titel werden verboden.
Gezien het gebruik van een gefingeerde titel moeten de drukkers zich terdege bewust
zijn geweest van het risico dat zij met de vervaardiging van het Tractatus liepen. Ook
Spinoza zelf wist dat zijn geschrift zeker verboden zou worden als het in het Nederlands
in het licht zou worden gegeven; hij vroeg daarom zijn vriend Jarig Jelles het drukken
van een vertaling te v o o r k o m e n . 9 Het verhaal ging dat Spinoza goed bevriend was
met De Witt en dat het Tractatus met voorkennis van die laatste zou zijn gedrukt. 3 ° In
werkelijkheid is van contact tussen Spinoza en de raadspensionaris echter geen sprake
geweest. 3 ' Overigens was De Witt wel duidelijk afkerig van het optreden van de Oranjegezinde predikanten; zeer waarschijnlijk zorgde zijn invloed ervoor dat er niet reeds
tijdens zijn pensionarisschap een censuurplakkaat tegen libertijnse geschriften werd uitgevaardigd.
Het is opmerkelijk dat de verschijning van Spinozas Ethica nauwelijks problemen
opleverde. Weliswaar kwam de Haagse kerkenraad in juni 1675 op de hoogte van Spi-
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nozas werkzaamheden aan het manuscript 32 en daarom koos de auteur ervoor een
Amsterdamse drukker te benaderen, maar de Amsterdamse predikanten kwamen níet in
actie tegen het boek. ' 3 Wel bleef het werk van Spinoza in het algemeen omstreden; ook
na zijn dood werd tegen zijn geschriften nog opgetreden. Zo werden op 25 juni 1678 de
Opera posthuma ^ door de Staten van Holland verboden, terwijl het Hof reeds op 16
februari van dat jaar met een verbod kwam. 3S
Balthasar Bekker^ 6
Een gematigd predikant die pleitte voor onderlinge verdraagzaamheid en die Descartes
zelfs schriftelijk verdedigde, was Balthasar Bekker (1634-1698). 37 Oude vijandschappen
met andere theologen leidden ertoe dat Bekker aan kritiek kwam bloot te staan: toen in
1670 een commentaar van Bekker op de catechismus verscheen, onder de titel Vaste spyseder volmaakten"^', stuitte dit geschrift op weerstand van Bekkers tegenstanders Arnoldus, Maresius en Wubema, die de Gedeputeerde Staten van Friesland over Bekkers
commentaar op de hoogte brachten en hen wezen op vermeende sociniaanse elementen. Effecten bleven niet uit: de synode van Friesland veroordeelde het boek en op 21
juli 1671 vaardigden de Staten van Friesland een verbod uit, terwijl zij een publicatiestop over het in Bekkers commentaar behandelde onderwerp afkondigden. Meer dan
een storm in een glas water was dit alles niet: toen Bekker enige zeer kleine wijzigingen
in zijn boek had aangebracht, stemde men met de nieuwe versie in 1672 zonder problemen i n . 6 "
Aan het verbod van 1671 lagen dus vooral persoonlijke vetes ten grondslag, maar de
kritiek op een nieuw boek van Bekker in 1691 was van aanzienlijk fundamentelere aard.
In dat jaar verscheen Bekkers Betoverde werelt, waarin hij fel uitvoer tegen allerhande
vormen van bijgeloof. 4 ° Uit verschillende hoeken kwamen talrijke, uiterst negatieve
reacties, met name op Bekkers verklaring van de bijbel en op diens filosofische standpunten. 4I Het omstreden karakter van de Betoverde werelt leidde overigens wel tot een
groot lezerspubliek: waarschijnlijk werden in de eerste maanden na de verschijning al
zo'n vierduizend exemplaren verkocht. Bekker zelf stelde dat er in het voorjaar van 1692
van zijn Friese drukker 750 exemplaren en van zijn Amsterdamse drukker 5000 (!)
exemplaren waren verspreid. 042 Uiteindelijk werd Bekkers boek in 1692 alleen door de
Utrechtse magistraat verboden;" 4 ' de oeverloze klachten van de Zuid- en de NoordHollandse synodes leidden verder tot niets. 'W Ook een poging de schriftelijke verdediging van Bekker door Ericus Walten te laten verbieden, mislukte. 4 5 Alle delen van de
Betoverde werelt zagen het licht, alsmede een Duitse vertaling (in 1693), gevolgd door
een Franse (in 1694) en een Engelse (in 1695). 4 ° De wereldlijke overheid hield de predikanten aan het lijntje: in 1696 stelden de commissarissen-politiek tijdens de synode te
Enkhuizen, naar aanleiding van de vraag waarom Bekkers boek nog altijd niet was ver-
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boden, 'dat alle sodanige pogingen weinigh souden opdoen, also dit boek in veele talen
was overgezet en reeds te veel exemplaren gedivulgeert'. In 1697 werd vervolgens gezegd
'dat daar ontrent iets meer te doen, vergeefse moeijte is'. 47 Het lijkt erop dat de wereldlijke overheid in deze zaak doelbewust gebruik maakte van bepaalde 'vertragingstechnieken'. Met vage beloftes werden de predikanten stil gehouden, terwijl de afhandeling
van de zaak onder aanwending van allerhande uitvluchten telkens werd gerekt. Blijkbaar voelden de wereldlijke instanties niets voor een officieel verbod van Bekkers werk.
2.9 Tenslotte: de handel in verboden boeken
Alle censuurwetgeving en het geregelde toepassen van die wetgeving in de praktijk ten
spijt, was er in de Republiek sprake van een levendige handel in verboden boeken. Het
vervaardigen en vervolgens verspreiden van verboden drukwerk geschiedde altijd in een
sfeer van geheimzinnigheid en vooral anonimiteit. Door middel van verhulde opdrachten en een ondoorzichtige tussenhandel kwamen grote hoeveelheden geschriften van
een bedenkelijke inhoud in omloop; ze werden verkocht op de hoeken van straten, in
herbergen en op trekschuiten. 48 Voor de met het optreden belaste instanties was het
schier onmogelijk tegen alle illegale activiteiten ten strijde te trekken. Min of meer incidenteel lukte het hun drukkers en verspreiders op te sporen. De manier waarop de
geheime handel in verboden drukwerk verliep, valt gedeeltelijk af te leiden uit de processtukken van het Hof van Holland. 049
Veelal werden omstreden geschriften door drukkers niet zozeer op eigen initiatief
alswel in opdracht van derden vervaardigd. 5 ° Tijdens verhoren lieten verdachten doorgaans weten dat zij hun opdrachtgevers niet kenden en dat de opdrachten waren ontvangen van vage, soms zelfs volkomen onbekende figuren. Vaak werd ook aangevoerd
dat men zich niet had gerealiseerd 'daer mede yets te misdoen'. 5I Sommige verdachten
gaven te kennen dat zij bepaalde opdrachten vanwege de risico's die daaraan waren verbonden, hadden afgeslagen. *2 Nu en dan speelden persoonlijke overtuigingen een rol
bij het aannemen van opdrachten; dit was meestal het geval bij religieus-getint drukwerk. De Rotterdamse boekdrukker Matthijs Bastiaensz. was iemand die zich voor het
drukken van bepaalde geschriften inderdaad liet leiden door zijn eigen opvattingen
daaromtrent; deze overtuigde remonstrant werd door het Hof tussen 1610 en 1621 meerdere malen verhoord over zijn contacten met verschillende andere remonstranten. Veel
vaker accepteerden boekverkopers en boekdrukkers opdrachten echter omdat zij hoopten met het verboden werk 'een stuijver te verdienen: winstbejag maakte dat grote risico's voor lief werden genomen. 5 3 Juist omstreden geschriften verkochten goed en zelfs
nog beter wanneer ze ook officieel verboden werden. 54 In korte tijd konden grote hoeveelheden pamfletten tegen een lage prijs worden gedrukt. Op de actualiteit kon
gemakkelijk worden ingespeeld. Omdat de meeste omstreden pamfletten anoniem het
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licht zagen, konden ze door andere drukkers gemakkelijk worden nagedrukt. In de
periode 1607-1648 verscheen zestig procent van het totaalaantal pamfletten over binnenlandse aangelegenheden zonder naam van drukker, auteur of plaats van uitgave. 55
Een drukker diende voordat hij veelgevraagd drukwerk kon leveren, soms eerst grote investeringen te doen. Zo was bij het publiek de belangstelling voor geheime staatszaken bijzonder groot; wilde een drukker de gewenste geheime informatie kunnen
bemachtigen, dan moest hij vaak bereid zijn daarvoor een flinke som neer te tellen. Niet
zelden was de te betalen prijs voor verboden nieuwsfeiten of verboden manuscripten, in
de ogen van de drukker, onredelijk hoog. De Haagse drukker Willem Breeckevelt verhaalde hierover het volgende:
'dat seker persoon, wesende deyn van statuijr, blanck van aengesicht, ende een
weijnig pockdalig hebbende Castangie bruijn haer, (...) gaende gemeenlijck met
boecken los onder syn arm, daer onder eenige musyck boecken, soo inde steden
als ten platten lande met nieuwigheden loopt. (...) dat het selve manneken in den
Hage tot synen huijse is gecomen, vertoonende syn Broeder [Jan Breeckevelt] bij
geschrifte de Articulen van Engelant hem die veijlende te vercoopen, dan wilde
te veel geks daervoor hebben'. ' 6
Wanneer een omstreden geschrift eenmaal was gedrukt, moesten leggers, zetsels, drukproeven en de eventuele correspondentie met opdrachtgevers zo snel en grondig mogelijk worden vernietigd, opdat elke verdenking kon worden weggenomen. 57 Zo had
Johannes Rammazeyn aan Lancelot van Brederode toegezegd in zijn administratie geen
melding te maken van de eenmaal gedrukte exemplaren van diens Apostasie,. 5 Claes
Spont was minder voorzichtig geweest: die had de afname van enig omstreden of verboden drukwerk, inclusief de namen van de kopers, gewoon in zijn kasboeken vermeld,
waarin dus te lezen stond:
'folio 120 Renert Huigen van Rotterdam, 100 copien die Vuytenbogaert aen een
goet vrunt heeft geschreven'
'folio VLI Pete Mary 49 prenten van Groot, 40 Spiegels 12 nulliteiten, 12 Spiegels, 50 Leugenstricken, 100 Dieven, 25 Wreetheden, 25 Vuytenbogart prenten,
50 Sommiers, 25 Dieven, 50 Ar[ticu]len, 8 Wreetheden, met 8 Spiegels ï 9
Vaak was er sprake van meer dan alleen zakelijke contacten tussen met name de dissenterse boekverkopers en boekdrukkers. De wereld van verkopers en drukkers was tamelijk klein; daarbinnen onderhielden vooral de remonstrantsgezinden in de jaren van verdrukking veel persoonlijke contacten met elkaar. Zo was Govert Basson een goede
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vriend van Matthijs Bastiaensz.; meer dan eens ontmoetten de twee elkaar in Rotterdam.
Geregeld keren omstreeks 1620 de namen van telkens dezelfde boekverkopers
in de verhoorteksten terug; de handel in verboden drukwerk voltrok zich binnen een
min of meer vaste kring van opdrachtgevers, aanbieders en afnemers. '
Doorgaans werden eenmaal gedrukte geschriften in pakketjes van tussen de tien en
de vijfentwintig exemplaren in een gesloten couvert en volledig anoniem aan diverse
boekverkopers toegezonden. Een tussenpersoon of winkelbedienden droegen naderhand zorg voor het incasseren van de opbrengsten. In de censuurplakkaten was het
boekverkopers verplicht gesteld dergelijke anonieme zendingen direct te melden aan de
magistraat of aan de schout; de verhoren van het Hof maken echter duidelijk dat zij zich
aan deze verplichting niet of nauwelijks hielden. Vaak probeerde een boekverkoper
wanneer het misliep het anonieme karakter van een zending aan te wenden als bewijs
voor het feit dat hij de afzender eenvoudigweg niet kón kennen. Als verklaring voor de
aanwezigheid van omstreden vlugschriften in zijn huis, liet Ludolph Breeckevelt weten,
'Dat hy der selver niet een van en heeft vercoft, dat hij niet en weet bij wien de
selfde syn gedruckt ofte van wien hem de selfde syn toegesonden. Dat hij s'avonts
van Delft te huijs comende, wt syne meijt heeft verstaen, dat de voors. exemplaren tot synen huijse waren gesonden, en [de] dat sy de meest vercoft hadde, sonder dat hij eens op den inhoude vandien heeft geleth, alsoo hij andere dingen int
hooft hadde'. 662
Jan van Vely hield zich eveneens van de domme; over een door hem ontvangen pakketje pamfletten merkte hij op:
'dat hy niet en weet van wien dat het is gecomen, oock niet gelet heeft op het
opschrift, alsoe hy niet en wiste dat daer yets was in, daer recherche op soude
6з
werde gedaen.
Af en toe lieten de bevoegde instanties huiszoekingen verrichten bij verkopers en druk
kers; ook schuiten, pakketboten en wagens werden onderzocht. Bij sommige verkopers
of drukkers werden zelfs herhaaldelijk invallen gedaan. Zo stond Breeckevelt op elke
lijst van huiszoekingen onder Haagse drukkers en uit aantekeningen van het Hof blijkt
dat de familie Breeckevelt bij de verschijning van ieder nieuw paskwil eigenlijk reeds bij
voorbaat verdacht was. 6 6 4 Van enige systematiek bij de opsporing lijkt verder geen spra
ke te zijn geweest. Meestal kwamen zoekacties pas op gang na een concreet verbod; vrij
wel nooit werd preventief naar dubieus drukwerk g e s p e u r d . 5 De inspanningen van de
plaatselijke gerechten en het Hof van Holland leverden niet al te veel op: vondsten wer
den veeleer door toeval dan door gericht onderzoek gedaan.
Door een gebrekkige
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coördinatie liepen ambtenaren elkaar vaak voor de voeten met alle nadelige gevolgen
van dien. 7 Soms werden identiteit van drukker en auteur wel achterhaald, maar konden geen arrestaties worden verricht, omdat verdachten inmiddels waren uitgeweken
naar plaatsen waar de stedelijke jurisdictie niet meer gold; bestuurlijk particularisme
maakte dan vaak dat andere instanties verder geen maatregelen namen. 8
Nu en dan werd het verdachte drukwerk zelf aan een nader typografisch onderzoek
onderworpen: boekverkopers, drukkers, zetters en lettergieters waren dusdanig goed
bekend met de eigenaardigheden van hun eigen materiaal en dat van anderen dat zij
soms drukwerk op grond van typografische kenmerken konden toeschrijven aan een
bepaalde drukkerij of gieterij. De Goudse lettergieter Briot herkende bijvoorbeeld de
letters die waren gebruikt voor de druk van de Morgen-wecker As de zijne: ruim een jaar
voor het verschijnen van het bewuste pamflet had hij de letters gegoten en verkocht aan
de Antwerpse drukker Slingerslach. 9 Anderen konden op grond van drukkersornamenten de stad van herkomst vaststellen. Zo verklaarde drukker Arnout Leers bijvoorbeeld dat een bepaald pamflet uit Amsterdam afkomstig moest zijn 'omdat eenige tyt
herwaerts de vers. staerties eerst tot Amsterdam syn gedruckt geweest. 7 °
Voor het anoniem laten van uitgaven werden door de betrokkenen de meest vindingrijke verklaringen gegeven: Lancelot van Brederode zou de vermelding van zijn
naam op de titelpagina van zijn Apostasie bijvoorbeeld achterwege hebben gelaten,
omdat 'tselve [vermelding van de auteursnaam] alte ambitieux soude syn'. Of de drukkersnaam en de plaats van uitgave vermeld zouden worden, had hij overgelaten aan de
'arbitrage ende discretie van de drucker'; met deze verklaring legde hij het probleem dus
bij drukker Johannes Rammazeyn. 7 I Adriaen Moettjes liet weten dat hij op de door
hem vervaardigde nadrukken van een verdacht pamflet zijn naam met opzet niet had
vermeld 'op hoope dat het selve te meerder authoriteyt aentselve boeck soude geven';
een anoniem boek bevatte volgens hem altijd omstreden zaken en dat zou de nieuwsgierigheid van de lezers immers wel prikkelen. 7 2
¿.io Conclusie
Censuurwetgeving
De zelfstandig geworden Noordelijke Nederlanden ontwikkelden, in navolging van de
voormalige Habsburgse bestuurders, na 1576 een eigen beleid met betrekking tot de
drukpers. De Habsburgse wetgeving was destijds echter tot stand gekomen als gevolg
van de godsdienstige twisten in de hervormingstijd, terwijl in de zeventiende eeuw heel
andere factoren aan de censuurwetgeving ten grondslag lagen. Toen de landsheer eenmaal was verlaten, bleven de oude verbodsbepalingen aanvankelijk nog gewoon in
gebruik: de preventieve censuur die in de zestiende eeuw tegen de ketterij was aange-
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wend, werd in de maatregelen die in de jonge Republiek gingen gelden, aanvankelijk op
eendere wijze gehanteerd, in de eerste jaren zelfs op strenge wijze. De censuurbepalingen werden grotendeels overgenomen. De omstandigheden waaronder de beleidslijnen
van de Staten-Generaal en de gewestelijke staten werden uitgezet en in de praktijk
gebracht, verschilden echter fundamenteel van die in de zestiende eeuw.
In internationaal opzicht werd de Republiek al snel een belangrijke mogendheid;
onder invloed van diverse factoren ontstond er een omvangrijke productie van en handel in boeken. De drukkersactiviteiten concentreerden zich in de zeventiende eeuw
vooral in het gewest Holland; dit gewest werd al spoedig de voornaamste initiatiefnemer van de censuurwetgeving voor de gehele Republiek. Maar ook in de andere gewesten waren drukkers actief en dus deed zich ook daar de noodzaak van een eigen wetgeving gevoelen. De censuurwetgeving was er in eerste instantie een van gewestelijke aard;
met name in de beginjaren van de zeventiende eeuw stelden de Staten-Generaal zich
terughoudend op.
Gesteld kan worden dat het censuursysteem in de Republiek zijn tekortkomingen
kende: in theorie lieten de vele plakkaten weinig ruimte voor ongewenst drukwerk,
maar de praktijk liet zien hoezeer de uitvoerende instanties tekort schoten. De overheid
had nog geen grote greep op de maatschappij. Bovendien werd het 'centrale' gezag
behoorlijk tegengewerkt: niet alleen was er vaak sprake van onwil van de met de uitvoering belaste ambtenaren, maar ook kwamen de gewesten en daarbinnen de steden
meer dan eens op voor hun privileges, waarbij ze de centraal genomen maatregelen niet
zelden beschouwden als een aantasting van hun eigen autonomie. Dit gewestelijke (en
stedelijke) particularisme leidde ertoe dat elk gewest zijn eigen strafmaat en vervolgingsbeleid hanteerde, zodat van eenheid nauwelijks gesproken kan worden. Op die
manier kon het voorkomen dat een in Holland verboden boek in Utrecht zonder problemen gedrukt en verspreid kon worden. Ook de bevoegdheid van de steden om onafhankelijk en dus op eigen initiatief censuurkeuren uit te vaardigen en boeken te verbieden, leidde in de praktijk bepaald niet tot eenduidigheid.
Meer en meer raakte de Republiek betrokken bij de internationale politieke ontwikkelingen. De Staten-Generaal gaven ten aanzien van deze ontwikkelingen steeds
vaker blijk van zelfbewustzijn, vooral vanaf de Bestandsjaren. Het gewest Holland speelde wat dit betreft een voortrekkersrol: niet alleen initieerde het doorgaans de besluitvorming van de Staten-Generaal, meestal waren de Generaliteitsplakkaten ook gebaseerd op Hollandse wetgeving. De politiek met betrekking tot de drukpers stond in de
eerste decennia van de zeventiende eeuw vrijwel geheel in het teken van de binnenlandse kerkelijke twisten, waarbij zowel de gereformeerde kerk als Engeland voortdurend de besluitvorming trachtten te beïnvloeden. Werd door Holland tijdens de inlandse twisten aanvankelijk een middenkoers gevaren waarmee men gematigdheid en rust
beoogde, na 1619 veranderde deze houding: remonstrantse boeken en pamfletten wer-
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den alom verboden. Tot groot ongenoegen van de orthodoxe predikanten betekende de
overwinning van de contraremonstranten echter niet dat de kerk nu ook het monopolie van de controle op de drukpers verwierf. De kerk was en bleef juist afhankelijk van
de wereldlijke overheid, zelfs waar het ging om uitgaven van godsdienstige aard. Een
enkele maal voelden de Staten van Holland zich zelfs geroepen de kerkdijken te vermanen en inzake hun onderlinge ruzies een publicatieverbod op twistschriften af te
kondigen. De gereformeerde kerk slaagde er niet in het door de wereldlijke overheid
gevoerde beleid te wijzigen. Die overheid was slechts bereid naar de klachten van de
synodes te luisteren, wanneer de rust in het land daadwerkelijk dreigde te worden verstoord.
De relatieve rust die volgde na de godsdienstig-politieke twisten van 1609-1619, werd
in het begin van de jaren veertig verstoord door een aantal internationale gebeurtenissen waarvan de Republiek niet afzijdig kon blijven. Voor het eerst kwam de politieke
betrokkenheid van de Republiek bij de haar omringende landen tot uiting in de besluitvorming ten aanzien van de drukpers. De afhankelijkheid van het buitenland zou tot
het einde van de eeuw het censuurbeleid voor een groot gedeelte gaan bepalen. De pragmatische overweging vanwege het staatsbelang te allen tijde internationale conflicten te
vermijden, begon een belangrijke rol te spelen. Deze tendens werd grotendeels bepaald
door de expansiepolitiek van Engeland en Frankrijk, de twee naties die zich bij voortduring via hun ambassadeurs trachtten te mengen in de Noord-Nederlandse besluitvorming. Zo vroegen de Engelse Burgeroorlog en de Munsterse vredehandel om nieuwe censuurmaatregelen, die in 1650 nog acuter werden door de binnenlandse onrust als
gevolg van het conflict tussen stadhouder Willem III en de stad Amsterdam. Daarnaast
zag men zich genoodzaakt op te treden tegen de ongewenste publicatie van allerhande
staatszaken, een hinderlijk verschijnsel dat zich steeds vaker en in telkens omvangrijker
mate voordeed. Niet alleen werd hierdoor het eigen gezag ondermijnd, ook kon de
ongeautoriseerde openbaarmaking van bijvoorbeeld geheime vredestraktaten of brieven
van buitenlandse ambassadeurs de woede en irritatie van andere mogendheden opwekken.
Omtrent het midden van de zeventiende eeuw werd de aard van de censuurplakkaten steeds repressiever. Een illustratie daarvan is de sterke verhoging van de boetes in de
jaren 1650-1651. Duidelijk was geworden dat de preventieve censuur ontoereikend was.
Omstreeks dezelfde tijd ontstonden grofweg twee categorieën plakkaten: enerzijds de
plakkaten die op politieke gronden en anderzijds de plakkaten die op religieuze gronden werden uitgevaardigd. De zeer strenge wetgeving, vanaf 1651, inzake de als zeer
gevaarlijk beschouwde socinianen, vormde de basis voor de laatst genoemde plakkaten.
Opnieuw was de angst dat de rust van het land zou worden verstoord, de voornaamste
reden voor de betreffende wetgeving. In de jaren 1670-1680 zagen ook plakkaten tegen
andere heterodoxe stromingen, waartoe ook de filosofische richtingen werden gerekend,
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het licht. Voor het eigen karakter van de laatstgenoemde richtingen had men weinig
oog: ze werden doorgaans op één lijn gesteld met de verschillende anti-trinitarische stromingen en ze werden ook als zodanig tegemoetgetreden.
In de loop van de zeventiende eeuw werd de rol van de Staten-Generaal steeds
bescheidener. Holland bleef de grootste invloed op de censuurwetgeving houden, maar
ook de betrokkenheid van de overige gewesten nam in de tweede helft van de zeventiende eeuw sterk toe. Steeds meer plakkaten werden uitgevaardigd naar aanleiding van
individuele zaken. Van lieverlede werd de censuurwetgeving een lokale aangelegenheid,
waardoor een almaar grotere verscheidenheid aan verbodsbesluiten ontstond.
Ook na 1650 bleef de invloed van de buitenlandse mogendheden groot. Zo kon het
gebeuren dat het eerste plakkaat tegen obscene literatuur (in 1669) zijn aanleiding niet
zozeer vond in de klachten van predikanten, alswel in een poging het agressieve Frankrijk van Lodewijk XIV niet te beledigen. Het optreden tegen met name de Franse couranten die in de Republiek werden gedrukt, lijkt eenzelfde aanleiding te hebben gehad.
Toch zag men, vooral om economische redenen, 7 3 af van het naar Frans voorbeeld
instellen van een 'staatscourantier' en dat kan veelzeggend worden genoemd: blijkbaar
konden financiële overwegingen doorslaggevend zijn voor het al dan niet doorvoeren
van een bepaalde censuurmaatregel. Toch lijkt het erop dat vooral het streven naar vermijding van internationale conflicten de belangrijkste drijfveer voor de censuurwetgeving is geweest. Zo kwamen de maatregelen van 1686,1688 en 1691 duidelijk naar aanleiding van de internationale ontwikkelingen tot stand. Het gesignaleerde streven naar
conflictvermijding werd door de toenemende politieke verzwakking van de Republiek
alleen nog maar groter.
Uitvoeringspraktij к
Het waren vooral de Staten van Holland die de optredens tegen ongewenst drukwerk
telkens in gang zetten. In samenwerking met het Hof van Holland werden onderzoeken
ingesteld in de steden van het gewest, waarbij de officieren door het Hof herhaaldelijk
schriftelijk werden aangespoord toch vooral hun plichten na te komen. Optredens von
den met name plaats wanneer de rust in de Republiek ernstig in gevaar dreigde te
komen door de verspreiding van bepaalde geschriften of wanneer klachten van buiten
landse gezanten of van de synodes niet langer genegeerd konden worden. Meer dan eens
liepen degenen die bij verdacht of verboden drukwerk betrokken waren, door toeval
tegen de lamp. Van een echt structurele aanpak was bij de opsporing geen sprake. O m
het toeval een handje te helpen maakte justitie gebruik van verklikkers: tegen een belo
ning kon men auteurs, drukkers en verspreiders aangeven. Vooral in de jaren waarin de
spanning in politiek opzicht hoog opliep, bediende men zich van een beloningensys
teem; nu en dan waren buitenlandse gezanten zelfs bereid premies uit te loven.
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De reeds genoemde buitenlandse gezanten hielden de geschriften die in de Republiek van de pers kwamen, nauwlettend in de gaten. Landen als Frankrijk en Engeland
beschikten daartoe zelfs over spionnen. En het waren niet alleen de ambassadeurs die de
Staten-Generaal en de Staten van Holland op onbetamelijke teksten wezen: ook de
gedeputeerden van de classes en synodes van de gereformeerde kerk kwamen de wereldlijke instanties voortdurend op schandelijke geschriften attenderen. De onschuldige
lezer diende immers te worden beschermd tegen allerhande heterodoxe denkbeelden.
Vergeleken met de stringente censuurwetgeving, vielen uiteindelijk relatief weinig
personen daadwerkelijk in handen van justitie. Dit had niet zozeer te maken met een
grote, praktische tolerantie, alswel met het feit dat er voor justitie veel belemmerende
factoren waren: de justitiële organisatie was gebrekkig, het corps van vervolgingsambtenaren was veel te klein en door het gewestelijke en stedelijke particularisme werkten veel
instanties elkaar, omwille van het behoud van de autonomie, liever tegen dan dat men
de handen in elkaar sloeg.
Wanneer het toch tot bestraffingen kwam, dan werd de zwaarte van de opgelegde
straffen veelal bepaald door de dan geldende politieke situatie: wanneer de spanningen
opliepen, werden de straffen meestal zwaarder. Doorgaans werden boetes opgelegd en
bij zwaardere overtredingen, meestal bij recidive, ging men over tot verbanningen. Lijfstraffen vonden vrijwel niet plaats, enkele, vooral stedelijke, excessen daargelaten.
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw namen de Staten van Holland aanvankelijk een tamelijk milde houding aan, maar met de tijd werd het optreden tegen verboden geschriften feller. Met name in de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw
kwamen bij censuurkwesties geregeld jurisdictieconflicten voor: verschillende malen
moest het Hof van Holland bijvoorbeeld machteloos toezien hoe een stedelijk gerecht
een bepaalde kwestie zelf afhandelde, terwijl het Hof die afhandeling liever had overgenomen. Had er eenmaal een berechting plaatsgevonden, dan bleek het meer dan eens
lastig ook op de daadwerkelijke uitvoering van de opgelegde straffen toe te zien. Aldus
kon het gebeuren dat verbanningen werden genegeerd en dat verboden boeken in andere talen of met andere titels gewoon bleven verschijnen.
In het laatste kwart van de eeuw werd men wederom geregeld geconfronteerd met
buitenlandse klachten, vooral over drukwerk dat in de Republiek verscheen om vervolgens over de grenzen voor onrust te zorgen. Soms probeerden de wereldlijke instanties
zo omzichtig mogelijk met omstreden drukwerk om te springen; hoe minder ruchtbaarheid eraan werd gegeven, des te minder effect zou het immers hebben. Niet alleen
ging men veelal omzichtig te werk, ook hield men klagers vaak aan het lijntje, vooral
wanneer het kerkelijke klachten betrof. Het duidelijkst was dat bij de afhandeling van
de klachten over Bekkers Betoverde werelt nooit slaagden de synodes erin het boek op
gewestelijk, laat staan centraal niveau verboden te krijgen.
Tamelijk verbazingwekkend waren de interventies van stadhouder Willem III bij een
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aantal grotere censuurprocessen. Tot driemaal toe bemoeide hij zich persoonlijk met de
afhandeling van censuurkwesties: eenmaal achtte hij een opgelegde straf te licht en
gelukte het hem via slinkse omwegen de straf te laten verzwaren; tweemaal deed hij er
alles aan een aantal gunstelingen uit handen van justitie te krijgen en vervolgens te houden. Een van die gunstelingen, Govert Bidloo, wist aldus maar liefst twee keer de dans
te ontspringen.
Tot dusver bleef in de secundaire literatuur de censuur van couranten, prenten en
kaarten nogal onderbelicht. Juist bij couranten waren de censuurmogelijkheden voor de
wereldlijke instanties behoorlijk groot, omdat courantiers vanwege de grote concurrentie veelal octrooien op hun couranten aanvroegen, waardoor ze in grote mate van de
octrooiverlenende instanties afhankelijk werden. Daar komt bij dat couranten geregeld
verschenen en een tamelijk vast lezerspubliek kenden, hetgeen de controlemogelijkheid
vergrootte. Courantiers kregen meestal vooraf al waarschuwingen over wat zij wel en
wat zij niet in hun couranten mochten opnemen. Klachten achteraf leidden vaak tot tijdelijke verschijningsverboden en boetes. Veruit de meeste klachten kwamen weer van
buitenlandse gezanten. Toen na 1670 vooral de Franse couranten die in de Republiek
werden gedrukt, voor problemen begonnen te zorgen, werd in 1679 een plakkaat uitgevaardigd waarin het uitgeven van dergelijke couranten alom werd verboden. Eenzelfde
verbod volgde nogmaals in 1686 met een herhaling in 1691. Aan het einde van de zeventiende eeuw werd het optreden tegen couranten en courantiers minder streng, hoewel
klachten over verwerpelijke passages tot ver in de achttiende eeuw werden gehoord.
Prenten en kaarten werden eveneens in de gaten gehouden. Politiekgetinte prenten
met een opruiend karakter werden bij ontdekking zonder meer in beslag genomen en
vooral ook tegen spotprenten werd opgetreden. Opnieuw gold dat mogelijke beledigingen van buitenlandse mogendheden een belangrijke drijfveer voor vervolgingen
vormden. Degenen die bij opruiende prenten betrokken waren, werden berecht conform de algemene censuurplakkaten tegen schadelijk drukwerk. Bij kaarten speelde
opruiing geen rol; als er kaarten werden verboden, dan was dat vooral uit strategische
overwegingen: de vijand moest bepaalde geografische gegevens niet in handen kunnen
krijgen. Aanleiding tot het verbieden van kaarten waren altijd de octrooiaanvragen van
de makers ervan: een octrooi werd dan geweigerd en de koperen platen en reeds gedrukte exemplaren werden in beslag genomen. Vaak werd de vervaardiger (gedeeltelijk)
schadeloos gesteld. Omdat de kaarten alleen uit strategisch oogpunt werden verboden,
was van bestraffingen uiteraard nooit sprake.
Octrooiaanvragen, niet alleen voor kaarten maar ook voor allerhande geschriften,
boden de Staten-Generaal en de Staten van Holland mogelijkheden tot ingrijpen in de
inhoud van de werken waarvoor een octrooi werd aangevraagd. Een octrooi werd in
principe slechts gebruikt als een bescherming tegen nadruk en andere oneerlijke concurrentie. Dat nam echter niet weg dat de verlenende instanties bepaalde inhoudelijke
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voorwaarden konden stellen aan de verlening van een octrooi; geregeld werden octrooien vanwege de inhoud van een bepaald werk dan ook geweigerd. Toch wilde men koste wat kost voorkomen dat octrooien werden beschouwd als een inhoudelijke goedkeuring. Het aanvragen van een octrooi was in de zeventiende eeuw overigens niet verplicht: boeken konden ook altijd zonder octrooi worden uitgegeven en dat beperkte
uiteraard de invloed van de verlenende instanties.
Gedurende de gehele zeventiende eeuw werd opgetreden tegen geschriften van verschillende heterodoxe stromingen. Nauwlettend werden door de wereldlijke en de kerkelijke instanties dergelijke geschriften in de gaten gehouden van remonstranten,
doopsgezinden en vooral socinianen. Met name die laatsten werden beschouwd als zeer
gevaarlijk en tegen hen werden dan ook verschillende zeer strenge plakkaten uitgevaardigd. Niet alleen voor drukwerk van de grotere stromingen, maar ook voor dat van de
meer sektarische richtingen was men beducht. Daarom lette men zorgvuldig op de
geschriften van rozenkruisers of van volgelingen van De Labadie, Koelman of Rothé.
Ook de teksten die werden vervaardigd door niet-protestanten, katholieken en joden,
waren aan een vorm van censuur onderhevig en tenslotte werd verschillende malen
opgetreden tegen werken van vertegenwoordigers uit de nieuwe, filosofisch-rationalistische hoek.
Ondanks alle maatregelen was er in de zeventiende-eeuwse Republiek sprake van een
levendige handel in verboden drukwerk. Allerhande middelen werden door de betrokkenen aangewend om niet in de gaten te lopen: geheime netwerken van opdrachtgevers,
geheime leveranties en anonieme zendingen. Werd een drukker of verkoper toch
gepakt, dan bediende hij zich vaak van de meest vindingrijke en daardoor veelal zeer
eigenaardige excuses om de dans te ontspringen. Soms haalden die uitvluchten echter
niets uit, omdat collega-drukkers of -verkopers dan in staat waren aan de kenmerken
van het gewraakte drukwerk af te lezen van wie het afkomstig was.
Alles bij elkaar kan worden gesteld dat er sprake was van een zekere discrepantie tussen
de theorie van de censuurwetgeving en de uiteindelijke praktijk van de uitvoering.
Gezien de strengheid van de censuurplakkaten, is het aantal concrete bestraffingen zeker
aan de lage kant. Die discrepantie was echter niet het gevolg van een grote tolerantie bij
degenen die met de uitvoering waren belast. Het achterblijven van het aantal bestraffingen werd veeleer veroorzaakt door de gebrekkige organisatie van de totale uitvoering:
men wilde vaak wel, maar men kon vaak niet. Er waren voor drukkers en verkopers
allerhande manieren om aan vervolgingen te ontsnappen. Werden zij wel gearresteerd,
dan kon het nog best zo zijn dat zij er met een relatief geringe bestraffing vanaf kwamen omdat de betrokken instanties in jurisdictieconflicten betrokken raakten en daarom niet bereid waren met andere instanties aan een correcte afhandeling van een proces mee te werken. Toch moeten de gevallen waarin het wèl tot bestraffingen kwam,
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zeker niet uit het oog worden verloren: in de zeventiende-eeuwse Republiek werden
boeken verboden en werden auteurs, boekverkopers en boekdrukkers meer dan eens wel
degelijk beboet, verbannen of gevangen gezet. Hoewel de frequentie en de strengheid
waarmee dit gebeurde, duidelijk verschilden van de censuurpraktijk in landen als Engeland en Frankrijk, neemt dat niet weg dat er in de Republiek zeker van een concrete
censuur sprake was. Alleen in relatief opzicht heerste er in de Republiek ten aanzien van
de drukpers een tamelijk tolerant klimaat, dat echter vooral het gevolg was van een
praktisch onvermogen tot rigoureus optreden. Een algehele drukpersvrijheid was er echter pertinent niet; betrokkenen bij ongewenst drukwerk liepen te allen tijde risico's.

"7

3
Censuurmaatregelen van de Nederduitse en Waalse
gereformeerde kerk op centraal en provinciaal niveau

3.1 Inleiding
Binnen de gereformeerde kerk hield men zich op alle niveaus bezig met de controle van
allerhande geschriften: in kerkenraden, classes en synodes werden boeken aan visitaties
onderworpen en werden de uitkomsten van die visitaties uitvoerig besproken, waarna
meer dan eens interne en externe maatregelen volgden. In dit hoofdstuk zal met name
aandacht worden besteed aan de interne censuurmaatregelen, voor zover die werden
getroffen op centraal en provinciaal niveau binnen zowel de Nederduitse als de Waalse
kerk. Dat wil zeggen dat beschreven zal worden welke stappen intern, dus binnen de
kerk, werden genomen tegen lidmaten die zich volgens de synode schuldig hadden
gemaakt aan de vervaardiging van ongewenste teksten. Aan de externe activiteiten,
waarbij de hulp van de wereldlijke overheid met wisselend succes werd ingeroepen,
werd reeds aandacht besteed in hoofdstuk 2;1 dergelijke activiteiten zullen ook in dit
hoofdstuk, zij het meer zijdelings, aan de orde komen.
Voor het centrale niveau zijn twee bronnen geraadpleegd: (1) de acta van de Nationale Synode van 1618-1619 en (2) de resoluties van de Waalse synode. Anders dan de
Nederduitse gereformeerde kerk kende de Waalse tak geen provinciale synodes: er was
slechts één, overkoepelende, synode waar alle Waalse kerkenraden in de Republiek hun
afgevaardigden naar toe zonden; deze synode had tweemaal per jaar plaats. Aldus fungeerde de synode als het centrale en dus hoogste bestuursorgaan van de Waalse kerk.
Hoewel er in de zeventiende eeuw ook sprake is geweest van verschillende Waalse clasш-bijeenkomsten, zijn van Waalse classes vaak maar weinig stukken bewaard gebleven.
Wel vindt men de resoluties van deze classicale vergaderingen in het 'livre des actes'. Bij
de Waalse kerk zijn de classicale acten identiek aan dat wat men bij de Nederduitse gere
formeerde kerk de 'acta deputatorum' noemt. Aan het einde van een Waalse synodever
gadering werden gedeputeerden aangewezen voor de afwerking van de besluiten die tij
dens de laatste synodevergadering waren genomen en ter behandeling van belangrijke
binnenkomende zaken vóór de volgende synodevergadering. Gesteld mag worden dat
alle belangrijke zaken waarmee deze gedeputeerden tijdens een classisvergadering te
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maken kregen, altijd terugkwamen op een synodevergadering. Dat is de reden waarom
ten behoeve van de onderhavige studie de aandacht slechts is uitgegaan naar de boekencensuur door de Waalse kerkenraden 2 en de overkoepelende Waalse synode. Aan de
censuurvondsten in de stukken van deze synode zal in dit hoofdstuk uitgebreid aandacht worden besteed.
Binnen de Nederduitse gereformeerde kerk was wél sprake van een provinciale
bestuurslaag: in vrijwel alle gewesten waren provinciale synodes actief. In dit hoofdstuk
zullen de censuurmaatregelen van de particuliere synode van Zuid-Holland 3 worden
bestudeerd, als illustratie van de manier waarop de kerk op gewestelijk niveau de verschillende producten van de drukpers in de gaten hield. In hoofdstuk ι is beargumen
teerd waarop juist voor deze synode werd gekozen. Voor een (beknoptere) beschrijving
van de activiteiten der synodes waaronder de kerkenraden in de onderzochte steden res
sorteerden, zij verwezen naar de hoofdstukken 5 (synode van Overijssel) en 6 (synode
van Gelderland). 4
3.2 De Nationale Synode te Dordrecht (1618-1619)
Toen in 1618-1619 de Nationale Synode te Dordrecht bijeenkwam om te komen tot een
definitieve Oplossing' voor de reeds langlopende en felle onenigheden tussen de remon
stranten en de contraremonstranten, werd ook op verschillende momenten gesproken
over het probleem van het vele licenticuze drukwerk dat ongecontroleerd, ongestraft en
in grote hoeveelheden de persen in de Republiek verliet. Vooral ook de tijdens de syno
de aanwezige buitenlandse theologen lieten van zich horen: zij zetten uiteen hoe er in
hun landen met dergelijk drukwerk werd omgegaan en wat volgens hen de beste reme
die ertegen zou zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de discussies die naar aanlei
ding van dit probleem werden gevoerd en de besluiten die er uiteindelijk over werden
genomen.
De Engelse theologen gaven als eersten hun mening over de manier waarop ongewens
te producten van de drukpers tegemoet moesten worden getreden.5 Zo stelden zij dat
de vrijheid van drukpers in de Republiek stellig diende te worden beperkt. Men reali
seerde zich echter dat die beperking een zaak was van de wereldlijke overheid. Derhal
ve moest men de Staten-Generaal verzoeken hun autoriteit aan te wenden. In alle ste
den waar zich drukkerijen bevonden en vooral in die steden waar ook academies waren,
moesten kerkelijke personen worden aangesteld die vooraf alle boeken lazen die gedrukt
zouden worden; pas met hun goedkeuring mochten ze dan ook werkelijk gedrukt wor
den. Men wenste dat niemand zich met boekdrukken zou bezighouden, die niet lid was
van de gereformeerde kerk. Scheurmakers moesten uit het vak worden geweerd. Geen
boek mocht worden gedrukt zonder een vergunning en goedkeuring achterin het boek,
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geschreven door een speciaal daartoe aangesteld persoon. Alleen zo zou de kerk en zou
de Republiek worden gevrijwaard van een grote last.
De theologen uit de Paltz kwamen op hun beurt met een achttal punten:
ι Er diende volgens hen een vast aantal drukkerijen te komen in de steden en de pro
vinciën; alleen beëdigde drukkers mochten worden aangenomen.
2 Alle reeds gedrukte boeken met sociniaanse of libertijnse ketterijen, alsmede ketterijen van andere geestdrijvers, alsook boeken die de goede zeden schaadden, moesten worden vernietigd. Alleen de 'gezonde', heilzame en geschikte boeken om de
Godzaligheid te leren kennen, mochten bewaard blijven. Indien die laatste boeken
herdrukt zouden worden, moesten ze van een nieuwe voorrede worden voorzien,
opdat het volk zou leren inzien welke boeken het behoorde te lezen.
3 Men moest ook voorkomen dat er 'onreine' boeken van buiten de provincie zouden
worden ingevoerd.
4 Een boek mocht pas worden gedrukt als het door speciale opzichters was goedgekeurd. Aan de Staten van Holland moest worden verzocht aan niet-goedgekeurde
boeken geen privilege toe te kennen.
5 In de steden moesten de predikanten de opzichters zijn, samen met een magistraatspersoon en een ouderling. In de provincies zouden het de professoren van de
academies zijn, of, indien niet aanwezig, de gedeputeerden van de classes of de synodes die daartoe werden gekozen 'met bijgevoegden politieken, zoo menigmaal de
zaak zulks is vereischende.'
6 Er mochten geen veranderingen of verbeteringen in drukwerken worden aangebracht zonder medeweten van de kerkenraden in de steden en van het college der
opzichters in de provincies.
7 De bijbel mocht slechts worden gedrukt op last van de synode en verder nooit.
8 Er moesten wetten komen voor alle drukkers en correctors in de drukkerijen; deze
wetten moesten in alle winkels worden aangeplakt. De drukkers en correctors dienden deze wetten stipt na te leven, tot nut van kerk en staat.
Hierna gaven de Hessische theologen hun mening. Zij stelden dat de kunst van het
drukken een gave Gods was; de drukpers was een zeer goed middel ter verspreiding van
de hemelse waarheid. Misbruik van deze kunst was echter zeer gevaarlijk en kwam
helaas op grote schaal voor in de Republiek. Men diende vooral op twee punten scherp
te letten: ten eerste moest men ervoor zorgen dat de reeds ontstane en nog te ontstane
schade door het misbruiken van de drukkunst zoveel mogelijk werd ingeperkt. Ten
tweede moest verder kwaad worden voorkomen door speciale wetten die door de
wereldlijke overheid waren bekrachtigd. Men diende een onderscheid te maken tussen
lasterlijke en ketterse boeken. Ketterse boeken waren bijvoorbeeld de koran, ariaanse,
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pelagiaanse en soortgelijke geschriften. Daarnaast diende er een onderscheid te worden
gemaakt tussen boeken die weliswaar dwalingen bevatten, maar die niet echt schadelijk
waren en boeken die door hun dwalingen wèl schade konden veroorzaken. Lasterlijke
en ketterse boeken moesten terstond worden vernietigd. Alle exemplaren die men bij
boekdrukkers en boekverkopers kon vinden, moesten ingenomen worden en ze dienden via publieke plakkaten expliciet verboden te worden, opdat deze boeken noch heimelijk noch openbaar verspreid zouden kunnen worden. De boeken die dwalingen
bevatten maar niet echt schadelijk waren, konden worden getolereerd. Men moest er
echter wel op toezien dat dit soort boeken, als ze eenmaal waren uitverkocht, niet
opnieuw gedrukt zouden worden, voordat ze waren onderzocht en goedgekeurd door
degenen die met de censuur waren belast. De vrijheid van auteurs en drukkers zou
beperkt moeten worden door regels dienaangaande. Er moesten ook opzichters van boeken komen. Allereerst diende de wereldlijke overheid erop toe te zien dat er niets werd
gedrukt zonder voorafgaande toestemming van degenen aan wie de censuur was opgedragen. De bestuurders van kerken en scholen zouden voorts moeten beloven dat zij
niets zonder voorafgaande toestemming van de opzichters der boeken in het licht zouden geven. Deze belofte zou schriftelijk in de wetgeving betreffende predikanten en
schoolmeesters moeten worden vastgelegd.
Verschillende punten moesten in acht worden genomen teneinde de te grote vrijheid
der drukkers tegen te gaan:
ι De drukkers moesten een eed afleggen dat ze niets zonder voorafgaande toestem
ming van de opzichters zouden drukken.
2 Er diende een scherpe controle op de drukkerijen te komen; herhaaldelijk moesten
drukkerijen worden bezocht om te kunnen vaststellen of er niet toch verwerpelijke
werken op de pers werden gelegd.
3 De drukkers zou verzocht moeten worden de drukwerken met zo min mogelijk fou
ten en onzuiverheden af te leveren.
4 Zeker bij het drukken van bijbelgedeeltes moest men zeer voorzichtig zijn; de gehe
le bijbel mocht slechts worden gedrukt op last en met vergunning van de synode.
5 Op straffe van boetes moest men de boekverkopers gelasten dat ze geen verwerpelij
ke boeken van buiten de provincie zouden inbrengen, noch heimelijk of openlijk
zouden verkopen. Ook hierop moest door opzichters worden toegezien. Opzichters
moesten de aan hen verstrekte boeken doorlezen (eventueel konden de boeken wor
den verdeeld onder verschillende opzichters); uit de werken moesten alle verwerpe
lijke passages worden aangetekend. Deze passages moesten worden besproken met
de collega-opzichters en met de auteurs van de betreffende werken. Pas als alles
geheel naar wens was verbeterd en aangepast, mochten de werken door de opzich
ters worden goedgekeurd en ondertekend. Dan kregen de auteurs en drukkers de
werken terug en dan pas mochten de werken worden gedrukt. Sommige theologi-
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sehe werken mochten ook in hun geheel worden verworpen en vernietigd, zodat ze
de drukpers nooit zouden bereiken. Er werd volgens de Hessische theologen in deze
eeuw namelijk veel te veel geschreven; daardoor raakten de uitstekende werken uit
de zo geleerde vorige eeuw in onbruik en dat kwam de theologische studie stellig niet
ten goede. Het liefst moesten er zeer veel boekopzichters komen, verzameld in een
speciaal college. Alleen dan zouden kerk en staat niet de dupe worden van de
onachtzaamheid van enkelen.
Ook Zwitserse theologen voerden het woord. Volgens hen moest de wereldlijke overheid wetten opstellen en er ook op toezien dat die wetten in de praktijk werden nageleefd. De veelheid aan drukkers en drukkerijen was voor de Republiek tot dusver duidelijk schadelijk geweest. In Zwitserland lieten de magistraten niet toe dat door iedereen en overal maar van alles werd gedrukt. Alle geschriften van alle schrijvers die streden met de Zwitserse en Bazelse belijdenis, met de Godzaligheid en met de goede zeden,
met de eendracht en met de algemene vrede, alle eerkwetsende geschriften, maar ook
onkuise gedichten en liederen, schilderijen en ander 'hatelijk voedsel' voor twisten en
onenigheden, waren in Zwitserland ten strengste verboden. Ieder boek zonder naam
van auteur, drukker of plaats van verschijnen, tenzij vanwege belangrijke redenen (met
medeweten of op last van de magistraat), werd verboden. Als een boek aan de academie
van Bazel moest worden onderzocht, ging het eerst naar de rector magnificus. Die liet
het vervolgens zien aan de dekenen van de verschillende faculteiten en aan de opzichters in de scholen van de hoofdsteden. Soms hielpen medebroeders. Door ondertekening werd een werk ofwel goedgekeurd ofwel voorgoed verworpen. Een boek dat was
gedrukt zonder voorgaande goedkeuring, werd vernietigd; de schuldige werd financieel
of lichamelijk gestraft; ook naam en faam konden als straf geschaad worden.
Zelfs als er niets schadelijks in een boek stond, dat was gedrukt zonder voorafgaande toestemming, dan nog moesten drukker en auteur worden gestraft. De voornaamsten in gezag en macht, zowel kerkelijk als politiek, werden aangesteld als opzichters.
Deze opzichters letten niet alleen op de inhoud van te drukken werken, maar ook op
het gehele reilen en zeilen binnen de drukkerijen, zodat nooit de vrede in de kerk en in
de staat door het werk van drukkerijen geschaad kon worden. Aan iedere opzichter en
ook aan de openbare bibliotheek werd een exemplaar van elk uitgegeven boek aangeboden, zowel door de auteur als door de drukker.
Belangrijke zaken lieten de opzichters weten aan de magistraat. Als een opzichter zelf
iets wilde uitgeven, dan moest ook hijzelf zijn werk onderwerpen aan de censuur, om
machtsmisbruik en slechte voorbeelden te voorkomen. De censuurwetten golden niet
alleen voor leden van de kerk, maar voor iedereen. In de Zwitserse kantons was het de
inwoners ook verboden zonder toestemming van de opzichters werken naar buitenlandse drukkerijen te zenden om daar te laten drukken. Ook buitenlandse geschriften
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die naar de kantons werden gestuurd om daar gedrukt te worden, moesten eerst ter
lezing aan de opzichters worden aangeboden. Gebeurde dit niet, dan werd de drukker
gestraft en kreeg de magistraat tot wiens gebied de betreffende auteur behoorde, te
horen dat de onderdaan voortaan de wetten niet meer mocht overtreden. Boeken van
tegenpartijen of boeken die over geschillen handelden, mochten wel worden ingevoerd
en verkocht, echter niet die boeken die godslasterlijk waren of nadelig voor de goede
zeden. Over dergelijke werken werd de magistraat terstond ingelicht, zodat maatregelen
genomen konden worden.
De theologen uit Genève lieten mogelijke censuurwetten buiten beschouwing, aangezien die naar hun zeggen een zaak waren van de wereldlijke overheid. Wel achtte men
politieke en academische boekopzichters gewenst. Opmerkelijk genoeg wezen zij erop
dat een te grote strengheid niet goed zou zijn, sterker nog, dat een te fel optreden de
Reformatie krachteloos zou maken!
Tot slot kwamen de theologen uit Bremen aan het woord. Ook zij formuleerden hun
mening in de vorm van een aantal punten:
ι Het aantal drukkerijen moest volgens hen worden teruggebracht tot een vast en
overzichtelijk aantal.
2 Iedere drukker moest door zijn eigen magistraat worden bevestigd en beëdigd. De
drukkers dienden lidmaat van de gereformeerde kerk te zijn; zij moesten al het werk
zelfvervaardigen en de werken die zij drukten zelf ook nauwlettend in de gaten houden.
3 De hoogste wereldlijke overheid moest opzichters aanstellen. De drukkers mochten
slechts werken die door deze opzichters waren goedgekeurd, op de pers leggen.
Ongehoorzaamheid zou leiden tot zware straffen.
4 Er dienden ten minste drie opzichters te zijn: een vanwege de magistraat, een uit de
kring der professoren of geleerde leraren en een uit de kring der predikanten.
5 Er dienden speciale wetten te gelden voor deze opzichters en ook speciale wetten
voor de drukkers. Hierbij ging het om de volgende regels:
a Bij twijfel van de opzichters moest er beraadslaagd worden, zo nodig met de
magistraat, de professoren en de predikanten; in gewichtige zaken moest zelfs
worden overlegd met buitenlandse mannen die van de juiste leer waren.
b Boeken die de religie, de aangenomen belijdenis, de onderlinge eenheid of de
goede zeden konden schaden, moesten direct worden verworpen.
с Boeken van buitenaf mochten slechts met toestemming van de opzichters wor
den gedrukt.
d Schilderijen moesten net als boeken worden beoordeeld.
e Alleen in bijzondere gevallen, na toestemming van de magistraat, mochten de
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namen van auteurs of de plaatsen van verschijnen onvermeld blijven op de drukwerken.
f Boeken die handelden over filosofie, geschiedenis, rechten of buitenlandse talen,
moesten worden gezonden aan diegenen in de academies die ter zake kundig
waren.
g De opzichters moesten bekende, betrouwbare en geleerde mannen zijn, 'opdat
men onze geheimen den verraders der Kerk niet bevele.'
De meeste door de buitenlandse gasten gedane voorstellen kwamen overeen met de
wensen van de gedeputeerden van de verschillende binnenlandse synodes: in ieder geval
moest op religieus-getinte boeken volgens die gedeputeerden een preventieve censuur
worden uitgeoefend, er moesten door de wereldlijke overheid aangestelde 'visitatores
librorum' komen en voor de ware religie schadelijke of anderszins nutteloze boeken
dienden zoveel mogelijk te worden onderdrukt. De gedeputeerden van het Sticht stelden zelfs voor een index van gevaarlijke werken op te stellen.
Na afloop van de synode stelde men een eindrapport op dat aan de Staten-Generaal
werd overhandigd. In dit eindrapport werd een groot aantal adviezen en wensen geformuleerd. Het probleem van het ongewenste drukwerk werd er uiteraard ook in aan de
orde gesteld: niet alleen verlangde men meer algemene maatregelen tegen degenen die
zonder veel controle allerlei verwerpelijke boeken drukten en verkochten, maar men
wenste ook een duidelijker en gedetailleerder regeling voor de visitatie van alle te drukken boeken, alsmede een expliciete regeling met betrekking tot het gehele drukkerswezen. Aldus hoopte men de verspreiding van 'alle schadelijcke ende impertinente boeeken' te voorkomen, die immers zeer nadelig waren voor kerk en staat.7 Maar alle wensen en verzoeken van zowel binnenlandse als buitenlandse theologen ten spijt, werden
er naar aanleiding van de Nationale Synode door de wereldlijke instanties nauwelijks
nieuwe en ingrijpende censuurmaatregelen getroffen. Veel gehoor kregen de kerkelijke
heren derhalve zeker niet.
In de kerkorde die aan het einde van de Nationale Synode werd opgesteld , werd
vervolgens een speciaal artikel gewijd aan de interne visitatie van boeken. De inhoud
van dit artikel 55 luidt als volgt:
'Niemand van de Gereformeerde Religie sal hem onderstaan eenig boek ofte
schrift van hem, ofte van eenen anderen gemaakt ofte overgeset, handelende van
de Religie, te laten drukken of anderszins uit te geven, dan 't selve voor henen
doorsien en goedgekent zijnde van de Dienaren des Woords sijns Classis, ofte
particuliere Synodi, ofte Professoren der Theologie van dese Provintien, doch
met voorweten sijns Classis.'9
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De opvatting dat de Nationale Synode in dit artikel met opzet alleen zou hebben gesproken over de eigen lidmaten die boeken betreffende de religie schreven, terwijl andersdenkende auteurs en hun geschriften bewust buiten beschouwing bleven en dat die
Synode eigenlijk ook een strenger en meeromvattend artikel had kunnen opstellen,10 is
mijns inziens onjuist. Er was hier geenszins sprake van een bewuste keuze: een en ander
vloeide slechts voort uit de onmogelijkheid voor de synode op de geschriften van nietlidmaten directe invloed uit te oefenen. Voor maatregelen tegen niet-leden was zij volkomen afhankelijk van de wereldlijke overheid; interne censuur kon tegen niet-leden
immers niet worden uitgeoefend. Artikel 55 toont mijns inziens niet aan dat de synode
geen invloed^ wilde doch slechts dat zij zich realiseerde dat zij op veel gebieden eenvoudigweg geen invloed kon uitoefenen. Dat de synode, als vertegenwoordiger van een
pseudo-staatskerk, eigenlijk ook zwaardere maatregelen had kunnen treffen, wordt door
de aanhoudende kerkelijke verzoeken om censuurmaatregelen aan de wereldlijke overheid gedurende de gehele zeventiende eeuw volkomen tegengesproken.
Artikel 55 zou gedurende de gehele zeventiende eeuw de leidraad blijven voor alle
discussies die binnen de synodes, classes en kerkenraden werden gevoerd over hoe de
geschriften van de eigen lidmaten tegemoet getreden dienden te worden. Zeker ook in
de nu te bespreken synode van Zuid-Holland werd meerdere malen gediscussieerd over
de exacte interpretatie van dit artikel.
3.3 De particuliere synode van Zuid-Holland
3.3.1 Beknopte schets van de organisatie
Kortgezegd zag het bestuurssysteem van de Nederduitse gereformeerde kerk er van
beneden naar boven als volgt uit: de gemeentes werden vertegenwoordigd door een kerkenraad. Vanuit deze kerkenraad werd de predikant (soms meerdere predikanten,
indien aanwezig) samen met één ouderling afgevaardigd naar de classis. In theorie dienden twee predikanten en twee ouderlingen samen de classis te vertegenwoordigen op de
particuliere synode; in de praktijk kwam het er veelal op neer dat naar de synode drie
predikanten en één ouderling werden afgevaardigd.11 Vanuit de particuliere synodes
kwamen afgevaardigden bijeen voor de Nationale Synode.11 Van hoog naar laag oefende de Nationale Synode zeggenschap uit over de particuliere synodes, de particuliere
synodes over de classes en de classes over de kerkenraden. Wanneer onenigheden niet
binnen het eigen bestuursgebied konden worden opgelost, was vanuit de kerkenraad
beroep mogelijk op de classis, vanuit de classis op de particuliere synode en vanuit de
particuliere synode op de Nationale Synode. De uitspraken van de hoogste bestuurslaag
waren definitief en bindend.13
In de hogere vergaderingen mochten alleen zaken ter sprake worden gebracht die
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onmogelijk in de lagere vergaderingen konden worden afgedaan. Artikel 30 van de kerkelijke bestuursregeling van 1619 verwoordde dit principe als volgt: 'In meerder vergaderingen sal men niet handelen dan hetgeene dat in mindere niet heeft afgehandelt können worden, of dat tot den kercken der meerder vergaderinge in het gemeyn behoort.' 14
Als gezegd, telde het gewest Holland twee particuliere synodes: die van Noord-Holland en die van Zuid-Holland. De belangrijkste en invloedrijkste particuliere synode,
zowel binnen Holland als binnen de gehele Republiek, was die van Zuid-Holland. De
gebieden van de twee synodes overschreden op bepaalde plekken de staatkundige
gewestgrenzen van Holland. Om de verdeling tussen de genoemde twee synodes enigszins evenwichtig te houden, behoorden de steden Amsterdam en Haarlem tot de
Noord-Hollandse synode. Onder de synodes ressorteerden meerdere classes; de synode
van Zuid-Holland telde er elf.15
De vergaderingen van de particuliere synode van Zuid-Holland werden altijd bijgewoond door zogeheten commissarissen-politiek, afgevaardigd door de Staten van Holland. Dezen moesten erop toezien dat er tijdens de vergaderingen geen politieke onderwerpen ter sprake zouden komen. Veelal waren er twee van dergelijke commissarissen:
een lid van één van de hoge rechtscolleges en één van de burgemeesters van de stad
waarin de synode op dat moment werd gehouden. Soms waren ook enkele raden van
de stadhouder bij de vergaderingen aanwezig.
Toen de Nationale Synode van 1618-1619 eenmaal was beëindigd, werd door de
wereldlijke overheid gedurende de zeventiende eeuw geen nieuwe Nationale Synode
meer toegestaan. De gereformeerde kerk wilde echter wel in staat blijven besluiten te
nemen met een overkoepelend karakter. Derhalve werd besloten de verschillende particuliere synodes uitvoerig met elkaar te laten corresponderen.17 Die correspondentie
geschiedde veelal via synodale afgevaardigden die telkens namens hun synode bij corresponderende synodes de gang van zaken binnen de eigen synode ten aanzien van bepaalde kwesties kwamen mededelen om vervolgens de reacties daarop van de overige synodes te vernemen. Illustraties van de manier waarop de verschillende synodes elkaar van
hun bezigheden op het gebied van de boekencensuur in kennis stelden, zullen worden
gegeven in de hoofdstukken 5 en 6.
5.J.2 Censuurpogingen door de particuliere synode van Zuid-HolUnd
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
De acta van de particuliere synode van Zuid-Holland zijn uitgegeven door Reitsma en
Van Veen voor de jaren tot en met 162018 en door Knuttel voor de jaren 1620-1700.19
Van deze uitgaven is gebruik gemaakt voor de hierna te beschrijven censuurkwesties. In
de bibliografie wordt een beschrijving van de twee uitgaven gegeven.
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De aangetroffen gevallen van censuur
Aangezien het censuurbeleid van de particuliere synode van Zuid-Holland hier wordt
beschreven als algemeen voorbeeld van de gang van zaken op gewestelijk niveau, zullen
hieronder de voornaamste (kleinere en grotere) censuurkwesties die binnen die synode
hebben gespeeld, aan de orde komen. De kleinere zaken werden veelal geïnitieerd door
classes en kerkenraden. Om een totaalbeeld te kunnen krijgen van de afhandeling van
dergelijke kwesties zou dus aanvullend onderzoek in de stukken van de initiërende classes en kerkenraden noodzakelijk zijn. Voor de onderhavige studie was het echter
ondoenlijk alle censuurkwesties tot aan het laagste kerkelijke niveau na te trekken. Er
zal daarom worden volstaan met alleen de weergave van de manier waarop de synode de
kwesties afdeed. Overigens wordt in hoofdstuk 4 (censuur Rotterdam) wél een beschrijving gegeven van de activiteiten van de classis van Schieland en de kerkenraad van Rotterdam. Uit hoofdstuk 4 wordt derhalve duidelijk hoe in ieder geval één van de onder
de synode van Zuid-Holland ressorterende classes en één van haar kerkenraden met
censuurkwesties omgingen.
Dejaren 1617-162$
Voor de bespreking van de verschillende censuurzaken binnen de synode zal telkens een
vaste inhoudelijke volgorde worden gehanteerd:20 allereerst komen per periode de regelingen met betrekking tot de boekvisitatie aan de orde, vervolgens worden de verschillende discussies over als licentieus bestempeld drukwerk in het algemeen beschreven,
ten derde worden de persoonlijke kwesties behandeld21 en tenslotte wordt aandacht
besteed aan de landelijke censuurzaken.22
Boekvisitaties
Herhaaldelijk kwam in de synode aan de orde hoe de visitatie van de geschriften die
door lidmaten werden vervaardigd, nu eigenlijk diende te verlopen. Tijdens de Nationale Synode was, als gezegd, een kerkorde opgesteld en daarbinnen was artikel 55 in het
bijzonder gewijd aan de boekvisitatie. Toen in 1620 de vertalingen ter sprake kwamen,
die veelvuldig werden gemaakt van allerhande theologische werken, vroeg men zich af
'of ooc hierin niet en dient versien te werden, dat men boecken van hooge theologische
materie herdruct ende overset sonder behoorlijcke visitatie, ende of men niet en behoort
te delibereren, door wien sulcke visitatie sal geschieden?'2' Besloten werd dat ook op
vertalingen artikel 55 van de kerkorde van toepassing was.
Iemand die zich keurig hield aan hetgeen in dat artikel was bepaald, was Henricus
Alutarius, predikant van Woerden: in 1623 bood hij de synode een geschrift van zijn
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hand tegen de dwalingen van de Lutherse kerk 24 ter visitatie aan. Hij wilde het
betreffende geschrift namelijk laten uitgeven 'met advijs des Synodi'. Het werd daarom
aan een inhoudelijk onderzoek onderworpen, waarna de 'visitatores' vaststelden 'dat het
voorsz. schrift vruchtbaerlijck sal mogen uutgegeven werden, mits het voltrokken sijnde, eerst bij de gedeputeerden des Synodi gevisiteert worde, ende naerder geexpendeert
die Antithese met de allegatien [argumenten]'. Na de druk moest de tekst dus nogmaals
worden getoond. De synode liet wel meteen weten zeer enthousiast te zijn over deze
'vruchtbare arbeid' van Alutarius.25
Tijdens de verschillende vergaderingen werd met betrekking tot de boekvisitatie ook
gediscussieerd over de vraag of het niet mogelijk zou zijn aan de kerkelijke visitaties een
officiëler karakter te geven door de magistraten in de steden speciale 'visitatores librorum' te laten aanwijzen, onder wie dan enkele leden uit de classes. Zo achtte de synode
het in 1622 een goede zaak 'dat de predicanten respective hun sullen addresseren aen de
Heeren magistraten ende versoecken dat deselve gelive(n) volgens de placcaten der Heeren Staten eenige persoonen tot de visitatie te deputeeren, waerbij een ofte eenige uyt
den Classe mochten gevoecht worden.' 2 Bij een gering aantal stedelijke regeringen had
men succes, zo werd althans in 1623 gemeld 27 , maar veruit de meeste plaatselijke besturen weigerden aan de kerkelijke verzoeken gehoor te geven. In hoofdstuk 2 werd reeds
duidelijk dat de wereldlijke overheid op centraal en provinciaal niveau in ieder geval in
het geheel niets voelde voor officieel aangestelde 'visitatores' van kerkelijke zijde. Er zij
er hier op gewezen dat hoewel er dus geen door de wereldlijke overheid officieel erkende 'visitatores' waren, niets de kerk in de weg stond de eigen kerkelijke 'visitatores'
bepaalde geschriften te laten doornemen, waarna dan altijd nog bij de wereldlijke
instanties met klachten kon worden aangeklopt.2
Licentieus drukwerk in het algemeen
Tijdens vrijwel alle synodale bijeenkomsten werd wel op één of andere manier stilgestaan bij het probleem van als verfoeilijk ervaren producten van de drukpers in het algemeen. Bij de discussies hieromtrent ging het niet zozeer om concrete titels alswel om
het verschijnsel 'licentieus drukwerk' als zodanig. Voortdurend zon men op effectieve
maatregelen tegen dit soort drukwerk. Zo werd in 1618 de vraag opgeworpen
'off men niet en dient te letten op alle schriften, die geduyrende dese geschillen
in de kereke tegen de leere der kereke ende eenige naemhaftige leeraers derselve
wtgegeven zyn, sommige met bekende, sommige met onbekende namen, om de
autheuren van alle deselve sooveel mogelick is bekent te maecken ende denselven
van sulck haer schryven rekenschap aff te eysschen om daervan te oordeelen naer
behooren. Ende off niet insgelycx behoort gelet te worden op sommiger predi-
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canten aenstootelicke woorden ende schriften, die sy hebben gesproken ende
wtgegeven tot oneere van onse christelicke Gereformeerde kercke ende schadelicke ergernisse van veele eenvoudige leden derselve.'2^
Men besloot een lijst op te stellen van boeken die volgens de synode niet door de beugel
konden. Deze lijst zou moeten worden voorgelegd aan de Nationale Synode, waarbij
vooral om maatregelen diende te worden gevraagd tegen 'de Conferentie30, Naerder
Bericht31, Appendix32, Antwoorde op die van Walcheren33, mitsgaders de Delffsche Conferentie34.' Meer in het algemeen zou men serieus letten op 'ongeregeltheden int drucken
ende vercoopen van schandaleuse ende séditieuse boecken ende geschriften, item int uytgeven van allerley boucken aengaende der religiën, oock die slecht zyn ende nyet veel te
beduyden en hebben'.35 In 1623 kwam vervolgens het drukken van allerlei voorspellingen
en berekeningen aan de orde. Gedeputeerden moesten aan de Staten van Holland om
maatregelen hiertegen vragen. Aangezien de gewraakte voorspellingen ook in veel andere gewesten het licht zagen en vandaaruit verder werden verspreid, werd besloten dat ook
de overige synodes benaderd zouden worden.3 In hoofdstuk 5 zal nog blijken dat vooral
de synode van Overijssel met dit probleem te kampen had, niet in de laatste plaats vanwege de omvangrijke verspreiding van de Deventer almanak, die in de ogen van de kerkelijke 'visitatores' vol stond met aanstootgevende en leugenachtige passages.
Twee jaar later werd men tenslotte geplaagd door verschillende katholieke boeken,
die ondanks alle maatregelen toch telkens weer het licht bleven zien. Men wilde namens
de Zuid- en Noord-Hollandse synode de Staten van Holland en West-Friesland verzoeken of zij zo goed wilden zijn 'het drucken van verscheyde schandaleuse ende superstitieuse bouken des pausdoms' te verbieden.37 Tot veel meer dan een tamelijk vage belofte van het Hof van Holland dat dit soort boeken in de gaten gehouden zou worden,
kwam het echter niet.38
Persoonlijke kwesties
Een zeer lang slepende kwestie speelde op synodaal niveau rond de Belgische ofte Nederhntsche historie van onsen tijden van Emanuel van Meteren. Maar liefst 24 jaar lang
(1604-1628) werd over deze kroniek in meerdere synodes gediscussieerd.39 Kern van de
zaak was de indruk dat Van Meteren in zijn geschiedwerk de geschiedenis van de gereformeerde kerk niet geheel juist had weergegeven. Via de wereldlijke instanties probeerde men gedaan te krijgen dat er lijsten met verbeteringen in Van Meterens kroniek
zouden worden opgenomen. In 1619 besloot men de Staten-Generaal te wijzen op de
fouten die in de kroniek zouden zijn geslopen. Ook bij de Staten van Holland zou men
erop aandringen dat de fouten verbeterd werden. 40
In 1620 ontving men een schrijven van de Staten-Generaal, waarin onder meer het
volgende werd medegedeeld:
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'dewyle de man [Van Meteren] was overleden ende het gemene land noit desselfs
werck hadde aengenomen nochte geapprobeert, dat men vant gemene lands
wegen m de correctie van dien niet en soude treden nochte ooc tselvige land met
costen van correcteurs beswaeren, laetende deselfde in waerde soals die is ' 4 I
Uiteraard was de synode met dit epistel verre van gelukkig Besloten werd daarom de
hulp van de overige synodes in te schakelen en hen nauwgezet van de problemen
omtrent de kroniek op de hoogte te brengen. Uit alle onder de synode van Zuid-Holland ressorterende classes dienden twee leden bijeen te komen om Van Meterens werk
inhoudelijk te onderzoeken. Het leek de synode een goede zaak wanneer een algemene
waarschuwing tegen de kroniek in het licht zou worden gegeven Het was de bedoeling
een lijst van verbeteringen op te stellen en die met officiële instemming van de StatenGeneraal in gedrukte vorm toe te voegen aan de exemplaren van de kroniek In de
jaren 1621-1628 werden daartoe verschillende pogingen gedaan 42 , maar uiteindelijk
bleef het bij een ongedrukte lijst die tenslotte maar in de synodale kist bewaard zou
worden.
Van Meterens kroniek was zeker niet het enige werk waar de synode zich in deze
jaren druk over maakte: in 1618 bepleitte Johannes Becius in de vergadering dat een op
de Goudse scholen gebruikte catechismus43 buiten gebruik zou worden gesteld. De
auteurs Arnoldus (vader) en Theodoncus (zoon) Hermanus bleken de catechismus
slechts voor de Goudse scholen te hebben vervaardigd. Gebleken was dat niemand minder dan Arminius de tekst ervan had gelezen en van verbeteringen had voorzien' Theodoncus gaf te kennen dat het hem bijzonder speet dat de catechismus ooit in het licht
was gekomen Hij had reeds alle exemplaren opgekocht en achter slot en grendel gesteld
om verdere verspreiding te voorkomen Hij hoopte nu dat ook in Gouda de algemene
gereformeerde catechismus weer m gebruik zou raken en dat bleek ook de vurige wens
van de meerderheid van de Goudse kerkenraad te zijn ++ Het moge duidelijk zijn dat
het oordeel over de Goudse catechismus geheel werd bepaald door de twisten door de
remonstranten en de contraremonstranten de synode verfoeide alles wat remonstrantsgezind was en blijkbaar hield de Goudse kerkenraad er in 1618 inmiddels ook vrijwel
alleen nog contraremonstrantse opvattingen op na.
In 1619 werd vervolgens zonder verdere uitweidingen geconstateerd dat Theodorus
Boomius een boek van Castelhonus had vertaald, hoewel hij diens leer zelf niet aanhing 4 5 Daarnaast stelde men vast: '[Hij], heeft oock geschreven een schandehek bouck,
genaemt de Postbode4", daenn hij veel vrome kerckendienaers schandehek overhaelt,
schrijvende dat sij ondert decksel der conscientie rechtsom shnckxom meesterhek weten
te speelen ' 4 7 Over eventuele maatregelen tegen het geschrijf van Boomius werd verder
echter niet gerept.
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Voordat de Nationale Synode een aanvang nam, werden door de synode van Zuid-Holland verschillende remonstrantse geschriften doorgenomen om daaruit bewijsplaatsen
te halen die gebruikt konden worden in Dordrecht. Voor die visitatie werd zelfs een
soort werkverdeling gemaakt, aangezien 'verscheydene remonstranten in hare boecken
gebruicken seer vreemde manieren van spreecken, duyster ende dobbelsinnich wesende'. Besloten werd 'dat de classis van Dordrecht sal ondersouck doen van de schriften
Wtenbogardi, de classis van Delff de schriften van Johannes Arnolde , die van den
Bryel de Conferentie en de Naerder Bericht, die van Schiedam de boecken N. Grevinckhovii49 ende het aenhangsel.50 Welcke manieren van spreecken sylieden sullen
toeseynden den gedeputeerden ad sinodum nationalem.'51
Toen de Nationale Synode eenmaal was afgelopen en de remonstranten officieel uit
de kerk waren verbannen, eiste de gereformeerde kerk van auteurs die ten tijde van de
twisten remonstrantsgczinde geschriften hadden vervaardigd, dat zij die in het openbaar
zouden herroepen, wilden zij althans weer worden toegelaten tot de gereformeerde kerk.
Het was voor de gereformeerde kerk van groot belang dat juist vooraanstaande auteurs
publiekelijk hun ongelijk van destijds zouden toegeven. Dat was de reden waarom er
uitvoerig en langdurig werd gediscussieerd over een mogelijke herroeping van de
geschriften van Casparus Barlaeus, Petrus Bertius en Gerardus Vossius. Van alles werd
in het werk gesteld om hen weer tot de gereformeerde kerk te toen terugkeren. In 1619
werden zij als gewezen regenten van het Theologisch College van Leiden door de synode ontboden, omdat zij 'met verscheyden boucken ende procedueren de kercke des
Heeren soo binnen als buijten tslants groóte argenisse gegeven hebben'. Men wilde van
de heren vernemen of zij wellicht bereid waren de kerk een genoegdoening te geven en
of zij zich weer met de kerk wensten te verzoenen.
Bertius en Vossius gaven op het verzoek voor de synode te verschijnen, te kennen dat
zij nog twijfelden of zij wel zouden kunnen komen, maar Barlaeus zegde toe aan het
verzoek gehoor te zullen geven. Hij voegde aan de toezegging echter wel toe dat 'soo
men hem wilde aenspreecken over sijn boucken, dat men hem dan aen den senatum
academicum moste aenclagen, dewijle hij een professor was.' De synode beloofde daarop dat men louter kerkelijke zaken zou behandelen en dat de autoriteit van de curatores der universiteit niet in het geding zou komen. Voor de zekerheid werd ook met de
Leidse burgemeesters over dit mogelijke jurisdictie-probleem overlegd, maar uiteindelijk werd toch besloten dat Barlaeus, Bertius en Vossius konden worden aangesproken
omdat het hier kerkelijke aangelegenheden betrof en omdat alledrie de heren officieel
nog tot de gereformeerde kerk behoorden. *2
Zoals beloofd, verscheen Barlaeus voor de synode. Over het onderhoud dat men met
hem had, werd onder meer het volgende in de synodale acta opgetekend:
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'Aengaende sijn boucken ende ergernissen, daeruijt geresen, seijde hij, dat de H.
burgemeesteren, alhoewel hij maer een gesproocken hadde, soo men meent, hem
geraden hadden, dat hij in die materie voor dese vergadering niet en soude treden, maer evenwel dit begeerde aengemerckt te worden, dat in sijn boucken op
twee dingen te letten stont, eerstelick op de materie, daerna op de maniere van
schrijven. Wat aenging de materie, dat die streckte tot defensie vant gevoelen der
remonstranten ende dat hij de saecke alsnoch gesint was te mainteneren, onvermindert de authorijteijt van de H. Staten. Ende belangende den stijl, dat denselven wel scherp ende satijrisch maer dat die was stilus litteratorum, ende dat hij
niet gesint was daervan schultbekentenisse te doen.'
De synode reageerde hierop door Barlaeus van het Avondmaal uit te sluiten en men
overwoog ook stappen te nemen die moesten leiden tot diens excommunicatie. 5 ' In 1621
kon de zaak worden afgesloten: men had Barlaeus intussen aangesproken en aangespoord toch een schuldbekentenis af te leggen ten aanzien van 'zijn uytgegevene bittere
ende scandaleuse schriften', opdat van een verzoening sprake zou kunnen zijn. Barlaeus
had echter opnieuw negatief gereageerd: hij 'conde oversulx geen schultbekenninge
doen, noch oock hem versoenen ofte gemeenschap houden met sulcke kercken, die hare
medebroederen uyt hare diensten, ja uyt den lande verdrijven, ende berooven van de
middelen om van te leven.' De synode had echter begrepen dat Barlaeus inmiddels wel
de Acte van Stilstand had getekend en dat hij zich 'vreedsaem was dragende sonder enige onruste te maecken'. Uiteindelijk kreeg de Leidse kerkenraad van de synode de
opdracht alles in het werk te blijven stellen om Barlaeus uiteindelijk toch tot de kerk te
laten terugkeren.54
Naast Barlaeus, Bertius55 en Vossius5" werd ook Petrus Cunaeus op zijn geschriften
aangesproken. Anders dan Barlaeus gaf deze laatste toe, dat sommige daarvan waren
geschreven in de jaren dat hij nog jong en onbezonnen was. In 1619 was de synode van
mening dat hij met zijn satires en met bepaalde passages in enige andere werken 'groóte
ergernisse gegeven heeft'. Daarop werd besloten Cunaeus te vermanen 'om van dese
dingen by de eene ofte andere gelegentheijt schriftelicke reparatie te doen, dewijl de
satisfactie, die hij de kercke van Leijden hierover gedaen heeft, niet soo publijck is, dat
se de ergernisse, door syne gedruckte boucken gegeven, geheel can wechnemen.' 57
De geschriften waar de synode aanstoot aan had genomen, waren Cunaeus' Satyra
Menippaea^ en zijn De República Hebraeorum^', alsmede de Praefatione in Juliano.
Cunaeus liet weten dat hij zich in de zaak zou verdiepen indien de synode hem op
behoorlijke wijze zou duidelijk maken wat er aan zijn werken niet deugde. De synode
zond hem daarom een brief met daarin een opsomming van gewraakte passages. Cunaeus diende nu een klein geschrift ter genoegdoening op te stellen; dit geschrift zou dan
door de Leidse predikanten worden doorgenomen en goedgekeurd, waarna het zo snel
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mogelijk moest worden gedrukt. In 1621 gaf Cunaeus inderdaad te kennen, 'dat hij
over die fauten in zijn gedruckte boucken, bij hem geschreven als hij noch jonck was
ende geen professie der religie en dede, met een scripto publico eerst dages uyt te geven,
den Synodo ende de kercken satisfactie soude doen, om welck goede voornemen ende
belofte te effectueren pastores Leidenses hem sullen vermanen. 2 Na deze belofte werd
er in de synode niet langer over de geschriften van Cunaeus gesproken.
Naast de genoemde prominente auteurs, werden door de synode ook de 'mindere
goden' in de gaten gehouden. 3 Zo werd in de synodale vergadering van 1621 gewaarschuwd tegen Johannes Narsius, gewezen predikant van Bommel. Gebleken was namelijk 'dat hij het lant doorreyst, overal stroyende ende vercopende de boucken ende
schriften der remonstranten, tot stijvinge ende oproinge van de remonstrantsgesinde
ende nadeel der Gereformeerde kercke'. Narsius had de Acte van Stilstand nog niet
ondertekend, Overmits men van de plaetze zijner residentie geen seecker kennisse en
hadde.' Enige broeders vermoedden dat hij zich ophield in Rotterdam, maar daarvan
bleek de Rotterdamse magistraat niets bekend te zijn. Besloten werd dat de Rotterdamse stadsregering Narsius de Acte alsnog zou laten ondertekenen indien men hem in de
stad op het spoor zou komen. 4
Een jaar later werd aan de synode in overweging gegeven of het niet goed zou zijn
in een gedrukt geschrift de met de juiste leer strijdende passages uit De engepoorte, ofte
predieatien over eenighe voortreffelijcke texten ofte spreucken der Heyligher Schrifturen van
Eduardus Poppius op te sommen en te weerleggen ter waarschuwing van de nietsvermoedende lezer. De synode achtte het echter 'ongeraden het bouck Poppii nomine
Synodi te wederleggen, soo nochtans yemant in sijn particulier hetselve begeert te doen,
sal hetselve wel mogen geschieden.' 66
In 1625 kwam, tenslotte, op vergelijkbare wijze een werk van Franciscus Coster aan
de orde: 'Off niet geraaden sij te wederleggen een seker boeck Costeri Jesuitae, genaemt
Annotatien op het Nieuwe Testament, geschreven in Duyts met een seer bittere ende
scherpe prefatie. 7 Ook nu weer leek het de synode niet verstandig 'dat uyt haere naem,
Fransisci Costeri bouk ende de praefaci van dien wederlecht werde, maer so wie int particulier tselve begeert te doen mach de Synodus dat wel lijden, mits dat daerin gevolcht
werde d'ordre over t'uytgeven der bouken voor desen beraemt.' 68
Toch koos men er in één geval wél voor een zeer belangrijk remonstrants geschrift op
naam van de synode te (laten) weerleggen. In 1620 werd aanvankelijk besloten dat de
professoren van de Leidse theologische faculteit twee geschriften zouden opstellen,
waarvan er één speciaal voor leken bestemd diende te zijn. Beide geschriften waren
bedoeld als 'tegengif' tegen hetgeen de remonstranten in verschillende geschriften door
het gehele land hadden verwoord. 9 In 1621 moest het schrijven van de genoemde
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geschriften echter worden uitgesteld, aangezien men inmiddels tot de ontdekking was
gekomen, 'dat de remonstranten hare Confessie in drie talen, te weten, Latijn, Frans,
ende Neerduyts, lieten drucken, welcke uytgecomen zijnde, soude men deselve beneffens d'andere hare schriften met één moijte refuteren'.7° Een jaar later maakte men
zich zorgen over het feit dat 'de Confessie der remonstranten allen luyden vast in de
handen comt ende het te besorgen is dat door den valschen glimp derselve sommige
eenvoudigen soude(n) mogen verlockt worden'. Men wilde de gewraakte belijdenis
daarom zo snel mogelijk laten weerleggen door de Leidse theologische faculteit.71 De
Leidse professoren lieten vervolgens weten dat zij wel bereid waren de gewenste weerlegging te schrijven, maar niet dan nadat advies was ingewonnen bij de Gecommitteerde Raden en bij de Noord-Hollandse synode. 72 Waarschijnlijk tot groot genoegen van
de synode kon in 1624 het volgende worden vastgesteld:
'hebben de gedeputeerden beyder Synoden bij request aen Hare Ed. Mog. verworven seecker apoinctement, bij welcke de voorsz. professoren worden gelast
ende geauthoriseert om de voorgaende confessie te wederleggen ende tselve door
den druck int licht te brengen. Dit request met de apostille hebben de gedeputeerden voorsz. den professoren behandicht ende gebeden dat se dit werck met
den eersten wilden bij de hant nemen, hetwelck sij lieden hebben aengenomen
ende belooft int werck te stellen.' 7 '
De wereldlijke overheid had voor de geplande weerlegging dus een expliciete toestemming verleend. Deze welwillende houding zal alles te maken hebben gehad met de overwinning van de contraremonstranten, die op dat moment ook binnen het wereldlijke
bestuur vooraanstaande posities bekleedden. Reeds een jaar later kon worden medegedeeld dat de weerlegging op de pers lag. De druk zou al gereed zijn geweest als niet de
oorspronkelijke drukker op het laatste moment van het werk had afgezien. Een andere
drukker had zijn taak inmiddels overgenomen. 74
Het jaar daarop werd de zaak tenslotte afgerond: Festus Hommius liet weten dat de
weerlegging van de remonstrantse belijdenis inmiddels in het Latijn was verschenen.
Besloten werd de weerlegging 'tot meerder dienste der kercken' ook in de Nederlandse
taal te laten uitgeven. Daarbij zou de professoren van de Leidse theologische faculteit
worden medegedeeld 'dat het goet ware dat Hare E.E. bij de Hog. Mog. Heeren Staten
Generael geliefden te versoucken privilegie, dat niemant deselve [weerlegging] sonder
Hare E.E. consent ende believen in Nederduytsch souden oversetten ofte uutgeven
moghen. Ende dat de somma van deze privilegie in de Latijnsche exemplaren voor ofte
achter gedruckt worde.' 75 Na dit besluit werd over de weerlegging in de synodale acta
niets meer genoteerd.

135

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

Dejaren 1647-1655
Van felle botsingen tussen remonstranten en contraremonstranten was in de jaren 16471655 uiteraard allang geen sprake meer. Dat nam echter niet weg dat er in deze jaren nog
altijd boeken verschenen waaraan de synode van Zuid-Holland aanstoot nam. Het ging
nu niet meer zozeer om remonstrantse geschriften; veeleer had men te kampen met de
geschriften die zonder toestemming in het licht werden gegeven door eigen lidmaten of
door leden van de Waalse broederkerk.
Boekvisitaties
Toen Vondel zijn omstreden Maria Stuart in het licht gaf, 7 greep de Zuid-Hollandse
synode dit Onheuglijke' feit aan om haar gedeputeerden bij de Staten van Holland te
laten klagen over 'dat leelick en vuyl boeck'. De gedeputeerden moesten de boekvisitaties weer eens ter sprake brengen 'opdat dog eens een reglement hierin mag geraemt
werden, waerna ydereen, so wel ecclésiastique als politicque sigh gehouden sal sijn te
gedraegen; waertoe ten hoogsten dienstigh gekeurt wort, dat geen bouck het light soude mogen sien sonder visitatie van soodanige, die wettelick van magistraet en kereke
daertoe gesteh sijn.' 77 Ook werd het de verschillende classes op het hart gedrukt toch
vooral gebruik te maken van 'visitatores librorum'. Artikel 55 van de kerkorde diende
strikt te worden nageleefd.78 Drie jaar later moest echter worden vastgesteld dat de
opdracht bij de magistraten aan te dringen op de aanstelling van 'visitatores librorum'
van overheidswege nog niet door alle classes en kerkenraden volledig was uitgevoerd;
men moest daarom alsnog in actie komen. 7 ^ De wereldlijke overheid bleek echter
opnieuw niet bereid aan de verzoeken van de kerk gehoor te geven. In 1651 liet zij weten
dat men het met betrekking tot de boekencensuur zou laten bij de reeds uitgevaardigde censuurplakkatcn. Er restte de kerk niets anders dan voort te gaan met de eigen,
interne, 'visitatores'. ° Men stelde daarom maar weer eens expliciet vast
'dat conform de resolutien der voorgaende Synoden, nimant, het sij professor of
predicant, ouderlingh ofifdiacon, veel min een gemeen lidmaet, eenich boeck sal
vermoogen te doen drucken, hetwelck niet alvoorens van hare mede professores
off visitatores Classium sal sijn gevisiteert, ende met haerlieder approbatie
betuycht, dattet de kereke Christi sal dienstich off ten minsten niet nadeelich
sijn. Sullen andersints de Christelicke kercken tegens de contraventeurs in desen
(de) kercklijcke censure met alle ernst aenstellen. Ende ingevallen de soodanige
quamen te pertinaceren, dat alsdan de kereke, daer dit voorvalt, met hulpe van
de gedeputeerde des E. Synodi remedie bij Hare Ed. Groot M. versoecken sal.'81
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Naar aanleiding hiervan lieten de classes weten dat zij ofwel reeds vaste 'visitatores' hadden aangesteld, ofwel voor bepaalde boeken ad hoc 'visitatores' aanwezen.
Hoezeer de Staten van Holland tegen de aanstelling van 'visitatores' uit naam van de
Staten gekant waren, moge blijken uit een resolutie daaromtrent van 14 december
1654. 3 'dan wat belangt 't stellen van politijcke visitatores librorum in de voorgeroerde
remonstrantien mede gementioneert, hebben Haer Ed. Gr. Mog. geoordeelt dat de
practijcke van dien, binnen dese landen van seer dangereusen gevolge soude wesen'. 4
Vreemd genoeg concludeerde de synode vervolgens 'dat sodanige visitatores politici, die
oock souden wesen approbatores, periculeus wesen souden, dewijle door 't licht overlopen somwijlen errores ende scandala souden cunnen worden gecanoniseert'. Dat nam
echter niet weg dat men nog steeds gaarne zou zien 'dat immers sulcke lieden mochten
worden gesteh, voor welcken de druckeryen ende de druckparssen open mochten
staen, ende dat immers, sonder hare kennissen geen boecken in 't licht mochten comen'.
Commissaris-politiek Paeuw kwam hierop met het voorstel, 'dat men soude versoecken,
dat geen boecken sonder uytgedruckte namen derselver auteuren ende druckers souden
mogen in 't licht comen. Ten anderen, dat die op dese wijse in 't licht souden worden
gegeven, eerst de magistraet der respective plaetse sullen worden gepresenteert, ende
acht dagen, ten minsten bij haer Achtb. gelaten, opdat indien deselve eenich quaet achterdocht quamen te geven, de E. magistraten die mochten door bequame personen,
daertoe te stellen, laten visiteren.' Het behoeft niet te verbazen dat de synode dit voorstel ten zeerste toejuichte. 5 Toch lijkt het er sterk op dat er van de uitvoering van dit
voorstel uiteindelijk nauwelijks iets terecht is gekomen. °
Licentieus drukwerk in het algemeen
De verschijning van allerhande aanstootgevend drukwerk bleef de synode een doorn in
het oog. Men ergerde zich zeer aan het feit dat voor kwalijke geschriften zelfs werd geadverteerd in verschillende couranten. De synode wilde dan ook niets liever dan dat dergelijke advertenties verboden zouden worden. Met de correspondenten van andere
synodes werd overleg gepleegd, opdat middelen ter voorkoming gevonden zouden kunnen worden. 7
Grote problemen veroorzaakte de verschijning van verschillende sociniaanse of sociniaansgetinte boeken. In 1655 werd de Zuid-Hollandse synode ervan op de hoogte
gebracht dat de gedeputeerden van de synode van Noord-Holland inmiddels een
remonstrantie hadden ingediend bij de Staten van Holland, waarin onder meer werd
gevraagd maatregelen te nemen tegen het licentieus drukken en verspreiden van sociniaanse 'gruwlicke en schadelicke boecken'. Men had opnieuw gevraagd om speciale 'politijcke visitatores librorum'. De Staten van Holland hadden naar aanleiding van de
remonstrantie besloten de officieren en magistraten, alsmede de president en de raden
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van het Hof van Holland aan te sporen vooral toe te zien op de uitvoering van het plakkaat van 19 september 1653 betreffende het tegengaan van de aanwas der socinianen en
de wering van het drukken en verspreiden van boeken van hun hand. De president en
de raden dienden te controleren of de officieren hun werk naar behoren uitvoerden;
deden die laatsten dat niet, dan moesten ze worden gecorrigeerd. Ook de magistraten
dienden er nauwlettend op toe te zien dat het aantal socinianen noch het aantal sociniaanse drukwerken zouden toenemen. De synode besloot hierop dat alle plakkaten die
ooit aangaande dit onderwerp waren verschenen, moesten worden geïnventariseerd en
nagezien. Aan de hand daarvan zou dan een plan van aanpak aan de magistraten en de
Staten van Holland kunnen worden voorgesteld. 9
In dezelfde vergadering nam men zich, op instigatie van de classis van Gouda, ook
voor een register van sociniaanse boeken samen te stellen voor de stedelijke officieren,
opdat die conform de censuurplakkaten tegen deze boeken zouden kunnen optreden.
Het was de bedoeling dat de verschillende initiatieven zo spoedig mogelijk ook aan de
theologische faculteit van Leiden bekend zouden worden gemaakt. 90 Nog jaren daarna
was men vervolgens bezig de plannen (geheel of, veel vaker, gedeeltelijk) te realiseren.91
Uit alles blijkt echter dat de wereldlijke instanties niet veel haast met de zaak hadden.
Van veel hulp van hun kant was dan ook geen sprake.
Persoonlijke kwesties
Tegen meerdere concrete, dus met titel genoemde, geschriften probeerde de synode in
deze periode op te treden. Samen met de synode van Noord-Holland liet men de stadhouder bijvoorbeeld expliciet weten hoe schandelijk volgens de synode Maurits in de
'justificatie' van Johan van Oldenbarnevelt 92 was beledigd.93 In hetzelfde jaar, 1648,
werden bij de synode de annotaties op het Oude en Nieuwe Testament door Hugo de
Groot ter sprake gebracht. 94 Besloten werd de Theologische Faculteit van loeiden om
een oordeel te vragen.95 De Leidse professoren wensten aan de annotaties echter geen
ruchtbaarheid te geven: 'Doch hadden deselve gevonden van advijs, dat men publice
daerteghen niet soude doen, maer rusten laten en dat quaet niet roeren, waermede dese
Synodo haer ook conformeert.'9
Wel uitvoerig stond men in de synode stil bij een zaak rond de Waalse predikant
Everwijn: deze predikant van de Waalse kerk van Gouda had zich namelijk, ondanks
herhaalde waarschuwingen dat niet te doen, op hinderlijke wijze bemoeid met de gang
van zaken binnen de Nederduitse kerk van zijn woonplaats. Maar dat was nog niet het
ergste! Deze Everwijn had ook nog een boekje geschreven, 'souckende daerin te beweeren, dat een magistraet, ook selve subaltern, soude macht hebben, om, sonder eenighe
reden politijck of ecclesiastijck te geven, predicanten af te setten, oock selve in sulcke
kercken, daer alle kerckelicke ordre in vigeur is'. De Theologische Faculteiten van Lei-
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den en Utrecht hadden het bewuste boekje veroordeeld als 'heterodox, smakende na
den geest van Uuttenbogard, ende van gantsch schadelicke consequentie.' Door zijn
eigen, Waalse, synode was het Everwijn vervolgens verboden het boekje te verspreiden;
ook mocht hij zich niet langer met de Nederduitse kerk bemoeien. De zaak was daarmee echter nog niet opgelost. Weliswaar was dit boekje nu verboden,
'maer in plaetse van dien [was] nu wederom een ander, door denselven D. Everwijn — gelijck de E.E. broeders van der Goude, hoewel der sijn naem niet uutdruckelick voor en stondt, genoeghsaem seyden te kunnen bewijsen — geschreven en int licht gebracht onder den tytel: "De officio Magistratus Christiani circa Sacrum ministerium";97 drijvende deselve saken ende tenderende tot hetselve
ooghemerck.'
Everwijn dreef de Goudse classis tot wanhoop. Die classis vroeg de synode nu welke
stappen tegen auteur en boek genomen dienden te worden. De synode besloot het
gewraakte boekje te laten visiteren, waarna de 'visitatores' concludeerden dat het ontegenzeglijk aanstootgevend was en dat het verboden diende te worden. De kwestie diende vervolgens 'met alle voorsichticheyt' bij de Waalse synode te worden aangekaart,
opdat die predikant Everwijn tot de orde zou roepen. Mocht die synode zich onbereidwillig betonen, dan zouden gedeputeerden van de Nederduitse synode aankloppen bij
de Staten van Holland. Niet veel later kwam bij de synode een brief binnen van Everwijn zelf, waarin de laatstgenoemde zich beklaagde over het optreden van de synode met
betrekking tot zijn boek. De brief werd echter als ongefundeerd terzijde geschoven.9
Een delegatie van de Nederduitse synode reisde vervolgens af naar de Waalse broeders, die in een synode bijeen waren te Maastricht. Men bracht de zaak rond Everwijn
aldaar ter sprake en men eiste er dat er maatregelen zouden worden genomen tegen
Everwijns verwerpelijke geschriften. Everwijn beloofde zich voortaan niet meer met de
Nederduitse kerk te bemoeien, maar al gauw brak hij deze belofte: slechts enkele weken
later kwam een boekje van de pers waaruit zijn oude gevoelen opnieuw duidelijk sprak.
Het nieuwe geschrift" werd gevisiteerd en opnieuw was het oordeel negatief. Everwijn
zou er namelijk verschillende vooraanstaande predikanten en zelfs de synode in bespotten.
Door de gedeputeerden van de Goudse classis werd een klacht over het boek ingediend bij het Hof van Holland. Die klacht had effect: interessant genoeg corrigeerde het
Hof Everwijn op 28 april 1650, zonder een ordinaris proces, in een versnelde procedure, waarbij men hem niet alleen aansprak op zijn Nootwendich bericht maar ook op
'sekere praefatie bij denselven gesteh voor seker boexken: "De arguendo clero pro conclone"'. 100 Voor het Hof liet Everwijn weten dat hij spijt had van het schrijven en verspreiden van zijn boekje en de voorreden. De slotconclusie van het Hof luidde als volgt:
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'Verclaert mitsdien het voornoemde boeckjen ende praefatie respectivelijc, voor
sooveel daerbij wert getaxeert ende verdacht gemaekt de goede intentie van de
voorsz. Classis ende haer voornoemde gecommitteerdens over het beleggen van
de penningen, gecollecteert ten behoeve van de bedroefde kercken van Duytslandt, qualijc ende t'onrechte geschreven te sijn. Ordineert dienvolgende den
voornoemden Everwijn boven de exemplaren airede overgelevert diegene, die
noch te bekommen sijn, in te trecken ende mede an den Hove over te leveren
met interdictie van gelijcken meer te doen.'
Naar aanleiding van dit vonnis besloot de synode van Zuid-Holland aan de Waalse
broeders te laten weten dat men erop stond dat Everwijn zich naar het vonnis zou rich
ten en dat de Waalse synode erop zou toezien dat noch Everwijn noch enig ander Waals
predikant in de toekomst nog Nederduitse predikanten zouden schaden. Men deinsde
er niet voor terug, indien nodig, opnieuw het Hof in te schakelen 101 !
In 1651 moest echter worden vastgesteld dat de Waalse kerk zich nog altijd niet
gedroeg conform de eisen van de Nederduitse synode. Zo lieten zij hun uit te geven
boeken niet vooraf visiteren. Dit was immers duidelijk geworden door de verwikkelin
gen rond de geschriften van Everwijn. De Waalse synode werd hierop aangesproken en
in een reactie gaf die synode te kennen dat de hele zaak haar zeer bedroefde en dat ook
zij tegen het verschijnen van werken als die van Everwijn was gekant. De Waalse reac
tie stelde de synode van Zuid-Holland echter niet geheel tevreden; eventueel zou men
proberen de Staten-Generaal in te schakelen. In ieder geval stelde men vast dat alle
synodes wat dit soort aangelegenheden betrof, alert moesten blijven: misstanden binnen
de Waalse kerk dienden te allen tijde voorkomen te worden. Synodale gedeputeerden
kregen de opdracht uittreksels te vervaardigen van kwalijke passages in de geschriften
102
van Waalse predikanten. Uiteindelijk werden de gemoederen toch nog gesust: in 1652
10
werd de zaak-Everwijn, na vreedzaam overleg, definitief gesloten. '
Landelijke kwesties
Vanaf 1645 was men in de synode van Zuid-Holland druk bezig maatregelen te beden
104
ken tegen de autobiografie die Uytenbogaert had vervaardigd
en vooral tegen de
ю
door Uytenbogaert geschreven kerkgeschiedenis. 5 De discussie over de gewraakte boe
ken van de voorman der remonstranten beperkte zich niet tot de Zuid-Hollandse syno
de: ook andere synodes namen eraan deel.
In 1645 werd allereerst duidelijk dat Adrianus Smout bezig was Uytenbogaerts auto
biografie te weerleggen. 106 Wat aanvankelijk echter onduidelijk bleef, was waar Uyten
bogaerts kerkgeschiedenis was gedrukt. 1 0 7 Toch dienden synodale gedeputeerden alvast
een klacht over het geschiedwerk in bij de Staten van Holland. Men wees de Staten op
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'de schadelicke effecten, die mettertijt uyt ende van dit bouck onsen geheelen staat
boven het hooft hingen en dreygden, omdat hetselve uitvercogt sijnde, op verscheyden
plaetsen herdruckt wort'. Het werd de wereldlijke overheid dringend geadviseerd 'dat
sulcken pernitieusen boeck, ende in velen niet beter als een fameus libel, moghte gestuyt
ende gedempt worden, eer 'tselve nog meer in de handen van de gemeente kome.'
Anders dan bij veel andere klachten, kreeg de synode in dit geval haar zin: inderdaad
werd de kerkgeschiedenis verboden. 1 0 8 Aan de handhaving van dit verbod schortte het
echter ernstig. De weerlegging van de kerkgeschiedenis, waaraan Trigland inmiddels was
begonnen, moest daarom ten zeerste bevorderd worden en daarnaast zou men proberen
het boek ook in andere gewesten te laten verbieden. Om dat laatste te kunnen bereiken
moesten de corresponderende synodes van alle details op de hoogte worden gebracht. 1 0 9
Gezamenlijk dienden de gedeputeerden van de Noord- en de Zuid-Hollandse syno
des vervolgens een rekwest in bij de Staten van Holland. Meer dan een vage belofte 'dat
de placcaten teghen de fameuse boecken ter vergadringhe Harer E. Gr. zouden werden
geresumeert' leverde dat echter niet о р . І Ю In de jaren 1649-1651 werd opnieuw een
remonstrantie bij de Staten van Holland ingediend en ook de Staten van Utrecht wer
den benaderd. De Hollandse Staten hulden zich echter in stilzwijgen en de Staten van
Utrecht benoemde voor de zaak weliswaar speciale commissarissen, maar één van hen
kwam te overlijden, waardoor alles ernstig vertraagd raakte. Intussen was de kwestie
eveneens ter sprake gebracht bij de Friese synode en ook daar probeerde men passende
maatregelen te treffen. Trigland voltooide tenslotte zijn weerlegging en langzaam maar
zeker verdween Uytenbogaerts kerkgeschiedenis uit de synodale stukken,111 zonder dat
na het verbod door de Staten van Holland en de weerlegging van Trigland verder nog
iets concreets werd bereikt.
Los van de gevreesde remonstrantse kerkgeschiedenis werd de synode van Zuid-Holland, zoals andere synodes, geconfronteerd met de zeer langlopende ruzie tussen Voetius en Maresius en de twistschriften die naar aanleiding daarvan door de heren bij
voortduring in het licht werden gegeven.112 In de periode 1647-1659 werd in de ZuidHollandse synode met veel inspanning geprobeerd de theologen met elkaar te verzoenen of in ieder geval te bewerkstelligen dat ze zouden stoppen elkaar met publicaties te
bestoken.113 In 1659 besloot de synode van Zuid-Holland zich echter niet langer met de
zaak bezig te houden. De afhandeling van de kwestie werd verder overgelaten aan de
synodes van Utrecht en Groningen. 114
Dejaren

i66j-i6j$

In deze periode werd expliciet aandacht besteed aan het systeem van de 'visitatores librorum' en de regels die bij de boekvisitaties gevolgd dienden te worden. Daarnaast werd
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meer dan eens gesproken over licentieus drukwerk, vrijwel altijd naar aanleiding van de
verschijning van weer een boek waarover de synode zich ernstige zorgen maakte.
Boekvisitaties
Nog altijd spoorde de synode haar classes aan bij hun magistraten aan te dringen op de
officiële benoeming van 'visitatores librorum'.11^ In 1674 kwam het, door toedoen van
een andere synode, zelfs tot een speciaal visitatiereglement. In dat jaar werd door de
synode van Noord-Holland namelijk een aantal regels geformuleerd waaraan degenen
die geschriften in het licht wensten te geven en degenen die die geschriften vervolgens
aan een inhoudelijk onderzoek onderwierpen, zich dienden te houden. Het betrof de
volgende punten:
1 Niemand mocht iets van zichzelf of van een ander met betrekking tot de religie uitgeven of laten drukken zonder voorafgaande visitatie en goedkeuring door de classis, de synode of de professoren van de theologische faculteit (in dat laatste geval met
voorweten van de betreffende classis). Voor een juiste controle diende iedere classis
een voldoende aantal 'visitatores librorum' aan te stellen. Elk van de 'visitatores'
moest een te visiteren geschrift telkens eerst afzonderlijk geheel doorzien; daarna
moest overleg met de anderen worden gepleegd, opdat zoveel mogelijk een eenparig
advies zou kunnen worden uitgebracht.
2 Van alle goedgekeurde manuscripten moest door de 'visitatores' melding worden
gemaakt aan de betreffende classis. In geval van mogelijke grieven tegen een bepaald
werk diende eerst contact te worden opgenomen met de auteur; indien die geen voldoening kon geven of indien die vasthield aan zijn verzoek tot approbatie van het
werk moest de classis worden ingeschakeld. Andere leden van de classis dan de
betrokken visitatores', die het geschrift eveneens wilden doorzien, hadden daartoe
toestemming van de classis nodig. Voor hen gold hetzelfde als voor de eigenlijke
'visitatores': eerst moest overleg plaatshebben met de auteur zelf en pas in het uiterste geval kon de hulp van de classis als geheel worden ingeroepen.
3 Bepaald werd dat de approbatie van boeken en geschriften diende plaats te hebben
in een reguliere bijeenkomst van de classis en met meerderheid van stemmen.
4 Bij het visiteren van de boeken moest vooral worden gelet op directe of indirecte uitdrukkingen die in strijd waren met de aangenomen leer, zoals die vastgesteld kon
worden uit de Heilige Schrift en de formulieren van enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de geloofsbelijdenis en de Dordtse cañones.
5 In de te visiteren boeken mocht de nieuwe bijbelvertaling niet openlijk worden aangevallen; alleen in alle bescheidenheid mocht daarover worden gediscussieerd.
6 Een eventuele discussie over de nieuwe bijbelvertaling mocht niet strijden met het
respect dat men diende te hebben voor de resoluties die daarover waren genomen
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door de Staten van Holland en West-Friesland en door de synode.
7 Indien men zich over de approbatie van een boek of geschrift bezwaard voelde, was
appèl mogelijk op de synode. In afwachting van een synodale behandeling zou het
geapprobeerde boek dan worden 'ingehouden', zodat het tijdens de behandeling nog
niet in druk zou kunnen worden gegeven.
8 Indien iemand in een twistgeschrift werd aangevallen, dan was het hem niet toegestaan zichzelf direct in een tegengeschrift te verantwoorden. De aangevallene moest
dan eerst het probleem kenbaar maken aan zijn classis, opdat naar andere middelen
zou kunnen worden gezocht. Indien de aangevallene het niet eens was met de resolutie van zijn classis, dan stond voor hem appèl op de synode open.
9 Aan de correspondenten van de andere synodes zou gevraagd worden dit reglement
ook in hun synodes 'smaeckelick te maecken'.
io Alle classes dienden zich te blijven houden aan de aangenomen leer. In het preken,
catechiseren en schrijven mochten zij geen uitdrukkingen (direct of indirect) bezigen die streden met deze leer. Ook was het hun niet toegestaan de formulieren van
enigheid op hun waarde te beoordelen.
Deze tien regels kwamen ook aan de orde bij de Staten van Holland: door de commissarissen-politiek van de synodes van Noord- en Zuid-Holland werd besloten dat de
synode van Zuid-Holland zou worden aangespoord de door Noord-Holland geformuleerde regels over te nemen en te gaan hanteren.1
Hoewel de synode van Zuid-Holland zich beklaagde over het feit dat over deze regels
niet vóóraf contact met haar was opgenomen door de synode van Noord-Holland,
besloot men, naar eigen zeggen omwille van de lieve vrede, de bewuste regels toch te
gaan toepassen."7 Ook door de andere synodes werd het reglement vervolgens overgenomen." 8
Licentieus drukwerk in het algemeen
Toen in 1670 werd gesproken over Spinozas Tractatus theologico-politicus, 'een boeck,
(...), soo vuyl en godslasterlijk, als men weet, dat ooyt de werelt gesien heeft, en waerover haer de E. Synodus op het hooghste moet bedroeven', besloot de synode dat alle
classes bij de eigen magistraten serieus over dit werk en dergelijke werken moesten klagen. Ook aan het hof zouden klachten worden geuit, temeer daar men ook de hand had
weten te leggen op kwalijke aanhangsels van almanakken, 'vol van paepsche beeltenissen en andere vonden [bedenksels] des Pausdoms, streckende om de jonge jeught te verleyden; andere wederom vol van ontuchtige en schaemteloose boerteryen, tot bederf
van goede seeden.'" 9 In 1671 werd hierover bij de Staten van Holland vervolgens een
rekwest ingediend; deze gaven het verzoekschrift door aan het Hof, waarna het advies
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van het Hof werd medegedeeld aan de raadspensionaris, die op zijn beurt aan de Staten
van Holland om een resolutie in deze zaak zou vragen.120
Het licentieus drukken kwam in 1674 wederom uitdrukkelijk ter sprake, ditmaal naar
aanleiding van klachten van de Utrechtse synode. Een correspondent van Utrecht kwam
de Zuid-Hollandse broeders in dat jaar namelijk verzoeken Lambertus van Velthuysens
Tractaet van deAfgoderije en Superstitie te. visiteren.121 In 1675 kon tot groot genoegen van
de synode tenslotte worden vastgesteld dat op 19 juli 1674 een censuurplakkaat was verschenen, 'waerbij verbooden sijn alle schandaleuse en schadelijcke schriften, bysonder
den Leviathan, Bibliotheca Fratrum Polonorum, Philosophia Scripturae Interpres, alsmede Tractatus Theologico Politicus, breder geexprimeert in 't placcaet voornoemt'. 122
De geschriften die door verschillende dissenterse stromingen in het licht werden gegeven, vormden een apart aandachtspunt van de synode. Vooral van sociniaanse dwalingen verdachte werken werden met argusogen bekeken. In 1667 werd besproken dat er
een nieuw rekwest dienaangaande was ingediend bij de Staten van Holland. De Staten
van Holland hadden advies gevraagd van de Leidse theologische faculteit. Men wachtte nu de resolutie van de Staten van Holland af. Intussen moest er bij het Hof en bij de
verschillende magistraten steeds weer worden aangedrongen op maatregelen tegen verwerpelijk drukwerk, 'opdat de zielen van hare borgeren door dit schadelijck vergift niet
geinfecteert ende verdorven werde.'12?
In 1668 was er nog steeds geen antwoord van de Staten van Holland: men zei het tot
nog toe te druk te hebben gehad met andere zaken. En dat, terwijl intussen, tot schrik
van de synode, van de hand van Becius een verdacht boek was verschenen,124 waartegen de grootste waakzaamheid was geboden.125 In 1669 werd aan het Hof in een nieuw
verzoekschrift medegedeeld 'hoe bereeds ses sociniaensche folianten, onder den titel:
"Bibliotheca Fratrum Polonorum qui Unitarii dicuntur", 126 door den druk gemeyn
gemaekt waeren'. Passende maatregelen waren volgens de synode van het grootste
belang. In een reactie hierop beval het Hof de hoofdofficieren van Leiden, Amsterdam
en Rotterdam een onderzoek in te stellen naar de drukkers, zodat maatregelen getroffen konden worden conform het plakkaat van 19 september 1653.127 De synodale gedeputeerden hadden overigens ook hun bezorgdheid uitgesproken over de Aanwijsing der
heihame politike gronden en maximen van de Republike van Holfónt en Westvriesbnd.
Op 28 mei 1669 werd het privilege op het boek ingetrokken en werd het boek verboden
door de Staten van Holland. 129
Dejaren 1687-1695
In deze vierde periode werd de aandacht van de synode wat betreft de boekencensuur
vooral opgeëist door de kwesties rond Bekker en Röell. Daarnaast vroegen de verdach-
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te geschriften van Pontiaan van Hattem en Ericus Walten om enige aandacht, terwijl
ook de verschijning van verschillende Waalse boeken de synode zorgen baarde.
Boekvisitaties
De synode maakte zich stellig zorgen over de 'bedenckelicke boecken bij de Fransche
predicanten uytgegeven'. Weliswaar had de Waalse synode reeds enige maatregelen
getroffen, maar contact met die synode bleef nodig, 'ten eynde de orthodoxie in het
gevoelen en de uniformiteyt in de leere soo in 't gemeen als in 't besonder sorghvuldigh
mocht werden bewaerd, en niet minder gelet worden op het uytgeven van boecken,
geschriften en brieven, etc, die dagelicks van veelen op de naem van de Fransche
gevluchte predicanten uytgegeven, uyt de fransche in de Nederlandse tale overgeset, en
alomme gedivulgeert worden'.150
In 1688 kwam de Waalse synode zelf tot een reglement voor de visitatie van geschriften die door haar lidmaten in het licht zouden worden gegeven.131 Een en ander verheugde de Nederduitse broeders ten zeerste; men besloot het betreffende reglement, in
vertaalde vorm, in de eigen acta op te nemen. 132 In de jaren erna werd er voortdurend
voor geijverd de goede contacten met de Waalse synode in stand te houden. 1 ' 3 In 1691
achtte men het dienstig nauwlettender te waken tegen het uitgeven van boeken zonder
vermelding van de naam van de auteur. Besloten werd aan alle leden van de Waalse kerk
dringend te verzoeken geen religieus-getinte werken te laten uitgeven zonder voorafgaande visitatie.134
Twee jaar later vermoedde de Nederduitse synode dat er binnen de Waalse synode
nog altijd sprake was van bepaalde dwalingen.135 Men achtte het daarom van groot
belang met de Waalse synode in contact te blijven.13 De Waalse synode liet echter
weten dat degenen die van dwalingen werden verdacht, inmiddels waren ontboden en
berispt, 'soodat nu alles bij hun in ruste was.' De Nederduitse broeders besloten daarom te proberen tot een overeenstemming te komen. Ook wilde men 'sien te bekomen
eenige extracten van sulcke dwalingen, als sommige van de Walsche broederen ten laste geleght worden uyt hunne uytgegeven boecken, met aenteeckeninge van de auteuren
en paginaas'. De overige synodes werd verzocht ook over deze kwestie na te denken en
te discussiren.13? Het zou overigens nog lang duren voordat een voor alle partijen bevredigende manier van omgang met elkaar werd gevonden.
De visitatie van geschriften van de eigen lidmaten kwam overigens ook bij de synode
ter sprake. In 1692 wees de classis van Den Haag erop dat de regels omtrent het vooraf
laten goedkeuren van theologisch drukwerk ook dienden te gelden voor en moesten
worden toegepast op het werk van de hoogleraren van de theologische faculteit. De
theologen die ook predikant waren, dienden altijd al hun werken te laten controleren
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alvorens ze gedrukt mochten worden en nu was het volgens de classis van Den Haag in
de geest van de regels dat ook de theologen die geen predikant waren, hun werken zouden voorleggen aan de classis waartoe zij behoorden.138 Door de synode werd vervolgens inderdaad bevestigd dat theologen die geen predikant waren, hun geschriften vooraf moesten laten visiteren door hun classis, waaraan nog werd toegevoegd dat ook
'gewone' lidmaten voortaan weer hun boeken voorafgaand aan het drukken aan hun
classes dienden voor te leggen.139
Licentieus drukwerk in het algemeen
Ook in deze periode bleef de synode strijden tegen alles wat tegen haar zin van de drukpersen afkwam. In 1687 werd haar door de wereldlijke instanties toegezegd dat men alle
middelen zou aanwenden om dergelijk drukwerk tegen te gaan. 140 Toen men in 1690
raadspensionaris Fagel weer een keer op het probleem aansprak, stelde die laatste voor
'dat men eens most opstellen een lijst van boecken, die de Christelicke Synodus geern
verboden sagh.' De synodale gedeputeerden aan wie hij dit voorstel deed, kwamen
meteen met een aantal titels:
'Waerop D.D. Deputati eenige genoemt hebben, en sloegen voor, dat mochten
verboden worden te verkopen ofte herdrucken sulcke onbehoorlicke boecken,
die airede gedruckt sijn, als onder anderen Hertsoeckers Transfatie van 't Nieuwe
Testament, en sijn Commentariën over de drie eerste Euangelisten, in 4 0 ; 141 Langeduls Annotatien over 't N. Testament1^, in folio; Les Sentiments de quelques Théologiens de Holhnde, touchant l'histoire critique du vieu testament de P. Richard
Simon.1^ Bibliothèque universelle et histoire critique.1^ Daer beneven die noch
niet gedruckt sijn, doch gedruckt mochten worden, als alle godslasterlicke boecken, die de authoriteyt van de H. Schriftuur infringeren; de remonstrant- of
mennonitisch-sociniaensche boecken; alle onkuysche boecken en die strijden
tegen de goede seden.'
Naar aanleiding van deze opsomming stelde Fagel voor dat de synode over de betreffende boeken een rekwest zou indienen bij de Staten van Holland, 'met bijvoegingh van
die genoemde boecken en van te dencken op een bequame manier, hoe men die best
soude weeren.' De synode beval haar gedeputeerden nu bij de Staten van Holland inderdaad om een verbod van de betreffende boeken te vragen. Ook sprak men de wens uit,
'dat de boeckdruckers en boeckverkopers door de magistraten in de steden dacrtoe mogen worden gehouden, om geen boecken, theologische materien behelsende, te drucken, als die behoorlick gevisiteert sijn; en dat in de steden daer
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boeckdruckeryen sijn, mogen gestelt worden visitatores op de boecken, die qualitate qua mochten hebben toegangh tot de druckperssen, als haer mocht bekent
worden, dat elders schadelicke boecken mochten gedruckt worden; en dat de
overluyden van de boeckdruckers- en boekverkopersgilden mochten gelast worden, dit bij den haren te executeren.'145
Het werd de corresponderende synodes aanbevolen zich hiervoor eveneens in te spannen. Nu men toch bezig was met het opsommen van allerhande verwerpelijke geschriften, achtte één van de aanwezige leden het geraden nog een boek ter tafel te brengen,
namelijk de anoniem uitgegeven, door Hermannus Deusingius vervaardigde Demonstratio allegorica Veteris ас Novi Testamenti juncta reveUtione Mysterii S.S. Triados.14" Het
boek werd doorgenomen en al snel kon worden vastgesteld dat het vol stond met 'grouwelicke sociniaensche en noch grouwelicker godslasterlicke stellingen, en expressien en
uytleggingen van verscheydene texten der H. Schriftuur'. Derhalve besloot de synode
'dat boeck oock te stellen op de lijst van de bovengenoemde schadelicke boecken en
sulcks bij het request mede te voegen.' 147
Een jaar later werd de lijst van volgens de synode te verbieden boeken nog uitgebreid
met de Beschermingh der waerheyt Godts of schrifìuyrlijcke verantwoording}^ Dit boek,
geschreven door Foecke Floris, was reeds op 18 november 1687 door de Gedeputeerde
Staten van Friesland verboden. Op 19 november waren negen exemplaren ervan op de
brandstapel gelegd.149
Het rekwest met de lijst van gewraakte titels werd vervolgens ingediend bij de Staten van Holland, maar het duurde lang vooraleer er een concrete reactie kwam. 150 Pas
in 1694 werd duidelijk dat de synodale gedeputeerden zélf middelen ter bestrijding van
licentieus drukwerk dienden aan te dragen. De synode spoorden hierop haar classes aan
over mogelijke middelen mee te denken en eenmaal bedachte middelen aan de gedeputeerden te zenden.151 In 1695 kreeg men echter te horen 'dat tot het stuyten desselfs
geen middel was ter oorsake van de verscheyden intressen der druckeryen in verscheyden steden.' Ook de classes hadden niets kunnen verzinnen, 'doch wenschten alle, dat
eens de goede devoiren der beeren Gedeputeerden een goeden uytslagh mochten hebben.'152 Geconcludeerd kan worden dat het rekwest aan de Staten van Holland uiteindelijk niets had opgeleverd.
Landelijke kwesties
In 1692 werd uit de grote hoeveelheid gravamina die bij de synode werden ingediend,
duidelijk dat iedereen Balthasar Bekkers Betoverde werelt ten stelligste verwierp.153 Het
was zaak er bij de wereldlijke overheid op aan te blijven dringen dat het gewraakte boek
verboden zou worden. 154 Een jaar later werd in de synode de conclusie van de Noord-
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Hollandse synode over Bekker voorgelezen. Bekker was inmiddels uit zijn predikambt
ontheven. De overige synodes lieten en masse weten zeer content te zijn over het optreden van de Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse synode in deze zaak. Tot genoegen van
eenieder kon worden vastgesteld dat de Betoverde werelt reeds door de magistraat van
Utrecht officieel was verboden. Aan raadspensionaris Heinsius was inmiddels een rekwest gegeven, waarin werd gevraagd het bewuste boek ook door de Staten van Holland
en West-Friesland verboden te laten verklaren. Dit rekwest was vervolgens doorgestuurd
aan de Gecommitteerde Raden. Een antwoord was echter nog niet verkregen. De magistraten van de verschillende steden zou nu gevraagd worden in deze zaak te bemiddelen. De predikanten dienden vanaf de kansel, liefst met speciaal daartoe uitgekozen teksten, tegen de dwalingen van Bekker te ageren. Er waren reeds zes speciale vragen over
Bekkers dwalingen geformuleerd155, die bij de examens aan alle proponenten moesten
worden voorgelegd, opdat zou worden getoetst of zij van dissenterse smetten vrij waren.
Ook predikanten die van buiten de eigen synode inkwamen, dienden met de bewuste
vragen te worden geconfronteerd.1'
Het derde en vierde deel van Bekkers Betoverde wereltwaren in 1693 inmiddels al verschenen. De synode besloot de kerkenraad van Amsterdam aan te sporen door de
Amsterdamse burgemeesters de verspreiding van deze delen zoveel mogelijk te doen
voorkomen en de exemplaren ervan overal in beslag te laten nemen. Men streefde ernaar
dat aan Bekker verboden zou worden nog enig ander geschrift betreffende de gewraakte onderwerpen te vervaardigen. De raadspensionaris moest opnieuw benaderd worden. 157 Ook in de jaren daarna werd nog volop over de kwestie gesproken, zonder dat
verder echter ooit iets concreets werd bereikt. Nooit zou de Betoverde werelt door een
andere wereldlijke instantie dan de magistraat van Utrecht nog verboden worden.15"
Naar aanleiding van de affaire rond Balthasar Bekker kwam in de synode ook Ericus
Walten ter sprake.159 In zijn geschriften had Walten Bekkers opvattingen namelijk verdedigd. 100 In 1693 kwam de synode tot de conclusie dat Wakens werk vol stond met
zeer ernstige godslasteringen en kwalijke uitlatingen over het wereldlijke gezag. Gedeputeerden zouden deze bevindingen voorleggen aan het Hof van Holland 'en correctie
van dien man en suppressie van sijn schriften versoecken.'1"1
Een jaar later kon men tevreden vaststellen dat 'den voornoemden Ericus Walten
alhier op de gevangepoort is geconfineert, en sal de tijdt verder openbaren, hoe het met
hem sal aflopen.'1"2 Uiteindelijk zou de tijd leren dat het Hof de in zijn cel wegkwijnende Walten 'vergat' en dat Walten tenslotte als gevangene zou sterven. 3
Niet alleen de denkbeelden van Bekker (en Walten), maar ook de opvattingen van Herman Alexander Röell 4 , zoals die onder meer spraken uit de door hem in het licht
gegeven geschriften, deden in de synode veel stof opwaaien. Naar aanleiding van een
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gravamen van de classis van Schieland 16 ' werd besloten een onderzoek in te stellen naar
Roëlls Dissertano théologien de generatione Filii et morte fidelium temporali (Franeker,
1689) en zijn Dissertano theologica altera de generatione Filii (Franeker, 1690). Uittreksels
van deze boeken werden vervaardigd, die de synode vervolgens uitermate schokten.
Alles moest in het werk worden gesteld om te voorkomen dat de studenten theologie
met deze ketterijen besmet zouden raken. Het verheugde de synode dat de Gedeputeerde Staten van Friesland reeds tegen de genoemde boeken was opgetreden 'om sodanige schadelicke gevoelens tegen te gaen en te supprimeren'. 6
In 1693 werd een officieel rekwest aan de Staten van Holland en West-Friesland
opgesteld, waarin de synode verzocht de dissertaties van Roëll te verbieden. Raadspensionaris Heinsius gaf het rekwest aan de Gecommitteerde Raden en die zonden het aan
de heer Ravens, pensionaris van Leiden. De zaak wilde aldus niet erg vlotten. Toch was
er haast geboden, want verschillende mensen zouden reeds onder invloed van Röells
verwerpelijke geschriften zijn gekomen. De verschillende classes lieten weten dat zij met
veel ijver tegen de valse gevoelens van Roëll streden. Men had zelfs vernomen dat een
proponent te Gouda zich van zijn examen had teruggetrokken, omdat hij de leer van
Roëll niet geheel wilde afzweren. De correspondent van Friesland gaf vervolgens te kennen dat zijn synode graag zou zien dat de zaak als afgedaan zou worden beschouwd,
maar daartoe bleek de synode van Zuid-Holland geenszins genegen. Net als met betrekking tot de opvattingen van Bekker, werden over de leer van Röell vragen opgesteld om
voor te leggen aan de proponenten en de predikanten 'van buitenaf'. 167
Toezeggingen van raadspensionaris Heinsius gaven de synode vervolgens goede hoop
op het welslagen van het 'project' tegen de dwalingen van Röell, die in de synode van
Friesland overigens inmiddels had laten weten dat hij niet op zijn leer wenste terug te
komen. 168 Maar ondanks de positieve verwachtingen van de synode werden ook de boeken van Röell uiteindelijk nooit officieel door de Staten van Holland verboden.
Tenslotte werd door de synode nog kort aandacht besteed aan de ideeën en geschriften
van Pontiaan van Hattem. 9 De classis van Breda kwam de synode hiertegen waarschuwen, waarna de synode haar gedeputeerden verzocht 'dat oock bysonder tegen zijn
persoon en boecken, gelijck als tegen Ericus Walten, sal worden gewaeckt.'170 Vervolgens werd de synode erop gewezen dat Van Hattem zich weliswaar stil leek te houden,
maar dat hij toch heimelijk zijn ideeën verspreidde, onder het mom 'van koffij te drincken bij de vrienden.' De synode nam de remonstrantie van de classes van Zeeland over
Van Hattem, alsmede de door de Staten van Zeeland en de Staten-Generaal genomen
verbodsresolutie met betrekking tot zijn geschriften - in het geval van Van Hattem was
de wereldlijke overheid wél in actie gekomen — in de eigen acta 0p. 171 In 1695 werd tenslotte vastgesteld dat zich ten aanzien van Van Hattem geen nieuwe zaken hadden voorgedaan. Men zou echter te allen tijde alert blijven.172
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3.4 De Waalse synode
β.4.1 Beknopte schets van de organisatie
Omstreeks de jaren zeventig en tachtig van de zestiende eeuw gelukte het de Waalse
kerk een hechtere organisatie te verkrijgen. In artikel 46 van de Nationale Synode te
Dordrecht van juni 1578 werd de administratieve scheiding van de Nederduitse en Waal
se kerk vastgelegd'73, waarna deze scheiding in artikel 36 van de Nationale Synode te
Middelburg (juni 1581), en in artikel 45 van de Nationale Synode te Den Haag (juni
1586) werd bevestigd. 174
Op 15 oktober 1563 was door de Walen reeds besloten dat de synodale artikelen
besproken dienden te worden in de verschillende Waalse kerkenraden. In Emden werd
in 1571 bepaald dat alle artikelen ook neergeschreven moesten worden. Vervolgens dien
den zij te worden (voor)gelezen, goedgekeurd en ondertekend, waarna iedere gedepu
teerde naar zijn eigen kerkenraad een kopie moest meenemen, die was getekend door
de president en de griffier van de synode. Ook in de kerkenraden dienden de artikelen
te worden gelezen. De kerk waarin de laatste synode was gehouden, moest de ordon
nanties van die synode doorzenden aan de kerk waarin de komende synode zou plaats
vinden. Tijdens de Nationale Synode van Dordrecht in 1618-1619 werd deze resolutie
bevestigd, waarna in april 1622, tijdens de synode te Utrecht, werd besloten dat de ker
ken zich in het vervolg dienden te voorzien van een zogenaamd 'livre synodal', waarin
de artikelen moesten worden opgenomen. 1 7 5
De Waalse synode kwam tweemaal per jaar bijeen, één keer in de lente en één keer
in de herfst, telkens in andere kerken, volgens een vast reglement. Met de tijd ontstonden er meer en meer Waalse kerken: uiteindelijk groeide de Waalse kerk uit tot een stevig gefundeerd bolwerk, waarbinnen de zuiverheid van de leer scherp werd bewaakt.17"
5.4.2 Censuurpogingen door de Waahe synode
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In 1896 werden de synodale artikelen van de Waalse kerk tot en met 1691 uitgegeven.
Van deze uitgave werd voor het onderstaande gebruik gemaakt. Er zij er hier op gewezen dat alleen is gekeken naar de uiteindelijke besluitvorming van de synode, zoals die
zijn vastgelegd in de artikelen. Dat betekent dat de voorafgaande overwegingen, die
soms zijn vastgelegd in het zogenaamde 'livre des actes', buiten beschouwing zijn gelaten. Zie de bibliografie voor een beschrijving van de gehanteerde uitgave.
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De aangetroffen gevallen van censuur
Hierboven werd erop gewezen dat de Waalse kerk slechts één overkoepelende synode
had. Een en ander houdt in dat bij die ene synode door álle Waalse kerkenraden over
verwerpelijke geschriften kon worden geklaagd. Eén synode bepaalde ook min of meer
het censuurbeleid voor alle kerken. Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat de
Nederduitse gereformeerde kerk, zoals reeds is gebleken, op het censuurbeleid van de
Waalse broeders invloed trachtte uit te oefenen. Overigens was het uitgangspunt voor
beide verschijningsvormen van de gereformeerde kerk eender: zowel de Nederduitse als
de Waalse kerk baseerden zich zoveel mogelijk op hetgeen over de controle van geschriften was bepaald tijdens de Nationale Synode van 1618-1619.177
Dejaren 161J-1625
Boekvisitaties
In deze eerste periode werd naar aanleiding van de verschijning van meerdere aanstootgevende, want remonstrantsgezinde, geschriften door de synode benadrukt dat geen
enkel lid, van welke rang of stand ook, iets mocht publiceren zonder dat het was onderzocht en goedgekeurd door de synode.1'78 Artikel 55 van de kerkorde, zoals die werd
bepaald in 1618-1619, gold uiteraard ook voor de Waalse auteurs:
'Nul de la Religion reformée ne pourra faire imprimer, ni publier en façon quelconque aucun livre ou escrit traitant de la Religion, composé ou traduit de lui, si
premièrement ledit escrit n'a esté examiné et approuvé par les Pasteurs de la Classe ou de son Synode particulier, ou par les Professeurs publics en Theologie de
ces Provinces, et, toutesfois, non sans le seu de la Classe'.179
Persoonlijke kwesties
Zeer ontevreden was de Waalse synode over de verschillende geschriften die in het licht
waren gegeven door Joannes Uytenbogaert. Met wenste hierover met hem te spreken;
hij zou zich in het vervolg niet meer zo fel moeten uitlaten. 180 Uytenbogaert gaf vervolgens een schriftelijke toelichting op zijn opvattingen. Mochten de Waalse broeders
zich hierin niet kunnen vinden, dan wenste hij hen erop te wijzen dat hij wat zijn
Nederlandstalige geschriften betrof niet viel onder de censuur van de Waalse kerk. De
synode vreesde dat het vergeefse moeite zou zijn zich met deze kwestie uitgebreid bezig
te houden. 181 In 1620 besloot zij uiteindelijk, conform de beslissing van de Nationale
Synode, dat Uytenbogaert terecht van het predikambt en de Avondmaal was uitgeslo-
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ten tot het moment waarop hij spijt over zijn dwalingen zou betuigen182, hetgeen, als
bekend, nooit is gebeurd.
Ook de geschriften en de opvattingen van Charles Nielles18^ baarden de synode veel
zorgen: die laatste had onder meer Le Tableau de L· Bonne Foy en La Verification du
Tableau in het licht gegeven en de synode achtte deze teksten uitermate aanstootgevend.
Besloten werd de auteur te vermanen dat hij in de toekomst niets meer zou uitgeven
zonder eerst te hebben overlegd met de synode.184 Nielles bleek echter niet bereid de
synode genoegdoening te geven en dus besloot men hem voorlopig uit de synode te
weren. 18 ' Uiteindelijk zou Nielles, onder meer vanwege zijn geschriften, uit zijn ambt
ontheven worden.
Evenmin vielen de reacties op Nielles' geschriften, die door Fabrice de la Bassecourt 187 waren gepubliceerd, bij de synode in goede aarde. Diens L'Anti-fausse baUnce
et Vanti Post-Bot™ en zijn Apologie à l encontre de deux libelles diffamatoires, l'un intitulé
Le tableau, l'autre La verification, faits par un quidam sans nom™9 zouden aperte
onwaarheden bevatten en het werd de auteur niet toegestaan in het vervolg nog iets uit
te geven zonder voorafgaande raadpleging van de synode. 190 Anders dan Uytenbogaert
en Nielles was De la Bassecourt wel bereid de synode om pardon te vragen:
'nostre frère Fabrice de la Bassecourt a donné contentement à la Compagnie par
la recognoissance qu'il a faite que nostre iugement, touchant ses livres spécifiez
audit article, estoit fondé en vérité et équité; declare toutesfois que pour ce qu'il
a dit contre la vérité historique, il ne l'a fait contre sa conscience, mais qu'il peut
avoir esté trompé ou par sa memoire ou par les rapports qui lui ont esté faits'.191
Naar eigen zeggen had de auteur zich dus eenvoudigweg vergist! Toen hij de synode vervolgens vroeg of hij het tweede deel van een boek over de eeuwige verkiezing mocht uitgeven, raadde de synode hem aan te wachten tot na de Nationale Synode.192 In 1620
kreeg De la Bassecourt echter opnieuw het advies het uitgeven van zijn boek tot later
datum uit te stellen. Het boek zou de Staten-Generaal namelijk niet welgevallig zijn in
deze roerige tijden.19^
Dejaren 164^165$
Boekvisitaties
In 1649 liet de kerk van Dordrecht de synode vragen of niet verstandig was de StatenGeneraal te verzoeken hun gezag aan te wenden om allerhande schriftelijke persoonlijke aanvallen te voorkomen. Dergelijke geschriften maakten de kerken en de religie in
het algemeen immers tot spot van tegenstanders, die zich daar openlijk mee amuseer-
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den. 194 De synode achtte het voorstel van Dordrecht van groot belang en deputeerde
vervolgens een aantal leden om de kwestie aan de Staten-Generaal in overweging te
geven.195 Van de president van de Staten-Generaal kregen de gedeputeerden echter te
horen dat het voorgelegde probleem eigenlijk thuishoorde bij de Staten van ieder gewest
afzonderlijk. Inmiddels had de synode ook vernomen dat de Nederduitse broeders van
Zuid-Holland eveneens van plan waren de wereldlijke autoriteiten in te schakelen. Derhalve werd besloten met hen contact op te nemen om hen van het gelijke voornemen
van de Waalse synode op de hoogte te brengen. 196
Bij de behandeling van de boekencensuur door de Nederduitse synode van ZuidHolland kwam aan de orde dat juist die synode bezorgd was over de manier waarop
door de Waalse synode werd omgegaan met geschriften die werden vervaardigd door
Waalse predikanten. De Waalse synode zelfwas echter van mening dat er geen enkele
reden tot ongerustheid bestond. 197 Wel werd besloten naar aanleiding van de Nederduitse klachten nog nauwlettender op de naleving van de regels toe te zien. De predikanten van 's-Hertogenbosch, Dordrecht en Vlissingen kregen dan ook meteen de
opdracht de geschriften van de predikanten Jean Le Long en Alexander Monis 19 , die
op het punt stonden gedrukt te worden, door te nemen en, indien mogelijk, goed te
keuren.199
In 1655 w a s n e t de kerk van Den Haag die voorstelde samen met de Nederduitse
synode van Zuid-Holland een rekwest in te dienen bij de Staten van Holland om een
verbod van allerlei drukwerk betreffende religieuze zaken te verkrijgen. Opnieuw juichte de synode dit plan ten zeerste toe en wederom kregen gedeputeerden de opdracht dit
plan uit te voeren. 200 Overigens bepaalde de synode in hetzelfde jaar dat voortaan ook
de boeken die aan de synode werden gedediceerd, eerst gevisiteerd dienden te worden,
alvorens de betreffende dedicatie geaccepteerd zou kunnen worden. 201
Sommige predikanten gedroegen zich bij de uitgave van hun geschriften precies zoals
de synode dat verlangde. Eén van hen was Godefroid Hotton. In opdracht van de synode had hij een traktaat vervaardigd ten behoeve van de toenadering tussen de gereformeerde en de lutherse kerk. Toen dat traktaat eenmaal klaar was, lag het voor de hand
dat hij het ter goedkeuring aan zijn opdrachtgever voorlegde en dat deed hij dan ook.
Zijn traktaat, dat de titel De concordia Christiana inter Europaeos droeg, 202 werd zeer
positief ontvangen: de voor deze zaak aangezochte 'visitatores' concludeerden dat zij in
het traktaat niets hadden aangetroffen wat strijdig was met de orthodoxie of het gevoelen van de gereformeerde kerk. Het traktaat zou de verzoening met en de tolerantie
jegens de luthersen zeker ten goede komen. 2 0 '
Nog in hetzelfde jaar verzocht Hotton, trouw aan artikel 55 van de kerkorde, de
synode dat zij iemand zou aanwijzen om enkele van zijn opstellen over de eerste hoofdstukken van Job te visiteren. De synode wees inderdaad een aantal 'visitatores' aan. 2 ° 4
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Nergens blijkt dat de betreffende verhandelingen vervolgens problemen opleverden.
Een laatste keer werd werk van Hotton in deze periode onderzocht in 1652. Opnieuw
lijkt zijn werk niet tot bezwaren te hebben geleid.205
Persoonlijke kwesties
In 1649 liet de Waalse kerk van Amsterdam de synode weten dat Henry Lucasse een boekje in het licht had gegeven waarin hij de kerk verweet dat de doop en het Avondmaal niet
op de juiste wijze werden gevierd. Vanwege dit geschrift had de Amsterdamse kerkenraad
hem van het Avondmaal uitgesloten tot het moment waarop hij zijn beweringen zou
intrekken en oprecht spijt zou betuigen van zijn dwalingen. Eenmaal beter ingelicht, had
Lucasse zijn vergissing ingezien en hij had om vergeving gevraagd aan God en aan de kerkenraad. Inmiddels had hij ook aan de synode zijn oprechte spijt betuigd, onder meer in
de vorm van een geschreven intrekking van zijn gewraakt geschrift. De synode was hierdoor tevreden gesteld, maar eiste wel dat hij, aangezien hij niet alleen de leden van zijn
eigen kerk, maar ook meerdere personen daarbuiten tot schande had gemaakt, zijn schriftelijke intrekking door de druk gemeen zou maken. De synode sloot haar beslissing vervolgens af met de opmerking dat aan Lucasse vijftig gulden was geschonken, waarschijnlijk om tegemoet te komen in de kosten voor de druk. 2 ° 6
Niet veel later vernam de synode echter tot haar grote ongenoegen dat Lucasse weigerde zijn intrekking publiek te maken, waarvoor hij aanvoerde dat dat in strijd zou zijn
met zijn geweten. De synode gaf de kerk van Amsterdam hierop de opdracht bij Lucasse te blijven aandringen op naleving van het besluit en zij stond de kerk toe vanaf de
kansel het synodale oordeel bekend te maken. 207
In 1650 was de kwestie nog altijd niet uit de wereld. 208 Opnieuw liet Lucasse weten
niets te voelen voor een publieke intrekking, maar de synode hield voet bij stuk: publieke schande diende publiekelijk te worden teniet gedaan! Voldeed hij niet aan de door
de synode gestelde eisen, dan zou de kerk van Amsterdam niet alleen de synodale beslissing, maar ook de door Lucasse zelf aan de synode overhandigde spijtbetuiging in het
openbaar voorlezen. 209 Pas in 1652 kwam het uiteindelijk tot een verzoening: Lucasse
kwam tegemoet aan de eisen van de synode en de synode keurde goed dat de Amsterdamse kerk hem weer tot het Avondmaal had toegelaten.210
Hierboven kwamen reeds de problemen rond de geschriften van Everwijn ter sprake.
Uiteraard werden deze problemen ook behandeld door de Waalse synode. Toen een aantal Nederduitse broeders de synode kwam vragen of Everwijns boek kon worden verboden en de auteur zelf kon worden gecensureerd, besloot de synode zich te houden aan
hetgeen was besloten tijdens de synode van 1643 te Den Haag, in artikel 16: 'auquel ceste question a esté renvoyée au Synode national'. Het is niet geheel duidelijk wat men
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hiermee bedoelde. Wellicht was het zo dat de vraag naar boekverbod en censuur van de
auteur in dit geval slechts zou kunnen worden beantwoord in een nationale synode; die
vond in de zeventiende eeuw na 1619 evenwel niet meer plaats. Hoe het ook zij, Everwijn werd wel op het matje geroepen. Die laatste beloofde voor een genoegdoening te
zorgen en de exemplaren die van zijn geschrift nog voorhanden zouden zijn, zoveel
mogelijk terug te halen.211
In 1650 werden door de synode alle op dat moment vervaardigde stukken over Everwijns zaak doorgenomen en men stond vooral uitgebreid stil bij het vonnis van het Hof
van Holland. Men oordeelde dat Everwijn stellig had gehandeld in strijd met de bedoeling van de synode. Onder bedreiging van zware kerkelijke bestraffingen verplichtte
men hem nu zich alsnog naar behoren te gedragen.212 Kort hierna kwam Everwijn zelf
zich bij de synode beklagen over het feit dat er inmiddels een voor hem schadelijk
gedrukt geschrift was verspreid en verkocht. In dit geschrift zou namelijk zijn gesuggereerd dat Everwijn in een officieel vonnis door het Hof van Holland was veroordeeld. De
synode bevestigde naar aanleiding hiervan dat het haar enige doel was geweest de onderlinge vrede te herstellen. Ook benadrukte zij dat hetgeen binnen de beslotenheid van de
synode was bepaald, niet openbaar diende te worden gemaakt.21^
Vervolgens kwamen opnieuw Nederduitse broeders over Everwijn klagen. Dringend
verzochten zij dat Everwijn en anderen het zouden nalaten geschriften in het licht te
geven waardoor de vrede en goede correspondentie tussen de beide kerken verstoord
zouden kunnen worden. De synode liet hun onder meer weten dat men zelf dergelijke
geschriften ook altijd ten zeerste had verfoeid en nog steeds verfoeide.214 Toch verschenen de broeders niet veel later wederom in de synode; ditmaal stelden zij drie voorwaarden aan een broederlijke oplossing van het probleem: allereerst mocht Everwijn
zich nooit meer bemoeien met aangelegenheden binnen de Nederduitse kerk. Vervolgens was het hem niet toegestaan op welke manier dan ook de eer en goede reputatie
van een lid van de Nederduitse synode aan te tasten en tenslotte mocht hij geen enkel
geschrift meer publiceren dat niet vooraf was gevisiteerd en goedgekeurd door de Waalse synode. Everwijn beloofde zich aan deze voorwaarden te zullen houden, waarna de
synode de wens uitsprak dat de Nederduitse broeders op hun beurt de persoon van
Everwijn voortaan ongemoeid zouden laten. Uiteindelijk schudde men elkaar de hand
en verlieten de Nederduitse gedeputeerden tevreden de vergadering.215
Een laatste keer kwam de synode in deze periode tegen een geschrift in actie in 1655: in
dat jaar vroegen de kerken van Leiden, Amsterdam en Den Haag de synode haar autoriteit aan te wenden om de druk te voorkomen van een traktaat dat in de synodale stukken werd aangeduid met de titel Apologie pour les Synodes d'Alençon et Charenton. Men
doelde daarmee op de Apologia pro duabus ecclesiarum in Gallia protestantium Synodis
Nationalibus, altera Alensone a. i6$j, altera vero Carentone a. 164$ habitis21" van Jean
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Daillé. Het bewuste traktaat lag op dat moment reeds onder de pers; mocht men te laat
komen, dan moest in ieder geval de verkoop en verspreiding ervan verhinderd worden.
De druk van het traktaat was namelijk in strijd met de intentie van de auteur! Daillé
had het traktaat vervaardigd ter verdediging van de synodes van Alençon en Charenton
die hadden geweigerd expliciet stelling te nemen tegen de doctrine van het hypothetische universalisme (de algemeenheid van Gods genade). Deze weigering werd de synodes door de orthodoxe calvinisten ten zeerste verweten. Het was echter inderdaad Dailies bedoeling niet geweest zijn verdediging door de druk gemeen te maken. 217
De synode liet weten dat het haar bedroefde te moeten vernemen dat deze druk voor
problemen binnen de kerk zou kunnen zorgen. Zij keurde de druk derhalve ten zeerste
af, temeer daar zij noch de kerk van de plaats waar het traktaat werd gedrukt in de kwestie waren gekend. Degenen die de druk bevorderd hadden, dienden gecensureerd te
worden; om de druk te kunnen laten staken en om verspreiding te kunnen voorkomen
werd de kerk van Amsterdam aangewezen die in overleg met de Nederduitse broeders
van die stad tot wering van het betreffende traktaat moest komen.
Men wachtte vervolgens de spoedig te verschijnen toelichtende brieven af van de
hand van Daillé. De kerk van Amsterdam zou hierop na overleg mogen reageren.21
Vervolgens werd besloten dat er een brief zou worden geschreven aan de synode van Isle
de France vanwege de druk van Dailies boek en vanwege de adviezen die de Waalse
synode wat dit betreft had. De eerder reeds genoemde Hotton kreeg de opdracht de
brief te vervaardigen. In alle gewesten moest ook worden overlegd met de gedeputeerden van de Nederduitse synodes.219 Het verdere verloop van deze kwestie valt buiten
het bestek van de onderzochte periode. Vermeld zij nog wel dat Daillé, die inmiddels
vanuit verschillende hoeken over zijn traktaat was aangevallen, in 1657 een verdediging
in het licht gaf onder de titel Vindícete apologiae etc., adversus epicritam. Uiteindelijk
zouden Daillé en zijn tegenstanders zich met elkaar verzoenen. 220
Dejaren 1667-1675
Boekvisitaties
Opnieuw werd in deze jaren benadrukt dat geen enkel religieus-getint geschrift mocht
worden uitgegeven zonder voorafgaande visitatie en goedkeuring. Men verwees hiertoe
naar hetgeen hierover reeds in 1651 was besloten.221 Wel werd bepaald dat de synode
voortaan niet meer voor ieder boek afzonderlijk benaderd hoefde te worden:
'La Compagnie a arrêté que désormais l'on ordonnera de Synode en Synode des
Commissaires pour l'examen des livres que les membres de ce corps pourraient
donner au public et que sur l'approbation des examinateurs il sera permis de les
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imprimer sans engager le Synode ou d'estre obligés d'attendre sa venue; elle
députe à cet effet pour la Hollande les Esglises de Leyden et d'Amsterdam, et en
Zelande celles de Ziericzée et de Goes.' 222
Voortaan zouden tijdens iedere synodebijeenkomst nieuwe kerken worden aangewezen
die als 'visitatores' dienden op te treden tot het moment dat de synode opnieuw bijeenkwam en er weer andere kerken werden aangewezen.
Visitaties die tot positieve conclusies leidden, vonden onder meer plaats in 1668223,
1669224 en 1675.225 Interessant is tenslotte een visitatie in 1674: in dat jaar liet Jean Brun
aan de synode weten dat hij was begonnen met het in het licht geven van een boek over
het priesterambt. Reeds had hij een gedeelte daarvan laten visiteren door professoren
van enkele theologische faculteiten en dat gedeelte was ook al verschenen. De oorlog
had ertoe geleid dat het hem niet mogelijk was geweest aan de synode zelf om 'visitatores' voor het reeds gepubliceerde gedeelte te vragen. Nu vroeg hij de synode alsnog om
'visitatores' voor de overige delen. Hiertoe wees de synode de kerken aan die reeds voor
Holland als 'visitatores' fungeerden, namelijk die van Leiden, Haarlem en Utrecht. 226
Licentieus drukwerk in het algemeen
Verschillende malen werd de synode geconfronteerd met anonieme geschriften die aan
haar werden toegezonden en waarin allerhande klachten over de synode werden geformuleerd. Als voorbeelden werden genoemd l'Interest de l'Eglise en Advertissement à Mrs.
les députés des Eglises wallonnes assemblés en la ville d'Amsterdam le 11 de may i66j. Het
mishaagde de synode zeer dat verschillende lieden zich telkens weer te buiten gingen
aan dit soort geschriften waarvan de synode zich overigens niets wenste aan te trekken.
Indien er klachten waren, dan moesten die op de gebruikelijke wijze, dus via de kerkenraden, kenbaar worden gemaakt. Auteurs die anonieme klaagschriften vervaardigden, dienden door hun kerken te worden gecensureerd.227
Ondanks deze waarschuwingen bleven anonieme klachten verschijnen. De synode
verzocht nu aan alle kerkenraden eens goed na te denken over de zaken waarover schriftelijke klachten vervaardigd zouden kunnen worden.22,8 De aanleiding diende dus te
worden onderzocht! De meeste kerken lieten vervolgens weten dat het goed zou zijn
wanneer de reglementen betreffende de goede gang van zaken binnen de kerk zouden
worden aangepast, waarop de synode besloot hiervan inderdaad werk te maken. 229
Persoonlijke kwesties
In 1668 liet de kerk van Middelburg weten ernstige bezwaren te hebben tegen een boek
van Louis Wolzogen met de titel De interprete Scripturarum.2^0 De synode gaf naar aan-
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leiding van deze klacht opdracht aan de kerken van Middelburg, Breda en Delft aanmerkingen over het betreffende werk op papier te zetten, opdat Wolzogen hierop zou
kunnen reageren.231
Niet veel later bleek dat het Jean de Labadie was die Wolzogen ervan had beschuldigd dat die laatste in zijn boek ketterse, want cartesiaanse, elementen had opgenomen.
Het boek was daarop onderzocht, maar men had niets kunnen vinden. De kerkenraad
van Middelburg was hiermee niet tevreden geweest en daarom hadden andere gedeputeerden opnieuw ernaar gekeken. Ook zij hadden echter niets kunnen vinden. De kerkenraad van Middelburg had vervolgens geëist dat alle leden het boek zouden onderzoeken en men had besloten een dispuut te laten houden tussen De Labadie en Wolzogen; dit dispuut had in twee sessies plaats. Uit niets was echter gebleken dat Wolzogen
in zijn boek ketterse stellingen had verkondigd. De synode besloot derhalve dat de kerkenraad van Middelburg en niet in de laatste plaats De Labadie zelf nu hun excuses
moesten aanbieden aan Wolzogen. Dit besluit zou in druk verspreid worden en exemplaren ervan moesten worden toegezonden aan de Provinciale Staten van Utrecht en aan
de magistraat van de stad Utrecht, de stad waar Wolzogen hoogleraar en predikant
was. 2 ' 2 Als bekend, bleef De Labadie echter, in woord en (vooral ook) geschrift, voor
ernstige problemen zorgen. 2 ' 3 Uiteindelijk zou hij uit zijn predikambt ontheven worden. 2 *
Een laatste persoonlijke kwestie in deze periode betrof een klacht van de kerk van
Utrecht over L'apohgie pour h Religion des Holhndois van Jean Brun: de Utrechtse kerkenraad was van mening dat daardoor zijn predikant Saurín werd bezwaard. Brun liet
echter weten dat het nooit zijn bedoeling was geweest in het genoemde boek iemand
persoonlijk aan te vallen. Hij beschouwde Saurín zelfs als een trouw predikant, wiens
preken hem ook zeer behaagden! De beschuldigingen waarvan in Bruns boek sprake
was, betroffen Saurín volgens de auteur geenszins. Met deze toelichting nam Saurin
genoegen: 'et là-dessus ils se sont donné la main de réconciliation devant la Compagnie.'^
Landelijke kwesties
In de Waalse synode werd ook aandacht besteed aan de problemen rond de geschriften
die Lambert van Velthuysen had laten drukken. Over de kwestie werd uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk werd besloten dat de synode tevreden zou zijn wanneer van Velthuysen plechtig zou verklaren dat hij zich voortaan aan de Belijdenis en de Formulieren des Geloofs zou houden en indien hij van zijn ketterse stellingen afstand zou
doen. 2 ' 6 Van Velthuysen liet vervolgens weten dat hij zich stellig hield aan de vastgestelde leer237, waarna de kwestie uit de synodale stukken verdween.
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Dejaren 1687-169$
In deze laatste periode deed zich binnen de Waalse kerken een opmerkelijk aantal theologische 'botsingen voor, waarbij vrijwel altijd de Rotterdamse predikant Pierre Jurieu
op een of andere manier was betrokken. Deze conflicten gingen steevast gepaard met
allerhande schriftelijke aanvallen en verweren. Telkens probeerden de betrokken partijen van de synode gedaan te krijgen dat geschriften van de tegenstanders werden verboden en dat de tegenstanders zelf tot de orde werden geroepen. De synode probeerde op
haar beurt de strijdende partijen zoveel mogelijk te brengen tot onderlinge verdraagzaamheid en vrede. Aangezien de aanpak die de synode koos voor de bestrijding van de
vele strijdschriften, altijd ongeveer op hetzelfde neerkwam, is het weinig nuttig hierna
alle onderlinge conflicten in detail te behandelen. Dat geschiedde ook reeds uitgebreid
in de secundaire literatuur, waarin aan het reilen en zeilen binnen de Waalse kerk aan
het einde van de zeventiende eeuw veel aandacht is besteed.2^8 Hieronder zullen vooral de meer algemene censuurmaatregelen van de synode besproken worden.
Boekvisitaties
Reeds in 1687 werd vastgesteld dat bijzondere visitatiegevallen, waarmee men doelde op
geschriften van hoogleraren 'sur quelques difficultés qu'on trouve à leur égard', speciale aandacht verdienden. 239 Intussen werd het de 'pasteurs réfugiés' op het hart gedrukt
hun boeken vooraf aan hun kerkenraden voor te leggen. Die kerkenraden waren voor
hun optreden verantwoording verschuldigd aan de synode. 24 ° Professoren die niet
waren verbonden aan een universiteit, dienden hun geschriften te laten visiteren door
commissarissen van de synode. Hoorden zij wel bij een universiteit, dan droeg hun
eigen faculteit zorg voor het inhoudelijk onderzoek van hun boeken. Nog altijd hield
men immers vast aan hetgeen destijds was bepaald in artikel 55 van de kerkorde. Interessant is echter de uitzondering die men maakte:
'mais à l'égard de quelques petits traités extrêmement pressés, ils pourront estre
examinés par les pasteurs du lieu où l'autheur fait sa résidence, qui en rendront
compte immédiatement au Synode suivant.' 241
Helaas maakte de synode niet expliciet wanneer geschriften aan het criterium van uiterste urgentie beantwoordden.
Het publiceren van anonieme geschriften was in principe uit den boze. 242 De 'visitatores' spoorden iedere auteur aan felle en minachtende passages uit de boeken weg te
laten. Niets mocht worden geschreven waardoor de onderlinge rust in gevaar kon
komen. 243 Hierboven kwam reeds aan de orde dat de Nederduitse synode van Zuid-
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Holland het door de Waalse synode in 1688 vastgestelde 'visitatiereglement' enthousiast
in haar eigen acta noteerde. Dit reglement bestond uit vijf bepalingen: allereerst mochten geen anonieme boeken en boeken zonder toestemming worden gedrukt. Ten tweede moesten alle geschriften voorafgaand aan de druk worden voorgelegd aan de 'visitatores' van de synode. Ten derde dienden scherpe en schandelijke uitdrukkingen te worden vermeden. Ten vierde moesten in de geschriften hatelijke vergelijkingen, die
immers zouden leiden tot een slechte naam van de auteur en die de liefde van godvruchtige lieden zou doen bekoelen, worden vermeden. Ten vijfde werd vastgesteld dat
het schrijven van boosaardige teksten ongepast was. 244
De kerken die per synodebijeenkomst werden aangewezen als 'visitatores', dienden
de synode daarna verslag te doen van al hun bevindingen; tegen predikanten die wat
betreft hun geschriften de regels negeerden, moest worden opgetreden. 245 In 1690 werd
een en ander nog eens expliciet vastgelegd:
'Et parce qu'un des pricipaux moyens que les ennemis de la vérité employent
pour surprendre les simples et faire couler le venin dans les âmes, c'est l'impression des livres sans examen et sans nom d'auteur, la Compagnie, renouvellant les
défenses qu'elle a faites par le passé sur ce sujet, enjoint aux Consistoires de faire
toutes les diligences et les perquisitions requises pour en découvrir les auteurs,
ordonne à tous les Pasteurs de ces Provinces, tant ceux qui ont des troupeaux
affectés, que ceux qui vivent au milieu de nous sans attachement à aucun troupeau, et à tous autres qui sont membres de nos Eglises, de ne faire imprimer
aucun livre sur les matières de religion sans l'avoir préalablement communiqué
aux examinateurs nommés par le Synode: Et en cas que quelques-uns contreviennent à cet ordre, les particuliers seront retranchés de la communion par les
Consistoires, et les ecclésiastiques suspendus des fonctions de leur ministère pour
six semaines, quand il n'y auroit rien à reprendre dans leurs livres par rapport aux
dogmes, et que toute leur faute seroit d'avoir négligé cet examen nécessaire. Que
si ces livres imprimés sans examen contiennent des doctrines étrangères et pernicieuses, il sera sans délai procédé contre leurs auteurs par les Consistoires, qui se
conduiront à leur égard en la manière qu'il a été ci-dessus expliqué.' 246
Gezien alle onderlinge conflicten werd het eenieder door de synode ten strengste verboden op een directe of indirecte manier tegen elkaar te schrijven zonder de toestemming van de synode en de goedkeuring van de voor de visitatie aangewezen kerken. 247
Cynisch voegde men de volgende 'uitnodiging' toe: 'invitant ceux à qui Dieu a donné
des talens considérables de les employer à écrire, comme ils le peuvent trés-utilement,
contre les Ennemis de nôtre Religion, & de nos Mystères.' 248
Naar aanleiding van de aan de Delftse en Dordrechtse kerk opgedragen visitatie van
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Isarns Ludovici Wolzogenii Apologia parentali^? werd bepaald dat voortaan zorgvuldig
het onderwerp en de reden voor een inhoudelijk onderzoek dienden te worden geformuleerd, dit om verdachtmakingen en speculaties te voorkomen. Het bewuste boek was overigens aan een onderzoek onderworpen omdat werd gezegd dat er beledigingen ten aanzien van de synode in zouden voorkomen, hetgeen echter niet het geval bleek te zijn.25°
Persoonlijke kwesties
In 1687 kwamen bij de synode klachten binnen van de Nederduitse broeders (synode
Noord-Holland) over Jurieus L'Accomplissement des prophéties.^1 Na de visitatie van dit
boek merkte de synode allereerst op dat de Nederduitse kerk in deze zaak eigenlijk in
het geheel geen recht van spreken had. Daar kwam nog bij dat de visitatie ervan geen
enkele dwaling had opgeleverd. Men kende de auteur dan ook als een zeer orthodox
man, die altijd zuiver in de leer was gebleven. De synode zou het derhalve op prijs stellen wanneer de Nederduitse kerk de volgende keer haar klachten wat zorgvuldiger en
minder fel zou formuleren!252
Met een anoniem geschrift had men te kampen in de jaren 1687-1688. Zonder vermelding van de auteur was verschenen l'Ouverture de l'épître aux Romains. De kerken
van Utrecht en Haarlem moesten het onderzoeken, maar maakte daarmee geen haast. 25 '
Na aansporingen van de synode kwam het er uiteindelijk toch van: het anonieme
geschrift bleek afwijkende stellingen te bevatten; er sprak geen respect uit voor de gevestigde opvattingen. De synode achtte het noodzakelijk dat ook de andere leden van de
synode van de tekst kennis zouden nemen. Benadrukt werd dat geschriften niet anoniem mochten verschijnen, tenzij er goede redenen voor waren, waarvan dan altijd
mededeling diende te worden gedaan aan de synode.2*4 Toen alle reacties op het te lezen
geschrift waren binnengekomen, concludeerde de synode dat de eigenaardigheden die
de auteur zich erin had gepermitteerd, dienden te worden afgekeurd. Eenieder diende
zich exact aan de vastgestelde doctrine te houden! 2 ' 5
Iemand die dat in ieder geval niet deed, was de auteur van meerdere 'livres abominables', die bekend was onder de naam Noël Aubert de Versé. Hij had onder meer een
werk uitgegeven dat vol stond met de afschuwelijkste goddeloosheden.256 Deze auteur
maakte het zo bont, dat de synode het geraden achtte de wereldlijke overheid in te schakelen: zij vroeg de kerk van Amsterdam derhalve te gaan praten met de Amsterdamse
magistraat, opdat die, 'par toute son autorité', maatregelen zou treffen tegen het schandelijke werk dat reeds door De Versé in het licht was gegeven en tegen geschriften die
mogelijk nog door hem zouden worden uitgegeven.257
In 1688 kwam de kerk van Dalem met een interessant verzoek: men liet weten dat hun
predikant twee brieven had geschreven aan enkele personen uit zijn naaste omgeving
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om hen aan te sporen afstand te doen van het pausdom. Nu had iemand in reactie op
die brieven een antwoord in het licht gegeven dat vol stond met ernstige onwaarheden.
Weer een ander had daarop aangeboden een weerlegging te vervaardigen. Naar aanleiding hiervan vond de synode het goed dat de auteur op die weerlegging zijn naam niet
zou plaatsen; een en ander werd verder overgelaten aan het oordeel van de 'visitatores'.
De kerk van Maastricht en die van Vaals kregen de opdracht het te vervaardigen boek
te visiteren.2*8
Drie jaar later verscheen van de predikant van Dalem, Audebert de la Rouille, een
boek, dat nuttig werd geoordeeld in de strijd tegen het pausdom. Hij werd voor zijn
arbeid bedankt en ontving veertig francs als tegemoetkoming in de gemaakte kosten. 259
Weer twee jaar later zond dezelfde predikant een brief aan de synode, waarin hij vroeg
of zij zijn boek getiteld Le Scandale malpris des Saintes Ecritures, ôté et anéanti par quelques observations rares, et très-utiles à l'établissement du Régne de Dieu, qui estjustice, joye
et paix par к Saint Esprit, opgedragen aan de synode, wilde accepteren. De synode liet
het betreffende werk vervolgens visiteren door de daartoe aangewezen kerken. 2 " 0 Merk
waardig genoeg werd door de scriba daarna het volgende genoteerd:
'Monsieur de la Rouille a représenté sur l'Article 49. qu'un projet d'ouvrage a été
donné au dernier Sinode contre son intention, & demandé qu'il lui fut remis en
main, ce que la Compagnie lui a accordé.'2"1
Misschien had De la Rouille om inhoudelijke redenen spijt gekregen van het aanbieden
van zijn boek aan de synode en probeerde hij het nu terug te krijgen alvorens de synode het zou doornemen? In ieder geval werd er later in de synode niet meer over gesproken.
De hierboven reeds genoemde Jurieu zond de synode in 1688 een brief om haar te waarschuwen voor een boek met de titel La foi réduite à ses véritables principes. ъ Volgens
Jurieu werd het 'un des plus méchants livres' genoemd; de synode besloot het door te
zenden aan de 'visitatores' van dat moment. 203 Op basis van het rapport dat de 'visitatores' vervolgens opstelden, veroordeelde de synode de in het boek vervatte leer. Hieraan voegde zij toe:
'et déclare que personne de notre corps, ni personne qui ait relation avec nous
n'en est l'autheur, qui s'est assez fait connoître et qui n'a fait que passer au milieu
de nous, à savoir le S r Pierre Papin 2 " 4 , de qui il fut parlé fort emplement au
Synode de Bois-le-duc, et à qui la Compagnie avoit résolu d'interdire nos chaires par un article, ce qui à l'intercession de quelque membre du Synode fut
modéré à une deffense verbale: mais parce que la Compagnie est informée que le
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Sr' Papin a abusé en plusieurs manières de cette indulgence, elle déclare maintenant par cet article qu'il est inadmissible parmi nous et dans nos c h a i r e s . 5
Een veroordeling viel ook een boek ten deel van de broer van Pierre Chauvin 266 , getiteld De Religione Naturali, etc. Op aanraden van de Rotterdamse kerkenraad werd het
gevisiteerd en vervolgens ten zeerste afgekeurd, waarna Rotterdam werd bedankt voor
de gedane moeite. 267
Een laatste hier te noemen kwestie betrof een klacht van de kerkenraad van Amsterdam. In overleg met de andere visiterende kerken had Amsterdam aan Jaquelot toegestaan enkele preken te laten drukken. Nu waren er in gedrukte vorm negatieve reacties
op die preken verschenen, waarvan duidelijk was geworden dat ze waren vervaardigd
door De Vrigni. 268 Een en ander was in strijd met de regels die bepaalden dat ieder lid
zijn geschriften vooraf diende te laten onderzoeken. Hierop besloot de synode De Vrigni te ontbieden om hem naar een verklaring van zijn gedrag te kunnen vragen. Vrigni
verscheen en was vervolgens niet in staat de synode tevreden te stellen. Hij gaf zelf al
toe de regels met voeten te hebben getreden. Men besloot hem ernstig te berispen in de
hoop dat hij in de toekomst niets meer zou laten drukken betreffende de leer van de
kerk alvorens het te hebben voorgelegd aan de daartoe aangewezen 'visitatores'. 9
3.5 Samenvatting en conclusie
Artikel 55, het artikel dat aan het einde van de Nationale Synode van 1618-1619 in de
kerkorde werd opgenomen met betrekking tot de visitatie van geschriften van de eigen
lidmaten, vormde gedurende de gehele zeventiende eeuw bij zowel de Nederduitse als
de Waalse synode de leidraad voor de manier waarop zij - intern — de verschillende
geschriften tegemoet traden. Telkens werd benadrukt dat alle manuscripten vooraf'aan
de kerkelijke 'visitatores librorum' dienden te worden voorgelegd. Pas na een expliciete
goedkeuring door die 'visitatores' mocht een manuscript worden gedrukt. Iedereen
diende zich aan dit voorschrift te houden; het gold voor alle lidmaten, van hoog tot laag
en onafhankelijk van de functie die zij bekleedden. Dat betekende dat bijvoorbeeld ook
de hoogleraren van de verschillende theologische faculteiten aan artikel 55 gehouden
waren.
De voorafgaande visitatie van manuscripten verliep echter geenszins vlekkeloos. De
Nederduitse en de Waalse synodes verweten elkaar onderling dat zij artikel 55 onvoldoende in de praktijk brachten en ook binnen de eigen synodes liet de uitvoering veel
te wensen over. Meerdere lidmaten negeerden de voorschriften, zodat pas achteraf, dus
wanneer geschriften reeds waren gedrukt, tegen hun drukwerk kon worden opgetreden.
Maatregelen achteraf waren dan ook herhaaldelijk nodig. Hierbij konden de synodes
zich uiteraard alleen bedienen van kerkelijke straffen, waarbij gedacht moet worden aan
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scherpe vermaningen, uitsluiting van het Avondmaal, verplichte gedrukte spijtbetuigingen of ontheffingen uit het predikambt. Tal van geschriften konden de toets der kritiek
niet doorstaan; vele auteurs werden zo bij de synodes op het matje geroepen.
Wilden de synodes buiten de eigen kerkelijke bestraffingen ook andere maatregelen
genomen hebben, dan was men daartoe aangewezen op de hulp van de wereldlijke overheid. Die overheid werd gedurende de gehele eeuw geregeld benaderd met allerhande
verzoeken tot wering van geschriften en bestraffing van auteurs. Op de wereldlijke
instanties werd vooral een beroep gedaan wanneer het auteurs betrof die geen lidmaat
van de gereformeerde kerk waren en op wie de synodes intern dus geen enkele invloed
konden uitoefenen. De synodes stelden vooral serieuze pogingen in het werk om door
de wereldlijke overheid expliciet aangewezen en erkende 'visitatores librorum' aangesteld te krijgen. De wereldlijke instanties voelden echter niets voor dergelijke officiële
'visitatores'. Ze werden nooit benoemd en de synodes moesten zich derhalve blijven
bedienen van de eigen, interne controleurs, met alle beperkingen van dien.
Los van de verzoeken om aanstelling van 'visitatores', kwamen bij de Staten van Holland meerdere rekwesten binnen waarin werd gevraagd om een officieel verbod van
bepaalde boeken. Slechts sporadisch gaf de wereldlijke overheid aan de verbodsoproepen gehoor. Meestentijds hield zij de kerkelijke gedeputeerden aan het lijntje met uiterst
vage beloftes tegen omstreden drukwerk te zullen optreden. Eenmaal toegezegde maatregelen werden maar zelden ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht, hetgeen binnen
de synodes leidde tot gefrustreerde reacties en talrijke voorstellen om desondanks te
kunnen komen tot een definitieve oplossing voor het zo hardnekkige probleem van het
vele ongewenste drukwerk binnen de Republiek.
Het is overigens opvallend dat de Nederduitse synode aanzienlijk vaker bij de
wereldlijke instanties aanklopte dan de Waalse synode dat deed. Eenmaal wendde de
Waalse synode zich zelfs tot de verkeerde instantie: toen men de Staten-Generaal op het
verschijnsel van de telkens weer opduikende licentieuze geschriften wees, lieten de heren
weten dat de synode daarvoor toch echt bij de Staten van de verschillende gewesten
diende te zijn! De keren dat de Waalse synode wél bij de juiste instanties terechtkwam,
was er veelal sprake van een samenwerking met de Nederduitse synode. Samen zal men
zich ook sterker hebben gevoeld in de strijd tegen ongewenste producten van de drukpers. De Nederduitse synode van Zuid-Holland had daarbij, als belangrijkste synode
binnen de Nederduitse gereformeerde kerk, ook veel ervaring met het leggen van contacten met de wereldlijke overheid.
Intern zorgden, vooral binnen de Waalse synode, de vele onderlinge conflicten tussen
de verschillende predikanten voor een stroom aan gedrukte polemische geschriften.
Over vrijwel iedere theologische kwestie werd naar de pen gegrepen. Een heel 'netwerk'
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aan reacties en tegenreacties leidde veelvuldig tot grote onderlinge verdeeldheid binnen
(en tussen) de synodes. De strijdende partijen werden telkens weer gewezen op de
noodzaak hun geschriften voorafgaand aan de druk aan hun classes of synodes voor te
leggen. Nog beter ware het volgens de synodes wanneer het tegen-elkaar-schrijven
geheel achterwege zou blijven. Vijanden van de ware gereformeerde religie verkneukelden zich immers openlijk over al het geruzie binnen de kerk. Allerhande pogingen werden derhalve ondernomen om verwoede tegenstanders met elkaar te verzoenen. Wat dit
betreft wisten de synodes zich enigszins gesteund door het reglement dat in 1694 door
de Staten van Holland werd opgesteld ten behoeve van de vrede der kerken. In dat reglement werd het elkeen namelijk uitdrukkelijk verboden allerlei twistschriften door de
druk gemeen te maken.
Alles bij elkaar kan worden gesteld dat noch de Nederduitse synode van Zuid-Holland,
noch de overkoepelende Waalse synode ooit de producten van de drukpers uit het oog
hebben verloren. Nauwlettend werden de geschriften van binnen en van buiten de kerk
in de gaten gehouden en bij het minste vermoeden dat er in die geschriften elementen
voorkwamen die afweken van de juiste leer, werden maatregelen getroffen. Hielden
auteurs zich aan hetgeen was verordend in artikel 55 van de kerkorde, dan konden
manuscripten, indien nodig, reeds voorafgaand aan de druk worden tegengehouden.
Was artikel 55 genegeerd of betrof het geschriften van niet-lidmaten dan moest naar
andere middelen worden gegrepen. Kerkelijke bestraffingen of verzoeken om hulp aan
de wereldlijke overheid behoorden dan tot de mogelijkheden. Men kan zich echter niet
aan de indruk onttrekken dat de uiteindelijk getroffen maatregelen bij 'externe' gevallen vrijwel altijd te licht waren naar de zin van de synodes. De onwelwillendheid of op
zijn minst terughoudendheid van de wereldlijke instanties was daar zeker debet aan.
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4
Boekencensuur aan de Maas: de stad Rotterdam

4.1 Historische situering van het Rotterdamse bestuur en een schets van
de Rotterdamse wetgeving en rechtspraak
Voor een goed begrip van de historische context waarbinnen de boekencensuur in Rotterdam plaatsvond, zal hierna eerst een beknopte beschrijving worden gegeven van de
geschiedenis van het Rotterdamse bestuur en de Rotterdamse wetgeving en rechtspraak.
Daarnaast zal kort worden ingegaan op een aantal kwesties die bepalend zijn geweest
voor de samenstelling van de Rotterdamse magistraat, zodat de achtergrond waartegen
in Rotterdam boekverkopers en boekdrukkers werden vervolgd en boeken werden verboden, duidelijker wordt.
4.1.1 De rol van Rotterdam ten tijde van de Spaanse bezetting
Rotterdam heeft het financieel zwaar te verduren gehad ten tijde van de Spaanse bezetting. De stad had zich geschaard aan de zijde van de prins; de strijd tegen de oprukkende Spaanse legers bracht enorme kosten met zich mee. Om de oplopende oorlogskosten enigszins te drukken moesten zware directe en indirecte belastingen worden
opgebracht door de Rotterdamse burgerij. In de jaren 1572-1574 werd Rotterdam verplicht om oorlogsmateriaal te leveren voor de pogingen om Haarlem en Leiden te ontzetten. Toen Valdez in oktober 1573 oprukte richting Leiden, dreigde ook Rotterdam te
worden ingenomen. De stad nam echter tijdig beschermingsmaatregelen en wist zo uit
Spaanse handen te blijven.
Om de strijd te kunnen blijven bekostigen werd iedere stad gedwongen mee te betalen aan de ontstane oorlogsschuld; de bijdragen werden berekend naar draagkracht. Rotterdam kreeg daardoor een groot gedeelte voor zijn rekening, reden waarom de stad herhaaldelijk klaagde bij de landsregering. Langdurige onderhandelingen over het aandeel
van Rotterdam leidden ertoe dat de stad ter compensatie het baljuw- en dijkgraafschap
van Schieland en het baljuwschap en schoutambt van Rotterdam kreeg toegewezen, alsmede enige oude landsheerlijke rechten en verder een aantal geannoteerde geestelijke goe-
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deren in Charlois. Hierdoor kwam Rotterdam onder meer in het bezit van de ambachtsheerlijkheid van Hillegersberg en Moordrecht en de stad kon haar invloedssfeer over een
groot gedeelte van Schieland uitbreiden. De invloed groeide gestaag: in 1582 werd de stad
ambachtsvrouw van de heerlijkheid Bleiswijk en in 1596 ook van Cool.
Intussen was in Rotterdam de voor de stad zo belangrijke pensionaris Johan van
Oldenbarnevelt actief. Eén van de belangrijkste politieke successen uit de Rotterdamse
periode van Van Oldenbarnevelt was de officiële toelating van Rotterdam tot de vergaderingen van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden in 1581. Rotterdam
kreeg daarin stemrecht en werd in rangorde de zevende grote stad. In dezelfde periode
wist Van Oldenbarnevelt de Rotterdamse magistraat uit te breiden van 24 naar 32
leden.2 Tijdens zijn bestuursperiode zorgde hij voor een hervorming van de financiële
administratie en de belastingheffing. Daarnaast streefde hij op verschillende manieren
naar welvaartsvergroting voor de stad. Hij groeide uit tot een vooraanstaand en veel
geconsulteerd politicus. Op 1 juli 1585 vernieuwde Rotterdam zijn benoeming als pensionaris; de magistraat werd echter genoodzaakt hem op 13 februari 1586 eervol ontslag
te verlenen. Opvolger van Van Oldenbarnevelt werd diens broer Elias. Ten tijde van
diens bestuur nam Rotterdam de havenfunctie van het inmiddels uitgeschakelde
Amsterdam over. De overzeese handel bloeide steeds verder op en allerlei nieuwe mankrachten kwamen op de steeds groter wordende werkgelegenheid in de stad af. De economische situatie van Rotterdam verbeterde zichtbaar.
4.1.2 Organisatie van bestuur, wetgeving en rechtspraak in de verschillende perioden^
Vanaf 1518 was Rotterdam één van de steden zonder coöptatierecht inzake de aanvulling
van opengevallen zetels binnen de magistraat. Dat betekende dat bij het vrijkomen van
een post de graaf of stadhouder binnen zes weken een nominatie van drie kandidaten
voorgelegd diende te krijgen. Deze gang van zaken werd bevestigd in een octrooi van 13
februari 1580: de prins wees uit de aangeboden nominatie de kandidaat van zijn voorkeur aan. 4 In 1615 werd het coöptatierecht voor de Rotterdamse magistraat heringevoerd, maar op 30 oktober 1618 kwam Maurits naar de stad om de wet te verzetten: hij
ontsloeg de gehele magistraat en benoemde vervolgens zelf de nieuwe leden. Zeven
leden van de oude magistraat keerden in de nieuwe terug.5 Op instigatie van stadssecretaris Cornells Musch, die de prins graag te vriend wilde houden, besloot de Rotterdamse magistraat in 1620 de prins over een ontstane vacature opnieuw te raadplegen.
Pas na het overlijden van Willem II werd de regeling van 1615 in ere hersteld. De leden
van de magistraat werden voor het leven benoemd, slechts bij hoge uitzondering werd
voortijdig ontslag verleend. Misdroeg een magistraatslid zich ernstig, dan kreeg hij eenvoudigweg geen convocaat meer voor de vergaderingen of hij werd incapabel verklaard,
terwijl men hem dan als overleden of vertrokken beschouwde.
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De magistraat had geen vaste vergaderdagen. De leiding van de vergaderingen
berustte bij de burgemeesters. De verkiezing van de burgemeesters en schepenen vond
plaats op de zogenaamde 'boondag' 6 , die sinds 1483 viel op 29 april van elk jaar. Op 1
mei vond jaarlijks de officiële ambtsaanvaarding van burgemeesters en schepenen plaats;
hun werd een dubbele eed afgenomen, een eed van trouw en een zuiveringseed (tegen
omkoperij). Vanaf 1580 telde Rotterdam drie burgemeesters, sinds 1637 waren het er
vier. Taak van de burgemeesters was 'het ordinaris beleyt ende gebiet in alle politycke
saecken, soowel de administratie van stadtsgoederen ende innecomen als den welstandt
ende bewaringe der stede betreffende.'
Zoals gezegd, keerden na Maurits wetsverzetting van 1618 zeven oude magistraatsleden terug. Overigens is het kenmerkend voor de aard van het Rotterdamse stadsbestuur,
dat iemand als baljuw Boudewijn Willemsz. van Muylwijck zich ondanks zijn duidelijk
remonstrantse voorkeuren ook lange tijd in de nieuwe magistraat als baljuw wist te
handhaven en het in de jaren 1624 en 1625 zelfs tot burgemeester bracht. 7 Om te kunnen worden toegelaten tot de magistraat, behoefde men niet in Rotterdam geboren te
zijn.8 In 1635 deed met mr. Daniël van Hogendorp de eerste regentenfiguur zijn intrede in de magistraat. Van Hogendorp werd later nog gevolgd door mr. Johan van der
Meyden. In 1658 werd de minimale leeftijd voor de ambtsvervulling van magistraatslid
gesteld op 27 jaar. In vacatures moest binnen zes weken worden voorzien.
De competentie van de Rotterdamse schepenbank was als volgt opgebouwd: berechting
van criminele zaken en van civiele zaken betreffende bedragen boven de zeshonderd gulden; hoger beroep in kleine civiele zaken; beslissingen op rekwesten inzake de aanstelling van boedelcuratoren en beslissingen omtrent handelingsonbekwamen; toezicht op
alle borgtochten, hypotheken en overdrachten van onroerende goederen en schepen;
verzegeling van schuldrente- en giftebrieven.9 Om de schepenen enigszins te ontlasten,
waren er sinds 1628 zogenaamde 'vredemakers' of 'commissarissen van de kleine
zaken';10 zij zorgden voor de berechting van 'alle actiën van injurien oft verschillen van
woorden' en van civiele zaken betreffende bedragen onder de zeshonderd gulden.11
Hiernaast waren er nog de 'officieren van de regeering'; dezen werden benoemd door de
'Weth'12, een college dat bestond uit burgemeesters, baljuw (schout) en schepenen en
dat was belast met de beschikking op rekwesten betreffende inventarissen van boedels,
faillietverklaringen, rehabilitaties, het maken van nieuwe verordeningen1' en het beslissen over de toelating van nieuw beroepen predikanten van de Nederduitse en Waalse
gereformeerde gemeenten.
Binnen de schepenbank was de schout de rechtsvorderaar; hij was het die moest
bepalen of al dan niet tot vervolging zou worden overgegaan. Zijn titel was baljuw (later
ook wel (hoofd-)officier) van Rotterdam. De schepenen bespraken zijn eis buiten hem
om, onder leiding van de president-schepen. In hoofdstuk 2 werd reeds opgemerkt dat
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de baljuw optrad als vertegenwoordiger van het gewestelijke hof; in die hoedanigheid
diende hij binnen de stad het recht van het gewest inzake wetgeving en rechtspraak te
bewaren. Hij stond daarbij onder het directe toezicht van het Hof, terwijl de magistraat
en (daarbinnen) de schepenbank zuiver stedelijke organen waren.14 Ondanks het feit
dat de baljuw de gewestelijke overheid had te vertegenwoordigen, zullen stedelijke ontwikkelingen meer dan eens van invloed zijn geweest op zijn besluitvorming.15
4.1.3 De periode 1650-1672: voor en tijdens het rampjaar™
Vanaf 1650 ging de economische situatie van Holland zienderogen achteruit.17 De ontevreden bevolking dacht dat de problemen opgelost konden worden door de komst van
een nieuwe stadhouder. In Rotterdam werd de koopman Leonard van Naerssen het
symbool van verzet: hij vertegenwoordigde de morrende burgers en hij uitte zijn ontevredenheid openlijk in tal van opruiende redevoeringen, voornamelijk gericht tegen de
staatsgezinde magistraat.
Rond 1666 ontwikkelde Rotterdam zich tot de meest staatsgezinde stad binnen de
Republiek. Bij de beraadslagingen over het Eeuwig Edict in 1667 verzette de Rotterdamse magistraat zich tegen de koppeling van de bepalingen van dat Edict aan het voorstel tot toelating van de prins tot de Raad van State. De stad bleek hierin echter alleen
te staan en gaf haar verzet daarom op. Nieuw verzet van de Rotterdamse magistraat rees
tegen het geven van een adviserende stem aan de prins in de Raad van State.
Bepalend voor de felle staatsgezindheid van Rotterdam is onder meer een kwestie
geweest, die wel bekend staat als de 'affaire-Buat'. Henry de Fleury de Culan, heer van
St. Cyr Buat, had tot taak namens Engeland de Republiek te polsen voor vrede met
Engeland. Op den duur bleek echter dat hij ook het herstel van het stadhouderschap
door Engeland nastreefde. Hij werd daarbij gesteund door Johan Kievit en Ewout van
der Horst, op dat moment twee van de belangrijkste Rotterdamse regenten. In december 1666 werd Kievit door het Hof van Holland bij verstek ter dood veroordeeld en
Van der Horst tot eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland en Utrecht met verbeurdverklaring van zijn goederen. In de zomer van 1672 circuleerde er in Rotterdam echter
een brief van Kievit: hij riep de bevolking daarin op de prins in ere te herstellen. De
Rotterdamse prinsgezinden Dominicus Roosmale en Revixit van Naerssen nodigden
hem daarop uit zo snel mogelijk in de stad te komen.
De gebeurtenissen die plaatshadden na deze komst van Kievit, zijn uitgebreid beschreven in het Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam·}*) kort na Kievits
komst gaf de prins te kennen dat het vonnis over Kievit zou worden vernietigd; hij wenste echter wel een expliciete bevestiging van instemming van de Rotterdamse magistraat.
Ondanks deze ontwikkelingen bleven de staatsgezinde regenten (ook wel aangeduid als
de 'Loevesteinsche factie') tot op het laatst deel uitmaken van de magistraat.
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Uitgesproken Oranjegezind waren op dat moment de magistraatsleden Leonard van
Naerssen en Herman van Zoelen. Dezen deden er alles aan hun staatsgezinde collega's
in een kwaad daglicht te stellen bij de burgerij, die toch al meer en meer in opstand
dreigde te komen. Langzaamaan kwamen er in de stad steeds meer relletjes voor. Op 25
juni 1672 verlangden de officieren van de schutterij, dat alle magistraatsleden een eed
zwoeren dat zij de stad tot het laatst toe zouden blijven verdedigen. Door de dreiging
van het onrustige volk werden enkele regenten uiteindelijk bewogen de bewuste eed af
te leggen.
De Oranjegezinden wisten op handige wijze de ontevredenheid van het volk te
gebruiken om hun doel, de verheffing van de prins, te bereiken. Voortdurend eisten de
burgers nu openlijk het herstel van de prins. Men bleef om herroeping van het Eeuwig
Edict vragen en de Rotterdamse krijgsraad vreesde de oproerige menigte niet langer
tegen te kunnen houden. Burgemeester Pesser probeerde naar Den Haag te vluchten,
maar hij werd tegengehouden en teruggevoerd naar het stadhuis, waar op dat moment
de magistraat in een spoedvergadering bijeen was. Tijdens die vergadering namen de
magistraatsleden onder dwang van de officieren van de schutterij het besluit het Eeuwig
Edict teniet te doen. Men zou de prins helpen bij zijn herstel tot stadhouder van Holland. De prins werd van dit besluit op de hoogte gebracht. In de nacht van 3 op 4 juli
1672 besloten uiteindelijk ook de Staten van Holland het Eeuwig Edict op te heffen.
Het bleef in Rotterdam echter onrustig. Voortdurend kwamen er delegaties uit het volk
om telkens nieuwe eisen aan de magistraat voor te leggen. De prins hield aanvankelijk
nog de hand boven het hoofd van de Rotterdamse regenten en sommeerde de vrijlating
van vier van staatsgezindheid verdachte regenten die op het stadhuis werden vastgehouden. Om de prins gunstig te stemmen stond de magistraat toe dat Kievit de stad
weer in kwam en men beloofde dat zijn verzoek om rehabilitatie zou worden gehonoreerd.
In de stad gonsde het intussen van de geruchten over een vervanging van de magistraat. Op 23 augustus werd een lijst van verdachte regenten opgesteld. Dezen werden
gedwongen af te treden. Op 26 augustus werden de nieuwe functionarissen beëdigd.
Nadat ook nog vijf niet eerder aanwezige staatsgezinde regenten waren vervangen, was
de nieuwe, 'gezuiverde' magistraat een feit.
4.1.4 Jacob van Zuijlen van Nijevelt en het Costermanoproer10
Een andere belangrijke kwestie, die te Rotterdam in het laatste decennium van de
zeventiende eeuw leidde tot een stroom van pamfletten, was die rond mr. Jacob van
Zuijlen van Nijevelt.21 In 1676 werd Van Zuijlen van Nijevelt benoemd tot baljuw van
Rotterdam. Al gauw was het een publiek geheim dat deze baljuw gemakkelijk viel om
te kopen. Regelmatig trof hij, in ruil voor grote sommen geld, schikkingen met ver-
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dachten, terwijl de schepenbank daarvan niet op de hoogte werd gesteld. Niemand
durfde echter iets van deze praktijken te zeggen, aangezien Van Zuijlen van Nijevelt op
dat moment zeer in de gunst was bij koning-stadhouder Willem III. Tijdens zijn baljuwschap lukte het hem voor zichzelf een zetel in de magistraat en voor zijn zoon
Arnout de betrekking van stadssecretaris te verwerven; vanaf 1685 was hij zelf daarnaast
nog gecommitteerde ter dagvaart naar de Staten van Holland, namens de stad Rotterdam. In datzelfde jaar werd zijn baljuwschap voor vijfjaar verlengd. Vijfjaar later verzuimde hij echter opnieuw verlenging van zijn ambt te vragen. Normaliter zou dit geen
probleem zijn geweest, ware het niet dat er in september en oktober 1690 ontwikkelingen plaatshadden, die de magistraat ertoe brachten per 16 oktober van dat jaar mr. Jacob
Muys de Brauw tot baljuw te benoemen. Bij deze ontwikkelingen zal nu kort worden
stilgestaan.
Op 28 augustus 1690 gingen drie adelborsten en een tamboer, vanwege een feest, op
pad om op een geheim adres goedkope 22 wijn te halen. Op de terugweg werd dit groepje aangehouden door de pachters van de belasting op het gemaal en de wijnen. Er ontstond een vechtpartij en tijdens dit gevecht werd één van de tellers die de pachters vergezelden, dodelijk getroffen. Meteen werd adelborst Cornells Costerman van de moord
beschuldigd en door de baljuw in hechtenis genomen. Op 16 september werd hij ter
dood veroordeeld en op 17 september werd het vonnis ten uitvoer gebracht. Het volk
was echter overtuigd van Costermans onschuld.23 Onlusten bleven derhalve niet uit. Al
gauw werd het huis van pachter Pieter van der Steen genadeloos geplunderd. Gecommitteerde Raden werden van de onlusten ingelicht en zij gaven meteen toestemming
aan de in Den Haag gelegerde ruiterij de Rotterdamse magistraat te gaan bijstaan. De
stadsregering sloeg de hulp vanuit Den Haag echter af, omdat zij anders voor nog meer
relletjes vreesde.24 Na onderhandeling met twee Gecommitteerde Raden werd besloten
dat 160 voetknechten voldoende zouden zijn om de orde te handhaven. De magistraat
leek zich verder nauwelijks met de zaak te willen bemoeien.
In dezelfde periode zagen zeer veel pamfletten en schotschriften het licht, 2 ' waarin het
volk werd opgehitst tegen baljuw Van Zuijlen Van Nijevelt.2" Van de hand van Ericus
Walten 27 kwam een tegengeschrift op die pamfletten, onder de titel Waerachtigh verhael
van 't gepasseerde te Rotterdam, zoo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden
van Cornells Costerman ah van hetgheene daar op is gevolght. Walten vervaardigde dit
geschrift op verzoek van burgemeester Bartholomeus van der Velde, om aan te tonen dat
Costerman wel degelijk terecht was veroordeeld. Van der Velde was over het eerste deel
van Wakens werk nog wel te spreken, maar het tweede deel beviel hem niet. Daarom verbood hij de drukker, achter Waltens rug om, dit tweede deel te drukken. Aan Walten verklaarde hij dat hij de druk had tegengehouden om politieke redenen. Walten legde zich
hier aanvankelijk bij neer, maar toen hij vernam dat de burgemeester zijn werk publiekelijk voor paskwil had versleten en overal ten onrechte had verkondigd dat de stadsrege-
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ring het verboden had, verzocht hij de andere burgemeesters alsnog tot de uitgave van het
tweede deel over te gaan. Aan dit verzoek werd uiteindelijk gehoor gegeven.
Op 5 oktober ontstond een enorm oproer bij het huis van de baljuw. Men besloot
schutters langs te sturen om de menigte uiteen te drijven, maar de schutters bleken
onwillig om op te treden. 28 's Avonds kwam het tot een handgemeen op de Leuvebrug,
waarbij het vuur op de menigte werd geopend en de Leuve-, de Grote en de Kleine
Wijnbrug werden opgeblazen. Mannen van aanzien mengden zich intussen, vermomd
en wel, onder de menigte om het volk nog verder tegen de, vanwege zijn corruptheid
gehate, baljuw op te hitsen. De stadsregering deed opnieuw opvallend weinig om de
menigte tot bedaren te brengen.
Uiteindelijk werd de baljuw ervan overtuigd dat het beter was dat hij en zijn gezin
het belaagde huis verlieten. Meteen na zijn vertrek begon het volk met de plundering
van het huis en ook de gehele volgende dag ging het daarmee door. Hulp vanuit Den
Haag werd opnieuw afgeslagen. Een dag later besloot de stadsregering het baljuwschap
vacant te verklaren.
Intussen werd bekend dat het Hof van Holland had besloten een onderzoek in te stellen naar het gedrag van Van Zuijlen van Nijevelt29, alsmede naar degenen die bij de plundering van diens huis betrokken waren geweest. Op verzoek van de baljuw en door tussenkomst van de koning-stadhouder werd de kwestie in maart 1691 echter uit handen van
het Hof genomen en doorgegeven aan de Hoge Raad. 3 ° Procureur-Generaal Johan
Ruysch trad daar op als aanklager: zijn akte van beschuldiging telde zestig punten, onderverdeeld in maar liefst 938 artikelen. Des te verbazingwekkender was dan ook de vrijspraak, die volgde op 27 mei 1692. Nu was duidelijk geworden hoeveel bescherming Van
Zuijlen van Nijevelt van de koning-stadhouder genoot. In het najaar van 1692 werden
verschillende Rotterdamse burgemeesters en andere magistraatsleden vervangen door
uitgesproken Oranjegezinde figuren. Daarbij kwam nog, dat Van Zuijlen van Nijevelt in
het ambt van baljuw werd hersteld en dat door de koning-stadhouder een schadevergoedingvoor hem werd geëist. Toen baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt in 1695, op 55-jarige leeftijd, voorgoed zijn ogen sloot, haalden velen in Rotterdam opgelucht adem.
4.2 Censuur door de Rotterdamse magistraat en schepenbank
4.2.1 Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het Gemeente-archief Rotterdam (GAR) zijn alle voor de door de magistraat en de schepenbank uitgeoefende boekencensuur relevante archiefstukken uit het Oud Stadsarchief
(OSA) en het Oud Rechterlijk Archief (ORA) geraadpleegd voor de tijdvakken 1617-1625,
1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695. Daarnaast zijn verschillende handschriften onderzocht. In de bibliografie wordt een exacte beschrijving gegeven van de geraadpleegde
stukken.
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4.2.2 De aangetroffen gevallen van censuur: optreden van de wereldlijke overheid en
contacten met de gereformeerde kerk^1
Dejaren 161J-1625
In de periode 1617-1625 waren de kerkelijke twisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten op hun hevigst met als hoogtepunt van de strijd de Dordtse Synode
in de jaren 1618-1619. Ook de Rotterdamse magistraat werd geconfronteerd met de
godsdienstige problemen, die, zoals bekend, al gauw met allerlei politieke kwesties verweven raakten. Het ligt voor de hand dat de magistraat juist in deze jaren scherp lette
op publicaties uit zowel het remonstrantse als het contraremonstrantse kamp en dat
men, omwille van de rust in de stad, vooral het aantal van dergelijke publicaties zoveel
mogelijk beperkt wenste te houden. Toch speelden er in deze periode maar relatief weinig censuurzaken. Opvallend genoeg zijn er in de acta van de gereformeerde kerk ook
geen gegevens te vinden, die wijzen op een (herhaaldelijk) aandringen op bepaalde censuurmaatregelen bij de wereldlijke overheid.32
Stedelijke wetgeving33
In deze periode werd door het stadsbestuur een bescheiden aantal maatregelen getroffen
om het drukken van ongewenste werken te voorkomen. Op 9 oktober 1617 stelden baljuw, burgemeesters en schepenen (het College van Weth) een keur op tegen alle verwerpelijke conversaties, boeken, geschriften en libellent Op 2 juli 1618 besloot men alle
boekdrukkers ten overstaan van de magistraat te laten zweren dat zij zich zouden houden
aan het plakkaat van de Staten van Holland tegen het drukken van séditieuse libellen.35
Intussen hield de magistraat de gang van zaken betreffende de kerkelijke ruzies in de
gaten. Op 13 februari 1623 werd bediscussieerd of het niet nuttig zou zijn in de vorm
van een publicatie op te treden tegen de 'onbehoorlyke Injurien die de nog in Rotterdam verblijvende remonstranten leden vanwege de ontdekte samenzwering tegen prins
Maurits. Er viel nog geen beslissing, maar men nam zich wel voor in actie te komen
tegen diegenen die zich beledigend jegens remonstranten hadden uitgelaten.3"
Uitvoering van de maatregelen: concrete censuur
Wanneer wordt gekeken naar de manier waarop de op dat moment geldende censuurwetgeving haar uitvoering vond in censuurprocessen binnen Rotterdam, dan verdient
allereerst de zaak rond de fanatieke predikant Adriaan Joriszoon Smout de aandacht.
Op 8 mei 1617 kwam deze predikant ter sprake in de magistraat: remonstrants predikant Grevinckhoven had namelijk geklaagd over een boek van Smout met de titel
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Nicohus Grevinchovius Heautontimorumenos. In dat boek beweerde Smout onder meer
dat Grevinckhoven samenspande tegen de prins. De Rotterdamse magistraat, vanwege
eerdere klachten inmiddels buitengewoon geïrriteerd door het opruiende gedrag van
Smout ï7 , zegde toe zich te zullen inspannen om Grevinckhoven tot de Staten-vergadering toegelaten te krijgen. In die vergadering zou Grevinckhoven zich dan persoonlijk
tegen Smouts aanval kunnen verdedigen.^
Op 2i juni 1617 klaagden de gedeputeerden van Rotterdam bij de Staten van Holland over Smouts geschrift Eendracht van over de vijftich menigherley schrifien^ en over
zijn werk tegen Grevinckhoven. Het was gebleken dat Smout in dat laatste werk voorstelde Grevinckhoven af te zetten, hem aan den lijve te straffen, hem aan een boom te
hangen of hem volgens de wetten van Mozes te stenigen of in een modderkuil te werpen! Het werk had zijn weg naar het buitenland reeds gevonden. Men was nu van
mening dat daardoor de ijver van justitie in een kwaad daglicht werd gesteld: zo leek het
of er in de Republiek maar zonder meer van alles kon verschijnen. De stad verzocht een
verhoor van Smout; daarin moest hij met bewijzen komen voor zijn uitspraken tegen
Grevinckhoven. Lukte hem dat niet, dan zou hij vervolgd moeten worden. Besloten
werd, dat de fiscaal een onderzoek zou instellen.4°
Op dezelfde dag verschenen de predikanten Franciscus Lansbergen en Pieter
Dircksz. Karre als gedeputeerden van de Amsterdamse kerkenraad in de vergadering van
de Staten van Holland om eveneens over Smouts werk tegen Grevinckhoven te klagen.
Zij wensten een onderzoek naar het waarheidsgehalte van de door Smout gedane
beschuldigingen. Voor de zekerheid hadden de heren een in het Nederlands vertaalde
bladzijde uit het gewraakte boek meegenomen. De Staten gelastten de advocaat-fiscaal
het boek van Smout op te sporen en daaruit passages te halen die de persoon van Grevinckhoven betroffen en die aanstootgevend waren. Op basis daarvan zou men een
beslissing in de zaak nemen. 41
In de archiefbronnen is vervolgens ruim een jaar niets te vinden over deze affaire. Pas
na Maurits' wetsverzetting duikt Smouts naam weer op in de resoluties van de magistraat: op 2 november 1618 besloot de nieuwe magistraat Smout in ere te herstellen en
hem weer toegang tot de stad te verlenen, een toegang die hem overigens reeds in 1613
was ontzegd. 42
Niet alleen de contra-remonstrantse predikant Smout, ook de remonstrantse predikanten Henricus Slatius43, Matheus Adrianus Burgius en Jacobus Bontebal, voorgangers
van respectievelijk de Bleiswijkse, Zevenhuizense en Hillegersbergse Nederduitse gereformeerde gemeenten, kregen in deze periode met het censuurbeleid van de Rotterdamse magistraat te maken: uit een resolutie van 8 oktober 1616 blijkt, dat de burgemeesters hadden vernomen dat door de genoemde voorgangers een boek was geschreven tegen Calvijn.44 Men was van mening dat dit boek niet strekte 'tot eere van de gere-
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formeerde religie nochte tot vordernisse van de vrede der kercke'. Derhalve moesten de
auteurs alle exemplaren op het stadhuis komen inleveren en verder dienden zij ervoor
te zorgen dat er geen enkel exemplaar van het genoemde werk werd verspreid.45 Op 28
augustus 1617 kwamen Slatius, Burgius en Bontebal aan de magistraat om teruggave van
hun boekje vragen. Het werkje was vooralsnog onschadelijk bevonden. De burgemeesters achtten restitutie echter onverstandig en besloten daarom ter compensatie een kleine onkostenvergoeding aan de predikanten te verstrekken.4 Toen van het bewuste werk
in 1619 te Antwerpen een herdruk verscheen47, kwam het ook ter sprake tijdens de in
Leiden gehouden synode van Zuid-Holland. Men noemde het boekje daar een 'schandelijck ende lasterlijck schrift van de tijrannie Calvini'. Het mishaagde de synode zeer
dat de auteurs dit opruiende werk nu in Antwerpen 'als een monsterken' hadden laten
herdrukken. 48
Van 6 augustus 1618 dateren de eerste stukken betreffende de grootste censuurkwestie
in de jaren 1617-1625. Op die dag kwam namelijk boekverkoper Matthijs Sebastiaensz.
Wagens ter sprake bij de magistraat, omdat hij zich aan de verkoop van een schandelijk
boekje had schuldig gemaakt. Hij bleek zes exemplaren te hebben verkocht van een
boek over het leven van Christus, dat was gedrukt te Gouda. Op 19 juli was dit 'seer
Godloos ende lasterlijck Boeckje jegens de Eeuwige Godtheyt Christi, ende sijn Alderheylighste ende Zalighmaeckende Verdiensten' reeds ter sprake gekomen bij de Staten
van Holland. Toen had men besloten een onderzoek naar het werkje in te stellen.49 Op
20 juli was bekend gemaakt dat het werkje zou zijn verspreid door Matthijs Wagens uit
Rotterdam. Besloten werd fiscaal Kinschot in het geheim onderzoek te laten verrichten
in zowel Rotterdam als Gouda en de schuldigen te laten arresteren. Voor de magistraten van Rotterdam en Gouda had Kinschot brieven meegekregen; ook alle andere magistraten waren op de hoogte gesteld.50 Op 26 juli had Kinschot medegedeeld dat het
boekje in vijfhonderd exemplaren was gedrukt door Jasper Tournay uit Gouda51, in
opdracht van de timmerman of houtkoper Huygh Syvertsz., voor een bedrag van zeventig gulden.52 De auteur zou de al enige jaren overleden mr. Cornells Daemesz. zijn
geweest. Syvertsz. bleek in het bezit te zijn van nog driehonderd exemplaren en zijn zuster bezat er honderdvijftig. Enkele exemplaren waren inmiddels verkocht of weggegeven; vijf waren er geschonken aan Wagens en één aan een predikant in Charlois.
Kinschot was van mening geweest dat hij de meeste exemplaren wel zou weten te achterhalen. Hij had intussen verzocht de schuldigen in Gouda en Rotterdam te laten arresteren, maar deze arrestaties waren nog niet gelukt. Naar aanleiding van Kinschots verslag had men besloten de schuldigen voor het Hof van Holland te dagen. Daartoe moest
echter wel een inbreuk worden gemaakt op de autonomie van de steden in deze zaak.
De gedeputeerden van Gouda en Rotterdam hadden daarom te kennen gegeven dat zij
eerst overleg wensten te plegen met hun respectieve magistraten.53
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Op 6 augustus 1618 besloot de Rotterdamse magistraat vervolgens dat men over deze
kwestie zou spreken met het Goudse stadsbestuur:
'Ende nopende de dispositie iegens de persoon van Mathijs Bastiaensz verstaen
de vroetschappen dat haere gedeputeerde sullen spreecken met die vander Goude omme te volgen de voet die sij luy. hier inne met haere burgeren sullen houden tsij de saecke te defereren aende beeren Staten ofte haere gecommitteerde,

Op 15 september 1618 bleek, dat het gewraakte werk de titel Van den eenigen Godt^
droeg. De Goudse officier had inmiddels aan de Staten van Holland laten weten dat
opdrachtgever Huygh Syvertsz. voor de Goudse schepenen gedaagd zou worden. De
Staten van Holland besloten echter de zaak uit handen van Gouda te nemen. Zij wilden de zaak voor het Hof van Holland brengen, aangezien zij het belangrijk achtten 'dat
voor alle de wereld blijcken moge dat dese Ed: Mog. Vergaderinge, ende oock de Heeren Magistraten vander Goude, alsulcke Ketteryen teghen zy ende in dese Landen niet
en willen lyden, tot exempel van anderen.' 56 Er was hier dus duidelijk sprake van een
jurisdictieconflict tussen de Staten van Holland enerzijds en de magistraten van Gouda
en Rotterdam anderzijds. Overigens is het opmerkelijk dat in deze laatste resolutie niet
meer over Wagens werd gesproken. Helaas is in de stukken van het Hof van Holland
niets over de afloop van deze zaak terug te vinden. Hoe de precieze afloop ook mag zijn
geweest, in 1664 verscheen van het omstreden werk nog een tweede druk, 'op nieuws
uytgegeven, voor alle liefhebbers der waarheydt in de beroerde wereld'.57
Van 4 juli 1620 dateert een criminele sententie tegen Claes Cornelisz. Spont: deze 40jarige, uit Alkmaar afkomstige man zat in Rotterdam gevangen vanwege het bezit van
fameuze boekjes en libellen die hij in Antwerpen had gekregen van Henricus Slatius,
om deze, naar eigen zeggen, door te geven aan Pieter Adriaense in Noorden (Oost-Friesland). Het bezit van de boekjes en libellen was in strijd met het generaliteitsplakkaat van
22 december 1618. Daarom kreeg Spont een boete van 110 gulden en moest hij de proceskosten voor zijn rekening nemen. 58 Deze bestraffing betrof (voornamelijk) het in
bezit hebben en verspreiden van het door Slatius vervaardigde, felle libel Morgen-wecker, aen de oude ende ghetrouwe Batavieren, met een remedie teghen haere shep-sieckte. Dit
libel werd waarschijnlijk in 1620 te Amsterdam gedrukt door Joris Veselaer.59 Niet alleen
in Rotterdam, ook in Haarlem kwam men het op het spoor. Ook daar pakte men Spont
op, die vervolgens, onder bedreiging van marteling, Johannes Uytenbogaert als de
auteur aanwees. Uytenbogaert reageerde vanuit Parijs echter ontkennend op deze
beschuldiging; hij zond daarover op 30 maart 1621 een brief aan de Staten-Generaal.
Overigens kwam Spont er in Haarlem aanzienlijk minder gunstig vanaf dan in Rotter-
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dam: zelfs nadat hij uiteindelijk had bekend dat Slatius de auteur van het geschrift was,
hield men hem nog meer dan twee jaar gevangen. °
Ook liedjesverkoper Maerten Matheus uit Geertruidenberg viel tenslotte in handen
van justitie, zij het met minder ernstige gevolgen: op 19 januari 1624 werd hij gelast uit
de stad Rotterdam te vertrekken en nooit meer allerlei schandelijke boekjes en liedjes de
stad in te brengen. Voor straf moest hij de kosten van zijn proces betalen. Met deze
zaak van liedjesverkoper Matheus eindigt het overzicht van censuurgevallen in de periode 1617-1625.
Tussenbalans
In deze periode deed zich een relatief gering aantal Rotterdamse censuurkwesties voor.
De weinige werken die in opspraak raakten, waren alle godsdienstig of theologisch van
aard. De gecensureerde geschriften van Smout en het opruiende libel van Slatius hadden direct betrekking op de strijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten,
terwijl het boekje van Slatius, Burgius en Bontebal en het door Wagens verspreide
Goudse drukwerk vooral de theologische opvattingen van veel remonstranten of remonstrantsgezinden toelichtten. Het al dan niet optreden van de Rotterdamse magistraat
tegen bepaalde (remonstrantse) theologische en godsdienstige geschriften in deze periode kan waarschijnlijk voor een groot deel verklaard worden uit de aanvankelijk voornamelijk pro-remonstrantse houding van veel magistraatsleden. Pas door Maurits' wetsverzetting op 29 oktober 1618 kwam er een merendeel aan contraremonstrantsgezinde
bestuurders in de Rotterdamse magistraat terecht, hetgeen uiteraard leidde tot een veranderde houding van de magistraat ten opzichte van de in Rotterdam verblijvende
remonstranten. 2 Iemand als Smout werd dan ook vóór de wetsverzetting gestraft voor
zijn opruiende werken tegen onder andere de remonstrantse predikant Grevinckhoven,
terwijl hem ná de wetsverzetting juist een eerherstel ten deel viel. Opvallend is overigens dat er in deze periode van (landelijke) politieke onrust te Rotterdam geen censuurgevallen rond meer politiek getinte werken speelden.
De kwestie rond Wagens levert een mooi voorbeeld op van touwtrekkerij tussen de
Staten van Holland enerzijds en de steden anderzijds over de jurisdictie en competentie bij censuurprocessen: terwijl Rotterdam en Gouda de kwestie het liefst geheel zelf
wilden afhandelen, probeerden de Staten van Holland hun de zaak uit handen te nemen
en die door te geven aan het Hof van Holland. Hoewel de Rotterdamse magistraat dus
duidelijk trachtte in dit soort gevallen zelf het laatste woord te houden, was men wel
bereid ook de hogere censuurwetgeving toe te passen. Dat blijkt onder meer uit het
vonnis tegen Spont, dat werd gebaseerd op het plakkaat van de Staten-Generaal van 22
december 1618.
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Dejaren 1647-1655
In deze periode speelde te Rotterdam slechts één echte censuurkwestie. Het betreft de
hieronder te beschrijven, langlopende en veelomvattende zaak rond de boekverkoper en
boekdrukker Johannes Naeranus, die in de jaren 1647-1655 herhaaldelijk voor de burgemeesters werd ontboden vanwege het in het licht geven van opruiend, politiek getint en
sociniaans drukwerk. In 1647 stelde Rotterdam een keur op tegen dergelijk drukwerk,
maar Naeranus lijkt zich hiervan niet al te veel te hebben aangetrokken. Over de door
hem gedrukte sociniaanse werken zijn niet alleen opmerkingen te vinden in de resoluties van de magistraat, maar ook in de acta van de Nederduitse, gereformeerde kerk; dat
is begrijpelijk, omdat sociniaanse geschriften door deze kerk als zeer schadelijk en dus
verwerpelijk werden beschouwd.
De Rotterdamse magistraat diende zich overigens niet alleen om de naleving van de
eigen keur van 1647 te bekommeren; men moest zeker ook letten op en meewerken aan
de uitvoering van de provinciale censuurwetgeving. Daartoe werd de stad in deze jaren
althans herhaaldelijk aangespoord door de Staten van Holland.
Aansporingen van het provinciale bestuur: brieven van de Staten van Holland
Namens de Staten van Holland werden verschillende brieven aan de magistraat van
Rotterdam gezonden, waarin deze werd aangespoord om op te treden tegen allerlei verboden drukwerk. In hoofdstuk 2 is reeds het verbod ter sprake gekomen van Defensio
regia pro Carolo Primo en King Charles his case concerninck his trial Op 21 december 1649
stelden de Staten van Holland een brief op voor Rotterdam om de stad van het genoemde verbod op de hoogte te stellen. De magistraat moest zijn officier aansporen alle
exemplaren in Rotterdam 'exactelijck ende met der daet' op te halen. ^ Ook over het
plakkaat van de Staten van Holland van 17 Januari 165064 ontving Rotterdam vervolgens een schrijven:
'Wij hebben goet gevonden te arresteren het placcaet tegens het licentieus drucken en divulgeren van allerleij libellen ende pasquillen, en in specive van seecker
boeck ofte tractaet geintituleert Defensio Regia pro Carolo Primo etc. op de
penen bij den voorsz. placcaete gestatueert, en seijnden UI. mits desen daer van
eenige exemplaeren, gansch ernstich versoekende dat UI. deselve willen doen
publiceren ende affigeren allomme daer soodanige publicatien ende affictien
gewoon sijn te geschieden ende ons daer toe verlaetende. 5
Op 8 juli 1650 besloten de Staten van Holland, naar aanleiding van een lasterlijk paskwil over de Statenvergadering, voortaan ook het drukken of verkopen van overheids-
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stukken zoals resoluties en rapporten te verbieden. ° Op 29 juli 1650 werd Rotterdam
hier via een brief van op de hoogte gebracht. 7
Drie jaar later schreven de Staten van Holland een brief aan Rotterdam over 'scecker fameus libel onder den titull van Rotterdams Zeepraetjen tusschen een Coopman, Een
Borger ende een Stuijrman, daer by onder anderen de eere en goede reputatie vanden vice
Adm. Johan Evertsz. seer calumnieuselijck wert getraduceert. 8 Het genoemde libel
moest overal worden opgehaald. Er diende te worden opgetreden 'volgens ende in conformité vanden teneur der placcaten opt selve subiect jongst geemaneert', aangezien
men van mening was dat de inhoud van het libel, zeker in die tijd, zeer schadelijke
gevolgen kon hebben. 9
In datzelfde jaar had men opnieuw te kampen met lastergeschriften en roddelpraatjes 70 'tot nadeel van de regieringe in t'generael, ende van diverse eerlijcke ende vroome
regenten in t' particulier.' Hierdoor zouden de goede burgers het noodzakelijke respect
voor de regering van het land weleens kunnen verliezen. De magistraat van Rotterdam
moest er daarom naar streven diegenen die zich aan dergelijke lasteringen schuldig
maakten, zoveel mogelijk op te pakken en zwaar te straffen om anderen af te schrikken. 71 Om nog meer effect te sorteren besloten de Staten van Holland op 5 juli de
Noord- en Zuid-Hollandse synode te benaderen met het verzoek dat zij bij hun respectieve gemeenten 'inscarpen het respect ende d'obedientie die d'onderdaenen aen haere
wettige overicheyt schuldich sijn, mitsgaders henlieden voor oogen stellen de gruwelijckeijt vande sonden door 't lasteren van regeringe begaen wordende.' Ook aan alle classes en kerkenraden moest dit verzoek kenbaar worden gemaakt. Rotterdam diende, net
als alle andere leden van de Statenvergadering, zijn predikanten op de hoogte te brengen van onse sincere intentie ende oprechten ijver, soo voorden welstant vanden Staet
als mede voornaementl. voor den welstant van de kercke Christi.' 72
Eind september 1653 ontving de magistraat tenslotte een schrijven van de Staten van
Holland met daarin het dringende verzoek hun censuurplakkaat van 19 september,
gericht tegen het invoeren en drukken van sociniaanse geschriften73, in de stad af te
kondigen en op te hangen. Het werd de Rotterdamse stadsregering eveneens bevolen
toe te zien op een strikte naleving van dit plakkaat, 'alsoo den dienst vanden Lande daer
aen ten hoochsten is gelegen.'74
Stedelijke wetgeving
Rotterdam besloot ook zelfstandig enige censuurmaatregelen te treffen. Op 27 november van het jaar 1647 kondigde het College van Weth een keur af tegen allerlei schandelijk drukwerk. 75 In deze keur werd het volgende aan de orde gesteld: hoewel er toch
verschillende plakkaten en ordonnantiën waren uitgevaardigd door de Staten van Holland, waarin 'stricktelijck geinterdiceert, ende verboden werdt, te maecken, drucken
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ofte uyt te geven eenige schandaleuse, ende ergerlijcke boeckskens, liedekens, refereynen, nieuw-maren, t'samen-sprekingen, ende diergelijcke séditieuse pasquillen, ofte
fameuse libellen' en hoewel deze plakkaten en ordonnantiën ook expliciet in de stad
Rotterdam waren gepubliceerd, waren er toch weer 'eenige ongeruste, ende twist-gierige
menschen' die zich in Rotterdam bezondigden aan hetgeen nu juist telkens overduidelijk werd verboden. Zij voerden allerlei verboden drukwerk in, verspreidden het en verkochten het binnen de stad. Daarmee berokkenden ze niet alleen de staat en haar regering veel schade, zij zorgden er ook voor dat 'verscheyde ghequalificeerde personen in
hoochwaerdighe publijcke digniteyten, soo ecclesiastijcken, als politijcken binnen dese
geünieerde Provinciën, ende respective steden, ende gemeenten van dien gestelt, seer
calumnieuselijck werden getraduceert, ende schandelijck ten thoon ghestelt.' Hierdoor
werd de algehele rust danig verstoord, "t welck in een stadt van goede regeeringe niet
en behoort te werden getolereert, maer daer tegens Sonderlinge by dese tyden dient versien, ende 't selve belet ende ghestraft te werden.' Daarom had men besloten, na alle
vorige plakkaten en verordeningen in ogenschouw te hebben genomen, opnieuw het
drukken en verspreiden van schandelijke werken expliciet te verbieden op straffe van
verbeurdverklaring van de betreffende exemplaren en daarenboven een boete van 'drie
hondert ponden tot veertich grooten 't pont, ende arbitrale correctie, voor d'eerste reyse: voor de tweede reyse op dobbelde boeten, ende daer en boven noch gestraft te werden aen den lijve naer gelegentheydt, ende vereyschen der saecken, soo te verbeuren by
den autheur, ofte druckcr, als mede by den uytgever, distributeur ofte verkooper van
dien.'
Iedereen die op één of andere manier schandelijke werkjes in handen zou krijgen,
moest deze zo snel mogelijk inleveren bij de officier of de burgemeesters van de stad,
'sonder de selve by haer te mogen houden, verkoopen, vereeren, distribueren, ofte communiceren, op peyne dat sy luyden sullen werden ghestraft als autheurs, ofte druckers
van dien.' 7 "
Twee dagen na het afkondigen van deze keur werden de Rotterdamse boekverkopers
en boekdrukkers bij de burgemeesters ontboden. Allen (ook degenen die op die dag verhinderd waren en derhalve pas op 30 november en 2 december op het stadhuis verschenen) moesten een publieke eed afleggen: zij dienden te zweren dat zij zich in het
vervolg zouden houden aan de regels zoals die in de keur van 27 november waren vastgelegd.77
Concrete censuur: Johannes Naeranus in opspraak
Hoewel in het rijtje van bij de burgemeesters verschijnende boekverkopers en boekdrukkers ook Johannes Naeranus wordt genoemd, kwam hij in deze periode herhaaldelijk in opspraak vanwege het drukken van opruiende werken. 78 Op 13 maart 1648 stuur-
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den de burgemeesters van Rotterdam een schrijven aan de Staten van Holland: men had
ontdekt dat drukker Johannes Naeranus in zijn drukkerij twee teksten had gedrukt met
de titels T'leven en sterven van Johan van Oldenbarnevelt7^ en Aenmerckinge opde sententie vanjohan van Oldenbarneveit.So De officier van Rotterdam had diverse pakketten
in beslag genomen, 'begrypende 15. packen yder ontrent anderhalven voet hooch.'
Daarnaast had men de hand weten te leggen op de leggers voor de teksten. De auteur
was echter niet bekend. Deze kwestie nam men des te hoger op nu er in de stad net nog
een scherpe publicatie tegen dit soort werken was verschenen. 1 In de burgemeesterskamer bekende Naeranus dat hij van elke tekst twee exemplaren naar Den Haag had
gestuurd, onder andere aan de literator Jacob Westerbaen. Naeranus zei dat hij niet wist
wie de auteur was; evenmin wist hij wie hem de minuut had gezonden. Het bleek dat
hij van elke tekst 1700 exemplaren had gedrukt. 2
Uit een woord van de uitgever tot de lezer bij de - ondanks alle perikelen - in 1648
toch als één geheel verschenen teksten valt op te maken dat de inval in Naeranus' drukkerij plaatsvond op iz maart 1648. ' Op die dag nam men bij Naeranus niet alleen alle
reeds gedrukte vellen en de leggers in beslag, men liet ook de pas gezette stukken in pastei vallen. 4 Het relaas van de uitgever maakt ook duidelijk dat de baljuw aanvankelijk
twee dienders in het huis van de drukker achterliet, later nog gevolgd door drie extra
mannen, om erop toe te zien dat niemand de drukkerij in zou komen. 5 Op pagina 80
van de druk van 1648 wordt nogmaals over de inval van de baljuw gesproken. Opmerkelijk is dat de uitgever van de gewraakte druk deze probeert te rechtvaardigen door een
vergelijking te maken met de eerdere verschijning van Vondels Palamedes:
'lek hebbe verstaen, dat de E.A. Heeren van Rotterdam dit werek voor een
fameus libel of pasquil opgehaelt hebben: ende alsoo ik verseeckert ben, dat het
scherpste dat in dit voorgaende tractaet is meenichmael geseyt en getollereert is:
daer van een overvloedich bewijs is de Vermoorde onnoselheydt van Palamedes,
met naem van autheur en drucker, ende noch verscheyden andere versen, rijmen
en liedekens, tot lof en beklag over de ontschuldige doodt van Johan van OldenBarnevelt, soo hebbe ick goet gedacht eenige daer van hier by te doen drucken.' 86
Op 17 maart 1648 kwam deze zaak ter sprake bij de Staten van Holland: aangezien de
Rotterdamse burgemeesters van mening waren, 'dat de voorschreve tractaten seer scherpelijck zyn ingesteldt, nergens toe dienende als omme de ingezetenen van 't landt te
beroeren,' lieten zij de afhandeling van de kwestie liever over aan de Staten. 7 Op 18
maart gelastte men, op verzoek van Rotterdam, de fiscaal alle exemplaren van de
genoemde libellen in Den Haag op te halen. 8 'Ende onder andere uyt handen van den
Heere van Brantwijck, alias Westerbaen 9, sullen werden gelicht de opgemelte tractaten,
ofte sulcks als aengaende 'tvoorsz. subject onder den selven soude mogen wesen'. Over
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H I S T O R I E
Van het Leven en Sterven van Heen.

J O Η Α Ν
OLDEN В ARNEVELT,
Ridder, Heere van den Tempel, Ъегсксі,
<
Rodenrijs* QeipefcnaAcbocaetyan
Hollandt, <&c.

Waerachteliick befchreven door een
Liefhebber der waerheyf.
ALTA MENTE REPOSTUM.
De tijd en heeft noyt ~toeg genomen

Den naem, en 't overßhtt da vremen :
Wttnt na dat fy zjjn overleen,
Soo blmcki hmn' deugd yoor yder een.

In 'tfaer onfes Heeren, <*Anno \6\%.
Titelpagina Historie van het leven en sterven van heerjohan van Olden-Barnevelt. 1648.
(Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 825 С 9)
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deze zaak zou rapport worden uitgebracht. 90 Twee maanden later, op 18 mei, verklaarden ook de Staten-Generaal het geschrift over het leven en sterven van Van Oldenbarnevelt voor 'fameus libel diffamatoir'. De provincies zouden worden aangeschreven om
het werk 'in te trecken' en ertegen naar behoren op te treden. De fiscaal kreeg opnieuw
de opdracht het overal op te laten halen. 91
Het is zonder meer opvallend dat de Rotterdamse magistraat in dit geval juist aandrong op een optreden van de Staten van Holland, waardoor zijn eigen zeggenschap
over de zaak werd beperkt. Het lijkt erop dat de magistraat hier met een kwestie van
algemeen belang meende van doen te hebben. De gewraakte pamfletten hadden immers
betrekking op de in 1619 ter dood gebrachte raadspensionaris Van Oldenbarnevelt. Daar
kwam bij dat ook de te Den Haag verblijvende Westerbaen met de zaak te maken leek
te hebben. Uiteraard waren de Staten van Holland 92 beter dan de Rotterdamse magistraat in staat in Den Haag tot een onderzoek en eventuele vervolgingen over te gaan.
Zoals gezegd, werden de teksten in 1648 toch als één geheel in het licht gebracht.
Brutaal genoeg werd de druk opgedragen aan de magistraat van Rotterdam! In deze
opdracht geeft de uitgever uitdrukkelijk te kennen dat hij met de uitgave van de teksten
niemand wil kwetsen:
'(...); niet om dat ick voor hebbe yemandt daer mede leet, hinder of smaetheyt
aen te doen, veel minder dat ick soude daer mede voor hebben eenige onrust,
oproer of seditie te verwecken, dat moet verre van my zijn: my is oock noyt in
gedachte gekomen, dat yemant van my ofte dese Historie sulcks soude vermoeden.'^
De uitgever zegt te hebben gekozen voor een opdracht aan de Rotterdamse magistraat,
omdat in Rotterdam zo'n tolerant klimaat heerst. Toch heeft hij inmiddels bemerkt dat
de Rotterdamse magistraat pogingen heeft ondernomen de druk te verhinderen:
'Dit werek, seg ick, noemt men een fameus libel! een seditieus pasquil! maer waer
sal men sulcks vast maecken? Ick schricke als ick'er om denck, dat men historien,
en sulcken historie als dit is, sal pasquillen noemen; waerin, waerin (vraeg ick)
bestaet een pasquil, soo dit een pasquil is? Dese historie, gelijck ick voor geseyt
hebbe, is alleen daer op aengeleyt, om dien aldervroomste van alle de menschen
te ontlasten van de onrechtveerdige, ongoddelijcke en [f*4r] onbeschaemde
beschuldigingen, die men op hem geladen had, en noch door onverstandt op
hem laedt; (,..)'9*
Om duidelijk te maken dat dit boek geen paskwil is, vergelijkt de uitgever het met de
autobiografie van Uytenbogaert. Dat boek, zo stelt de uitgever, is immers ook gewoon
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getolereerd. Opmerkelijk genoeg haalt hij om deze stelling te bewijzen een resolutie van
de Staten van Holland aan:
'Dit boeck van Uytenbogaert en is geen pasquil, want het met een resolutie зп de
Heeren Staten van Hollandt is getollereert en toegelaten: welcke resolutie van
woort tot woort aldus luydt: Is verstaen ende geresolveert, dat het boeck onlangs uytgegeven, geintituleert Joannes Uytenbogaerts leven, kerckelijcke bedieninge, ende
sedige verantwoordinge, dat het selve door den druck zijnde gemeen gemaeckt, ende
door het landt gedistribueert, sal werden gedissimuleert ende op sijn bebop gelaten!^
Daarnaast wijst de uitgever erop dat er veel fellere boeken over Van Oldenbarnevelt zijn
geschreven, dan het werk dat nu door hem is bezorgd. Hij noemt onder meer de Ker
ckelijcke Historie v&n Uytenbogaert en de apologie van Grotius 9 6 en hij zegt daarvan dat
die 'zijn getollereert, en werden niet verboden noch opgehaelt.' 9 · 7 De uitgever spreekt
tenslotte de hoop uit dat de leden van de Rotterdamse magistraat de goedheid zullen
hebben zijn uitgave nauwkeurig te lezen. Dan zullen zij inzien dat het werk geen pas
kwil is.
Zes jaar na deze verwikkelingen rond de Historie van het leven en sterven van heerjohan
van Oldenbarnevelt werd Johannes Naeranus opnieuw voor de Rotterdamse magistraat
ontboden: men had namelijk vernomen dat hij bezig was geweest met het drukken van
enige sociniaanse werken. 9 Naeranus werd zeer ernstig vermaand en hem werden zwa
re maatregelen in het vooruitzicht gesteld, indien hij niet zou ophouden met het druk
ken van dergelijke boeken. 9 9 Dit optreden tegen Naeranus zal onder meer zijn ingege
ven door het hierboven reeds genoemde plakkaat van de Staten van Holland van 19 sep
tember 1653 tegen het invoeren en drukken van sociniaans drukwerk.
Van 3 maart 1655 stamt een notariële acte, opgesteld door notaris Bartholomeus Roose op verzoek van Johannes Naeranus. Deze acte heeft betrekking op het ophalen van
twee werken uit de winkel van Naeranus: het al eerder genoemde libel over het leven en
sterven van Van Oldenbarnevelt en een werk dat de titel Vernieuwde eendracht draagt.
Uit de acte blijkt dat Naeranus baljuw François Verboom wilde verzoeken het beslag op
de opgehaalde exemplaren op te heffen. Mocht Verboom dit blijven weigeren, dan wilde Naeranus van hem de redenen van deze weigering vernemen. Wanneer Verboom
nalatig bleef, zou Naeranus zich genoodzaakt zien verdere juridische stappen te ondernemen:
'Den eersten notaris hier toe versocht sal ten versoucke van mij onderget. hem
neffens twee getuijgen vinden aenden persoon ofte ter woonstede van D. heer
Mr. Franchois Verboom, bailluw ende schout deser stede. Ende aen sijn vern. int
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minnelijcken versouck versoucken ontslaginge100 van soodanige achthondert
stucken ofte halve exemplaren als hij Hr. geinsinueerde inden jaer van 1648
gelieft heeft ujt mijn insinuants huijsinge ofte winckel te halen van seecker bouck
geintituleert het Leven ende sterven van Dheer Johan van Oldenbarnevelt mitsgaders noch eenige manuscripta daer bij behoorenden. Wijders mede ontslaginge van omtrent de veertig hoopen ofte packen met eenige manuscripta van een
onvoldruct bouck geintituleert de Vernieuwde eendracht die hij heer geinsinueerde daer naer inden jaer 1651 alsvooren uijt mijn insinuants huijsinge heeft
gehaelt ofte doen halen. Bij verdere weijgeringe suit hem heer geinsinueerde versoucken redenen te willen geven vande aenhalinge101 ende Arresten daertme hij
die versouck tegens billickheijt ende sonder tselve arrest oijt beclaecht te hebben
is houdende ende sijne actie behoorlijck ter rolle sal hebben te institueren behoudens daertegens mijne exceptie ende defentie mitsgaders mijne actie van schaden
ende intressen ter oirsaeke vandien almede gehadt ende geleden, ende verders te
hebben doen ende lijden. Daer van hij notaris (present alsvooren) mijnentwegen
tegens hem heer geinsinueerde alsnoch suit protesteren by desen niet insinuatie
dat ick genootsaeckt sal weesen mij daertegens bij verdre nalaticheijt van hem
heere geinsinueerde met middelen van insinuatie te versien, ende sal den notaris
sijn wedervoren relateren, in geschrifte actiën den in e n marts xvj. en vijffenvijfftich.'
Notaris Roose ging op 8 maart 1655 met een kopie van deze acte naar het huis van baljuw Verboom. Aldaar las hij de acte voor aan de echtgenote van Verboom, omdat de
baljuw zelf afwezig was. Zijn echtgenote beloofde aan Roose de kopie van de acte zo
snel mogelijk aan haar man te overhandigen.102
Achter de onenigheid tussen Johannes Naeranus en baljuw François Verboom ging
een andere strijd schuil. Naeranus had zich in deze jaren namelijk de woede van zijn collega Pieter van Waesbergen op de hals gehaald: Van Waesbergen beweerde dat Naeranus
zich schuldig had gemaakt aan het nadrukken van een woordenboek met de titel Le
gazophyhce de L· hngue francoise et flamande, vervaardigd door Casparus van den
Ende. 10 ' In een voorwoord bij dit woordenboek (de druk van 1656) verdedigde Naeranus zich tegen de aantijgingen van zijn collega. Interessant genoeg stelde Naeranus dat
Van Waesbergen ook voor een groot gedeelte de hand had gehad in de problemen rond
de Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt in 1648. Van Waesbergen zou namelijk zijn knecht naar Naeranus' drukkerij hebben gezonden om diens
knecht om te kopen tot het afstaan van enige bladen van het werk over Van Oldenbarnevelt. Met die bladen kon Van Waesbergen immers naar de baljuw stappen om Naeranus te verraden.I04 In het genoemde voorwoord zegt Naeranus hierover het volgende:
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'(...) alzoo ik in den jare 1648. onder handen had te drukken, de Historie van het
Léven en Sterven vanjohan van den Oldenbarneveld; dézen fijnen kerkmeester105
(die eenige jaren te voren had gedrukt de Apologie van Hugo de Groot, een boek,
dat op die tijd heel strikt alhier te lande was verboden) 106 door zijn knecht die
onverziens op mijn drukkery was gekomen, ende het zelve werk met een zwenk
gezien had, daar van verwittigd zijnde, en ruste niet, of hy had het volle bescheyd
hier van, trachtende door zijn knecht mijn jongen om te koopen, hem belovende zes stuyvers voor elk blad, dat hy hem van mijn drukkery konde leveren, zoekende alzoo een eerlijk mans kind tot een dief te máken; dan de jonge trou zijnde, gaf de zaak aan mijn huysvrou, en die aan mijn te kennen; ik dit hoorende,
konde quálijk zulke valscheyd op Waasbergen vermoeden; dan om dit te onderzoeken, gaf mijn jongen last, eenige bladen te beloven, en die 's avonds by donker te leveren; zoo gaf ik hem zes bladen uyt een oud defect boek, daar voor hy
ontfing achtien stuyvers, met belofte van noch meer geld, indien hy hem meer
bladen konde leveren. Zoo haast en was déze leverantie niet geschiedt, of ik trad
tot Waasbergen in huys — daar ik hem genoegzaam toonde, het on-[ff f 3r]gelijk
dat hy my deed', dus mijn jongens tot dieven, en zijn knechts tot verraders te
máken, gelijk korts daar aan bleek, dat de knecht, van zijn oom, om dat werk,
bekeven zijnde, zeyde, dat hy moest doen dat zijn meester hem belaste. Dan dat
hielp my niet; drie a vier dagen daar ná, wierd ik van den schout Verboom, met
noch een onder-schout, en veel dienaars, by nacht overvallen, en alles, wat zy van
dat boek vonden, mede genomen, tot mijn zeer groóte schade.' 107
Naeranus gaf Van Waesbergen dus de schuld van de hierboven beschreven inval waarbij de Historie van het Leven ende sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt in beslag
werd genomen. Uit een acte van 1 juli 1654 blijkt dat hij deze verdenking ook expliciet
liet vastleggen bij de notaris. 108 En Naeranus liet het niet bij deze ene beschuldiging: hij
verweet zijn collega ook een tweede, ernstige vorm van verraad. Als bewijs voor dat verraad citeerde Naeranus in het voorwoord bij Van den Endes woordenboek (1656) een
fragment uit een brief (d.d. 26 november 1651) die hij had ontvangen van de Middelburgse boekverkoper Jaques Fierens. In dat fragment liet Fierens weten dat Van Waesbergen enige tijd geleden bij hem in de winkel was geweest, juist toen er een pakje met
exemplaren van het Openhertig Discours10? arriveerde, voorzien van een briefje dat was
ondertekend met een aan Fierens onbekende naam. Van Waesbergen had een exemplaar
van het geschrift meegenomen en was niet veel later teruggekeerd met de vraag of hij
het begeleidende briefje kon meekrijgen. Fierens weigerde echter meerdere malen aan
hem het briefje af te staan, waarop Van Waesbergen dreigde het wettelijk gezag in te
schakelen. Hij liet Fierens voor de burgemeesters ontbieden, maar Fierens compareerde
niet. Vervolgens werd hij nogmaals ontboden door baljuw, burgemeesters en schepenen.
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Blijkbaar gaf Fierens aan de tweede oproep wel gehoor, want in zijn brief aan Naeranus
liet hij weten dat men hem bij verschijning een complete catalogus van blauwe boekjes
had voorgelezen, alsmede enkele opruiende verzen, 'waar op my [Fierens] zeer hard aangedrongen wierdt; met Eede te verklaren, of ik die niet van UE. [Naeranus] ontfangen
hadde'. Fierens had echter ontkend, hetgeen ertoe had geleid dat de baljuw een strafrechtelijke proces tegen hem was begonnen. Fierens sprak in zijn briefde vrees uit dat
hij tot het zweren van een eed tegen Naeranus gedwongen zou worden. Op Van Waesbergen was hij inmiddels zeer gebeten:
'ik wilde dat Waasbergen óver duyzend mijlen waar; ende hy doet als een verrader; 't is zeer onchristelijk gedaan; hy en kan 't voor God, noch menschen, zijn
léven verantwoorden, zulk een ontrouwen stuk te doen'.110
Het is opmerkelijk dat Naeranus in zijn voorwoord weliswaar zeer fel uitvaart tegen het
in zijn ogen verfoeilijke gedrag van Van Waesbergen, maar dat hij zijn betrokkenheid
bij de aan Fierens voorgelegde blauwe boekjes en opruiende verzen níet ontkent. Nergens blijkt overigens dat Naeranus door een eventuele, gedwongen, eed van Fierens
(opnieuw) in de problemen is gekomen.
Na de druk van Van den Endes woordenboek uit 1656, met daarin het felle voorwoord
van Naeranus, verscheen in 1658 vervolgens een tweede druk van de Historie van het
Leven ende sterven van heerjohan van Oldenbarnevelt.111 Interessant voor het beeld van
de verwikkelingen rond dit werk is het woord van de uitgever bij deze druk. Globaal
komt dat voorwoord overeen met het voorwoord van de eerste druk uit 1648, maar uit
alles blijkt dat de uitgever inmiddels over meer gegevens beschikt betreffende de toedracht van de gehele zaak: in het voorwoord bij deze tweede druk krijgt de Rotterdamse baljuw, François Verboom, de schuld van de toestand. Het ligt aan hem dat men een
zo negatieve indruk van het werk heeft gekregen en hij heeft al die tijd verzuimd op een
juiste wijze op te treden in de zaak:
'[f*3v] Dit werck, seg ick, derf uwen officier een fameus libel! een seditieus pasquil noemen! ende heeft het niet alleen uyt des druckers huys gehaelt, maer eenige jaren houden leggen, sonder oyt het selve te willen wedergeven: ende schijnt
of den heer officier hier in de wreetheydt der rechters niet wil ongelijck wesen,
also hij dese historie soo lange laet leggen sonder te examineren of te la- [f *4r]
ten ondersoecken, of hij met recht soo een boeck negen of tien jaren mach laten
leggen vergaen, consumeren, van dienaers en gevangens weghalen, ter venster
uytwerpen, en andere vuyligheydt mede bedrijven, zonder het selve boeck door
den rechter te laten condemneren en confisqueren, het is een pasquil of niet; is
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het een pasquil, laat hem dat aenwijsen: waer sal men sulcks vast maecken? is het
geen pasquil, gelijck het oock niet en is, noch noyt sal bewesen werden, waerom
mag dan een officier soo een werck ophalen, houden, en soo lange laten leggen,
sonder recht te doen?'112
Uit deze beschuldiging valt meteen ook op te maken dat Naeranus, ondanks zijn aandringen via de notaris, nooit de in beslag genomen vellen en leggers heeft teruggekregen.
Interessant is tenslotte de narede die achterin de tweede druk is te vinden. Daarin stelt
de uitgever dat de Historie van het leven en sterven van heerjohan van Oldenbarnevelt Ae.
afgelopen elf jaar overal vrijelijk is gedrukt en verspreid.113 Dat is voor hem een teken dat
de Staten van Holland overtuigd zijn van de onterechtheid van Van Oldenbarnevelts proces en terechtstelling. Overigens wijst de uitgever er op deze plaats opnieuw op dat het
door hem uitgegeven werk niet is bedoeld om iemand te beledigen. n 4
Vondsten in de archiefstukken lijken erop te wijzen dat Naeranus in het jaar waarin
de genoemde tweede druk verscheen, nog altijd bezig was, en nu via een officieel proces tegen Verboom, de in beslag genomen boeken van die laatste terug te eisen.115 Vaagheid van de bronnen leidt er echter toe dat de juridische verwikkelingen van 1658 niet
geheel helder worden. In ieder geval kan het volgende worden vastgesteld: op 1 februari
1658 autoriseerden de magistraat van Rotterdam baljuw Verboom om voor het Hof van
Holland als partij op te treden tegen Johannes Naeranus, die in een rekwest aan het Hof
om een proces had gevraagd. Op 22 februari zouden Verboom en Naeranus voor een
aantal raden van het Hof verschijnen. Op die dag zou worden besloten of het vervolg
van het proces moest plaatshebben voor het Hof van Holland of voor het stedelijk
gerecht van Rotterdam.116 Om duidelijk te maken dat de genoemde autorisatie daadwerkelijk was verstrekt uit naam van (een meerderheid van de) Rotterdamse magistraat,
werd op 17 maart 1658 officieel verklaard dat de betreffende autorisatie-acte op het raadhuis was opgesteld in het bijzijn van meerdere magistraatsleden; hoewel toen enkele
leden afwezig waren geweest, kon nu worden verzekerd dat de gehele stadsregering de
autorisatie goedkeurde.117
Door het Hof van Holland werd op 7, 8,13 en 19 maart inderdaad overlegd waar het
proces tussen Verboom en Naeranus gevoerd zou moeten worden. Rotterdam bleek niet
echt goed mee te werken aan een vlotte afhandeling van de zaak. Kern van de mankerende samenwerking lijkt een jurisdictieconflict te zijn geweest: Rotterdam wenste een
proces voor de eigen schepenbank, het Hof leek meer te voelen voor een afhandeling
van de zaak in Den Haag. Toch vonden ook sommigen raden van het Hof dat de zaak
moest worden overgelaten aan de magistraat van Rotterdam, vooral om onlusten te
voorkomen. Andere raden meenden dat men officier Verboom de beslissing moest laten
nemen.118 Naar de afloop van de juridische touwtrekkerij en de verdere ontwikkelingen
van het proces tussen Naeranus en Verboom kan helaas slechts worden gegist.
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П
Den Uyrgever tot den Lefer.
%4 befe boowaenbe biaben ocöjucfutoarm/ foo Ы 't gebeurt/bat
op ben iz. jjßartio 1648. be0 abouti ten Delf tienen / ben t|eec
Officier/ een onoec-^rtjont/ en ttoee 3&ienaer0/getoapent met halbe
fpieflcn en uegenjs / bebbenbe onber hare mantelo <Dtebe-iaiueern0/
jijn ingeballen in tiet hupst ban ben 2SoecBbjucHec / faifee renbe of üefettenbe ben eenen фіепаег be boo?- beur/ en oen anberen be trap / foo
bat ben 35oechb?ucner nod) buptenfyn fjup0 moc()t oaf η nod) boben
na fun bingen mocht fien : (Certoulen ben Officier met ben onoer¿Schout/ boben alleisi omcoerben/fmytenbe met getoeir be JDonncn bit
gefet ftonoen / open/ enbe be Ietter0 onber een/ tot groóte fchabcbejS
bootfepben ssoechojuchcro·. 2И0 ben Officier nu ttoee up¿cn lang foo
op benfolber al0opbe&;ucberyehabgebominineert/ beeft hp ben
23оесво?исвес boen boben nomen/ enbe hem boe gefept/bat Dp quam
upt lad ban be peeren 25urgecmeefter0 / om te ften na eentoerei«bat
|)P SÖoecnöiUChcr onbec hanbenpabbe/ te toeten; Нес Leven en Ster
ven van johan van olden-Barnevelt, feggenbe allc0 te moeten mebe*
nemen.Феи ïöoecBtyuclicc fepbe en hlaegbe/bat ijet tpjann jjetoa0pe*
mant foo onbertoacht in fjjn hup0 te ballen/ en bet goet baec upt te ne*
men/ fonbec bat men to »ft toat hettoast/ enbe eer bat het toeren toa#
gec)cammeectjfeggenbe/bathettoa0pemantbcroo?beclcn/fonberheni
eerft te hoo?en / gelüch meer gebeurt toa0. «Cbcntoel be |Шап moed
pattentienemen/ en lijben bat baec ttoeebicnaero tnfijn Dup0, boo? ote
nacht/gelaten toterben/ om folgte blagen batniemant boben gincit/
felf mocht be bienftmaegt niet boben goen/ om toat turf en hout afte
halen/of een ban be biefiepberjef moefien mebe gaen. ф к toáis omtrent
12. upjen in be nacht. Omtrent een up; baec na quam ben onbec«
¿Schout toebec / bie habbe noch &?te Ьіепаегэ' op Dem / bat toas boe
bijf/ toaer ban ben eenen met hem boben op be ЭДиснес0с ginch/ baec
Da ban baen haelbe eenige fchiiften/enbe be refi ban beCopije, Ые noch
baec toa0/flupeenbe be 25oeeft-folberaen flot/ en ginchtoech/latenbe
boe b?ie anbereb(enaer0tnbup0/ bie baerfoo lang bleben/tot bat ben
Officier bel anberen baeg* ten fei upjen toeber quam, met ben onbec·
Schout en ttoee bienaew / bfe boe alle* liet op- pachen / enbe op het
¿Stabt- bu»0 brengen, 't Шеісб be oojfaeeh t ¡ef/bat top utoe <C: boo;
beeo" tybt be ftenmerebingen op be ¿Sententte / niet geheel compleet
hebben bonnen mebe-beeiemhet pjfncfpael 10 nochtoel in toefen; maec
toat te beere ban be hanbt : foofiebbeten baec na niettotII entoachten¡
maec hebbe gecaben geoonben/ bit toerch hoe eer hoe liebec/foo 't i0/
npt te geben, форе in ben ttoeeoen brneh utoc <e: gcaech toe in alle*
te botteen.
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»h»

Befle/

'Den uytgever tot den leser' uit de Historie van het leven en sterven van heer Johan van Olden-Barnevelt.
1648, p. 73 (fKkkir). (Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 825 С 9)
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Tussenbalans
In de jaren 1647-1655 probeerde de Rotterdamse magistraat de verschijning en verspreiding van ongewenst drukwerk aan banden te leggen met een eigen keur, gevolgd door
een verplichte drukkerseed voor de Rotterdamse boekverkopers en boekdrukkers. Eén
van die boekdrukkers, Johannes Naeranus, liet zich aan de, ook door hem gezworen,
eed echter niet al te veel gelegen liggen: met het drukken van de Historie van het Leven
ende sterven van heerjohan van Oldenbarnevelt haalde hij zich de woede (en de maatregelen) van de magistraat, de Staten van Holland en de Staten-Generaal op de hals. De
magistraat gaf aan de Staten van Holland expliciet te kennen, dat men zich aan het
drukwerk van Naeranus des te meer ergerde, vanwege de pas verschenen keur. De ontwikkelingen rond dit drukwerk illustreren zeer fraai hoe onderlinge verhoudingen tussen drukkers bepalend konden zijn voor het ontstaan en verloop van censuurkwesties.
Indien aan de woorden van Naeranus in de voorrede van Le gazophyfóce de L· Ungue
francoise et flamande geloof moet worden gehecht" 9 , dan heeft de drukker Van Waesbergen er immers voor gezorgd dat Naeranus' omstreden drukkersactiviteiten aan het
licht kwamen. Het lijkt er overigens op dat Van Waesbergen zijn collega niet verraadde
omdat hij door de inhoud van het gewraakte drukwerk was geschokt. Veeleer zal hij
hebben gehoopt door het verraad zijn concurrent een financiële hak te zetten; geen
idealisme dus, maar louter kift en winstbejag. Uit de herdrukken die later van de Historie van het Leven ende sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt verschenen (in 1658
en 1670), blijkt echter dat Naeranus zich door de gebeurtenissen van 1648 niet uit het
veld heeft laten slaan. Uit het voorwoord bij de tweede druk, in 1658, komt naar voren
dat de uitgever van die druk het ophalen en achterhouden van de vellen en leggers in
1648 en de negatieve indruk die de magistraat van het werk had, weet aan het in zijn
ogen onjuiste optreden van de Rotterdamse baljuw Verboom.
Naeranus' opruiende drukwerk leidde ertoe dat de Rotterdamse magistraat hem
gedurende deze periode voortdurend nauwlettend in de gaten hield en over hem, opvallend genoeg, zelfs klaagde bij de Staten van Holland. Diezelfde Staten stuurden op hun
beurt herhaaldelijk brieven aan de magistraat met het bevel omstreden of verboden
drukwerk te weren en waar mogelijk in beslag te nemen. Het lijkt erop dat er in de jaren
1647-1655 van wat meer samenwerking tussen magistraat en Staten van Holland sprake
was dan in de periode 1617-1625: enerzijds leek Rotterdam meer bereid de hulp van de
Staten in te roepen, anderzijds leken die Staten actiever bezig te zijn de verschillende
magistraten, en dus ook de magistraat van Rotterdam, tot onderzoek en vervolgingen
aan te sporen.
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Dejaren i66j-i6j$
In de periode 1667-1675 ontving de Rotterdamse magistraat opnieuw verschillende aansporingen van de Staten van Holland. Naar aanleiding van die aansporingen kwam men
daadwerkelijk in actie, met name in 1669. Van volkomen zelfstandige censuurkeuren
was in deze jaren geen sprake. Dat nam echter niet weg dat er verschillende concrete
eens uurkwesties speelden: vanaf 1666 gaf Johannes Naeranus tweemaal per week een
aflevering van de RotterdamscheZee- en Post-Tijdingen in het licht. Hoewel hij van tevoren was gewaarschuwd vooral geen aanstootgevende berichten in zijn krant op te
nemen, kwam Naeranus toch herhaaldelijk in botsing met zowel de Rotterdamse magistraat als de Staten van Holland, vanwege het plaatsen van in hun ogen onbetamelijke
nieuwsfeiten.
Niet alleen vader Johannes, ook zoon Izaak kreeg in deze periode te maken met de
Rotterdamse magistraat, in zijn geval met name vanwege een opruiend pamflet. Het
drukken en het verspreiden van dat pamflet leidden meteen tot de grootste censuurzaak
binnen het zeventiende-eeuwse Rotterdam.
Aansporingen van het provinciale bestuur
In hoofdstuk 2 kwam reeds uitgebreid de in 1669 in werking getreden censuurwetgeving van de Staten van Holland en de Staten-Generaal ter sprake, naar aanleiding van
een aantal voornamelijk Franse, obscene boekjes. Toen werd al duidelijk dat de Staten
van Holland voor de bestrijding van de betreffende boekjes de hulp inschakelden van
de grote steden, waartoe ook Rotterdam behoorde. Daarom ontving de Rotterdamse
magistraat op 4 januari 1669 een brief van de Gecommitteerde Raden. Daarin werd de
algemene klacht van Amsterdam over het obscene drukwerk genoemd, alsmede het
besluit tot het opstellen van een nieuw plakkaat en de opdracht aan het Hof alle steden
aan te schrijven over deze kwestie.
De brief bevatte echter nog een zeer interessante toevoeging: het was de Gecommitteerde Raden gebleken dat de kwestie van de lasterlijke en obscene boekjes koning Karel
II van Engeland zeer ter harte ging. Men had vernomen 'dat sijne Maje, oordeelt dat de
voorgeroerde infaeme bouckjens door het voorsz. verbod en scherpe recherche niet soo
veel gesupprimeert sullen werden, dan wel als alle de exemplaren onder de hant souden
werden opgekocht ende ingetrocken.' Daarom had de koning aan een gezant brieven
meegegeven voor de ambassadeur van Engeland binnen Holland, met daarin het verzoek de opkoop van de genoemde boekjes te bevorderen. Een buitenlandse vorst
bemoeide zich nu dus zeer direct met het Hollandse censuurbeleid! Hij had er zelfs geld
voor over.
Nu was het zo dat Karel II van Engeland op dat moment goede betrekkingen onder-
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hield met zijn neef Lodewijk XIV. 120 Die laatste was zeer gebeten op de in zijn ogen ver
werpelijke activiteiten van de verschillende Nederlandse boekdrukkers en boekverko
pers; speciale Franse gezanten waren in de Republiek al bezig geweest de verschijning
van voor Frankrijk onwelgevallig drukwerk zo veel mogelijk tegen te gaan. 121 De Fran
se koning was door de publieke uitgave van de Franse hofroddels zelfs dusdanig ont
stemd dat hij door de plakkaten die naar aanleiding van de obscene boekjes door de Sta
ten van Holland en de Staten-Generaal werden uitgevaardigd122, nauwelijks kon wor
den gekalmeerd, zelfs niet toen hem werd verzekerd dat aan de naleving van deze plak
katen strikt de hand zou worden gehouden. 123 Het valt niet uit te sluiten dat de ver
schijning van de vele gedrukte hofroddels zelfs één van de aanleidingen vormde tot de
oorlogsverklaring van Frankrijk in 1672.124 Bekend is dat in de periode voorafgaande
aan het eigenlijke Rampjaar tussen Lodewijk XIV en Karel II allerhande onderhandelingen plaatshadden, waaruit op den duur ook een geheim verbond tegen de Republiek
voortkwam. Binnen deze context was er Karel II blijkbaar veel aan gelegen de voor
Lodewijk XIV aanstootgevende boekjes zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. De
Gecommitteerde Raden verzochten de Rotterdamse magistraat daarom dringend de
Engelse gezant 'int opsoecken ende opkoopen van meergeroerde bouckjes fte] willen
bieden de behulpsame hant en assistentie.'125
Op 31 januari 1669, dus nadat door het Hof enige titels bekend waren gemaakt 126 ,
ging er een bevel uit van de Rotterdamse burgemeesters aan de gerechtsbodes van de
stad.12? Hun werd bevolen alle boekdrukkers en boekverkopers aan te zeggen, dat zij de
komende zaterdag, 2 februari 1669, om half drie 's middags op het raadhuis in de burgemeesterskamer moesten verschijnen. Aldaar zouden zij alle exemplaren, zowel gebonden als ongebonden, moeten inleveren van de volgende boeken: (1) Histoire Amoureuse
des Gaules, (2) Histoire du Pabis Roijak1^ (3) Histoire du Comte de Guiche etc., 'soo
int' Frans als in't Duijts'; 130 (4) Relation de h vie de Madame de Savoije;1^1 (5) Vie de
Madame de Brancas;1^ (6) Lettres de Madame de Vaujours·^ (7) La déroute desfillesde
Joije1^ en (7) La Comédie GaUnte de Bussij.1^ Geen enkel exemplaar van de genoemde
titels mocht worden achtergehouden. De overheden van het gildeI?° moesten de waarde van de boeken bepalen, waarna de boekdrukkers en boekverkopers een vergoeding
zouden ontvangen voor het ingeleverde werk. Verboden werd nog meer exemplaren van
deze titels te (doen) drukken of te (doen) verkopen, zowel in Rotterdam als elders.
Tegen overtreders zou worden opgetreden 'naer d'uijtterste rigeur van reght, gelijck
sodanige wederspannige ende ongehoorsaeme ingesetenen verdienen.'
Ook het bezitten, drukken en verkopen van de volgende 'schandelijcke libellen' werd
verboden: (8) Ecole des filles 'met en sonder figuren';137 (9) De dwaknde hoer-^° (10)
Parnasse Satyrique·^ (11) Cabinet Satyrique;1*0 (12) La Lupanie1*1 en (13) Mémoire des
Dames Galantes de Brantôme.1*1- Net als het Hof liet de magistraat van Rotterdam weten
dat het hier ging om faamrovende en de jeugd bedervende boekjes. De gerechtsbodes
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moesten schriftelijk rapporteren aan wie ze de aanzegging van de burgemeesters hadden
gedaan.143 Onduidelijk blijft of en wanneer de boekverkopers en boekdrukkers uiteindelijk voor de Rotterdamse magistraat zijn verschenen.
De magistraat van Leiden was die van Rotterdam in deze kwestie overigens net iets
voorgeweest door op 25 januari 1669 alle exemplaren van Histoire amoureuse des Gaules,
Histoire du Pahis Royal, Histoire du Comte de Savoie, Relation de la Vie de Madame de
Savoie, La déroute desfillesdejoie en La Comédie de Bussy op te halen en te verbranden. 144
Nog eerder dan Leiden en Rotterdam trad Amsterdam tegen de bewuste obscene boekjes
op: reeds op 12 januari werden aldaar de boekjes opgekocht.145 Nu wil het geval dat de
Amsterdamse uitgever Daniel Elzevier in maart 1669 een geschrift in het licht gaf met de
volgende titel: Mémoire de Daniel Elzevier, de ce qu'on fait et de ce qu'on pourra faire pour
empêcherL·vente des livres qui sont injurieux à des personnes de qualité et contraires aux bonnes moeurs. De bewuste mémoire werd door Elzevier geschreven toen hij een bezoek
bracht aan Parijs, dus juist toen hij zich bevond in het land waarin de obscene boekjes het
meest werden verfoeid. Het merkwaardige van de mémoire is dat daarin door Elzevier de
gehele gang van zaken rond het verbieden, het in beslag nemen en het vergoeden van de
obscene boekjes in de Republiek en détail wordt beschreven, terwijl Elzevier beweert dat
híj de hoofdverantwoordelijke was geweest voor de totale verbodsactie. Op zíjn initiatief
zou de zaak bij de Staten van Holland zijn aangediend en volgens zíjn plan zouden de
boekjes in alle Hollandse steden zijn opgekocht, waarbij de stad Amsterdam het voortouw zou hebben genomen. Toch werd ook Daniel Elzevier zelf wel eens verdacht van het
drukken van obsceen werk en uitgerekend in 1669 werd zijn vader Pieter Elzevier in
Utrecht aan de baljuw genoemd als drukker van kwalijke lectuur. In het buitenland werd
Elzeviers mémoire in ieder geval met veel argwaan ontvangen: men beschouwde hem daar
vooral als een verklikker van collega-drukkers.14
Na de affaire rond de obscene boekjes van 1669 ontving de Rotterdamse magistraat in
1670 een, ditmaal gedrukt, verzoek14? van de Gecommitteerde Raden van Holland, gedateerd op 10 oktober van dat jaar. De magistraat werd gevraagd onderzoek te doen naar
twee schadelijke boekjes. Het betrof twee geschriften die in Amsterdam waren opgedoken 148 , maar waartegen de Amsterdamse magistraat vooralsnog niets had kunnen ondernemen. Meerdere exemplaren van de bewuste geschriften waren reeds naar Engeland verscheept; uit Engeland waren dan ook verschillende klachten gekomen. Al op 1 oktober
1670 hadden de Staten van Holland maatregelen tegen de geschriften getroffen;149 Rotterdam moest nu ook in actie komen. I5 ° Uit de stukken in het gemeente-archief van Rotterdam blijkt echter niets van door Rotterdam daadwerkelijk genomen stappen. Waarschijnlijk nam de magistraat het verzoek slechts ter kennisgeving aan.
In 1674 kreeg de Rotterdamse magistraat tenslotte opnieuw een provinciaal schrijven, ditmaal met een verzoek tot afkondiging van een censuurplakkaat:
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'Alsoo wij goetgevonden hebben twee publicatien te laten uijtgaen, d'eene tegens
het divulgeren ende drucken van verscheyde Sociniaensche ende andere schadelijcke boecken, ende namentlijck die inden voors. publicatie specialijcken gerenommeert staen, [de ander met betrekking tot de hazenjacht], ende dat daeraen
gelegen is, dat het selve alomme werde bekent gemaeckt, zoo hebben wij UEd.
wel eenige exemplaeren daer van willen toesenden, ten eijnde UEd. gelieven sorge te dragen, dat de selve binnen de stadt Rotterdam, mogen werden geaffigeert
opdat een yder daervan kennisse mach bekomen, waer op ons verlatende [...].'1JI
Verdere af te kondigen plakkaten of begeleidende brieven van de Staten van Holland
zijn in de Rotterdamse archieven niet overgeleverd.
Concrete censuur: de couranten van Naeranus
In 1666 vroeg de hierboven reeds uitvoerig ter sprake gekomen boekverkoper en boekdrukker Johannes Naeranus octrooi aan om op dinsdag en zaterdag een courant uit te
brengen. De burgemeesters verleenden hem dit octrooi, maar waarschuwden Naeranus
wel: 'des sal den Suppl[ian]t sorghvuldigh hebben te letten dat egeene aenstootelycke
saecken in de gemelte Couranten worden gebracht.' 1 ' 2 Meteen bleek echter dat Naeranus 15 ' zich niet zoveel van deze waarschuwing aantrok: in 1666154 en 1667 kwam zijn
krant herhaaldelijk in opspraak.
Op 25 juli 1667 stuurden de Staten van Holland aan de Rotterdamse magistraat een
schrijven waarin werd medegedeeld dat er via tussenkomst van Bevernink, gevolmachtigde van de Staten-Generaal voor de vredesonderhandelingen te Breda, klachten waren
binnengekomen van de ambassadeur van Engeland, Hollis, over passages in een nog
niet nader genoemde Rotterdamse courant. De Staten van Holland vonden deze passages 'bijden tegenwoordigen toestant van saecken ten hooghsten impertinent en aenstootelyck.' De Rotterdamse magistraat moest de drukker daarom niet alleen voor zich
ontbieden, 'nemaer oock censureren' en straffen, opdat anderen zouden worden weerhouden hetzelfde te doen en ambassadeur Hollis 'redelijcke satisfactie gegeven moge
worden.' Rotterdam moest de Staten van Holland op de hoogte houden van de in deze
zaak reeds genomen en nog te nemen stappen.'5*
In een tweede brief, van 28 juli 1667, werd vervolgens de drukker Izaak Naeranus15
met name genoemd. Het bleek nu dat de Staten van Holland op 27 juli opnieuw brieven hadden ontvangen van Bevernink, waarin de klachten van de Engelse ambassadeur
waren geconcretiseerd. Naar aanleiding hiervan hadden de Staten besloten dat de Rotterdamse burgemeesters 'den voorn, drucker, desselfs vader, en alle anderen inder selver
naam, het drucken van allerlei; couranten van onsen Wegen absolutelyk sullen interdiceren.' Daarnaast moest Izaak Naeranus gecorrigeerd en gestraft worden. Opnieuw
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kreeg Rotterdam de opdracht de Staten van de gang van zaken op de hoogte te houden. 157 Op 29 juli liet de magistraat in een antwoordbrief aan de Staten van Holland
weten, dat men Johannes Naeranus en diens zoon Izaak inderdaad bij zich had geroepen en dat men hun het drukken van 'allerley Couranten' had verboden. Izaak Naeranus zou naar behoren worden gestraft 'tersaeke van sijne begaene excessen.'15 Opmerkelijk is dat zoon Izaak in dit geval zwaarder leek te zullen worden aangepakt dan diens
vader Johannes, die het eigenlijke octrooi op de krant bezat. Uit de bronnen wordt echter niet duidelijk of en zo ja, hoe Izaak uiteindelijk werd bestraft.159
Opvallend genoeg blijkt uit een resolutie van het Hof van Holland van 4 oktober
1668 dat het Hof de kranten van Naeranus nog altijd las. ° Blijkbaar was het verbod
van 1667 later weer opgeheven, zoals het ook na 1666 werd teniet gedaan.161 De courant
kwam in de betreffende resolutie overigens niet op een positieve wijze ter sprake: door
het lezen van het Rotterdamse nieuwsblad was het Hof er namelijk achter gekomen dat
door Naeranus de Apologia Modesta et Christiana™2· van Johannes Becius was gedrukt
of uitgegeven, 'daer hy [Naeranus] in syne Couranten van 17 Sept voorleden stelt het
verboth daer tegens gedaen emaneren bij schepenen, burgemrn. en Raden der Stadt
Middelburch, daer by het selve verclaert wert voor een blasphematoir, godslasterlick, en
zielverdervent bouckje'. ' Naeranus had van het Middelburgse verbod dus gebruik
gemaakt om reclame te maken voor Becius' boek! Dit liet het Hof niet over zijn kant
gaan: het boek werd nu ook door het Hof verboden en men besloot de Rotterdamse baljuw te gelasten alle exemplaren ervan bij Naeranus en elders op te halen.1"4 Op 10 oktober kon vervolgens worden vastgesteld dat de Rotterdamse baljuw zich van de hem
opgedragen taak had gekweten. Tegen Naeranus en Becius (gesteld dat die nog in Rotterdam was) moest de baljuw nu conform de censuurplakkaten gaan procederen.165 Of
en hoe er vervolgens is geprocedeerd, wordt uit de stukken niet duidelijk. Nergens blijkt
ook dat tegen de courant waarin door Naeranus de gewraakte advertentie was geplaatst,
stappen werden ondernomen.
Klachten vanuit Nijmegen
In 1670 zonden de Nijmeegse magistraatsleden een brief aan hun Rotterdamse collega's.
Daarin werd het Rotterdamse stadsbestuur verzocht maatregelen te nemen tegen 'seecker billet' dat in Rotterdam overal publiekelijk zou zijn aangeplakt. Volgens Nijmegen
zou het geschrift 'verscheijde impertinentien en ignorantien van politijcque saacken en
rechten bevatten. Hoewel in de brief geen concrete titel werd genoemd, kan uit de nu
volgende passages worden afgeleid dat het een geschrift betrof waarin werd gesproken
over het recht van steden op scholen en academies:
'ende niet te gedogen staat, dat des eenen ende anderen rechten en privilegien op
academiën ende scholen gedisputeert ende voorgebracht worden'.
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De Nijmeegse magistraat vroeg Rotterdamse daarom dringend de verspreide exemplaren
van het geschrift weg te halen en 'den autheur te lasten daar van aft" te treden, Ende in het
toecomende sigh voor diergelijcke te wachten, off dat UEd. daar in exemplairlijck
sullen versien.'166 Uit de stukken in het gemeente-archief van Rotterdam is echter
geenszins op te maken of de Rotterdamse magistraat zich van dit verzoek iets heeft aangetrokken. Van mogelijke vervolgingen zijn in ieder geval geen sporen meer te vinden.
Naeranus en het Holbnts venezoen

7

Eind augustus of begin september 1672 dook er in Holland een pamflet op met de titel
Hoüants venezoen, in Engelandt gebacken, En geopent voor de liefhebbers van't vaderknt}6^ Dit pamflet was een hekeldicht tegen de prins van Oranje. Hem werd verweten
dat hij de oorlog met Engeland had aangewakkerd om zo des te zekerder aan het bewind
te komen. Hij zou daartoe zelfs de leiders van Engeland en Frankrijk hebben omgekocht.16?
Uit de criminele papieren van het Hof van Holland blijkt, dat er al op 12, 13 en 14
september, te Den Haag, ten overstaan van de heren Jannius en Baen verhoren plaatsvonden van Haagse boekverkopers, boekdrukkers en boekbinders over hun betrokkenheid bij dit opruiende geschrift.170 Op de eerste verhoordag bekende Rogier Coomans171, boekbinder in de Schoolstraat, een dag eerder twee à drie exemplaren van het
pamflet te hebben ontvangen van een goede vriend. Deze exemplaren had hij vervolgens verkocht. Na enige bedenktijd gaf hij echter toe dat hij de exemplaren had gekocht
bij boekverkoper Arnout Leers in de Hoogstraat, waar hij ze toevallig in de winkel op
de toonbank had zien liggen. Aan het einde van het verhoor beloofde Coomans zijn best
te doen de identiteit van auteur en drukker van het pamflet vast te stellen en eventueel
nieuw te ontvangen opruiend drukwerk terstond in te leveren bij de fiscaal van het Hof.
Die belofte deed ook Jan van Mede, boekverkoper in de Vlamingstraet, die te kennen
gaf dat hij het bewuste pamflet nog nooit had gezien.172 Michiel van Heyningen 173 had
het pamflet eveneens nergens zien liggen, maar hij had wel gehoord dat het in Leiden
te koop was. Christoffel Doli 174 , boekverkoper 'in de Poten', had een pakket exemplaren thuis gekregen, terwijl hij zelf in de kerk zat. Hij dacht dat het pakket afkomstig was
uit Amsterdam en hij had de pamfletten onmiddellijk verbrand.
De uit Rotterdam afkomstige boekverkoper Arnout Leers175 had twaalf exemplaren
ontvangen. Vier of vijf daarvan had hij verkocht aan boekbinder Coomans. Hem was
bekend dat ook boekverkoper Van Gelder uit Leiden17" een exemplaar bezat, dat hij in
Leiden had gekocht om in de trekschuit te lezen. Leers had een exemplaar gezonden aan
dominee Lantman' 77 , aan procureur van de Gecommitteerde Raden Berckeloor178 en
het laatste exemplaar had hij verkocht aan de knecht van een dominee met de naam
Ameland. Johannes Tongerloo179 had 25 exemplaren van het pamflet verkregen via de
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schuit uit Leiden. Deze zending werd vergezeld door een brief, gedateerd op 8 september 1672, met daarin het advies de exemplaren door te verkopen voor een halve stuiver
per stuk. Afzender was de Leidse boekverkoper Jacob Mouque 1 , die hij zelf niet kende. Hij merkte tenslotte op dat hij dergelijk drukwerk altijd terugstuurde naar de afzender.
Op 13 september werden nog twee boekverkopers verhoord: Simon Cloeten uit
Delft1 had de zaterdag daarvoor vijftig exemplaren van het Ho^nts venezoen vanuit
Rotterdam ontvangen, waarvan hij er enkele had verkocht, terwijl de rest door de drost
was opgehaald. Johannes Rammazeyn182 bleek echter van het bestaan van hetzelfde
pamflet niet op de hoogte te zijn. Tijdens een verhoor op 14 september gaf Jaspar Doll,
boekverkoper tegenover het stadhuis in Den Haag1 3, te kennen dat hij het bewuste
pamflet nog nooit onder ogen had gehad en dat hem niets bekend was over de auteur
of drukker ervan. Ook Willem Eyckmans, boekverkoper op de Plaats 4 , kon het Hof
niet verder helpen. Beiden zouden wel proberen de namen van auteur en drukker na te
gaan, hetgeen die verhoordag tenslotte ook werd beloofd door de Haagse boekbinder
Sieragh Gout1"5, die naar eigen zeggen het pamflet nog nooit gezien, laat staan verkocht
had. 186
Inmiddels waren ook de magistraten van Leiden en Rotterdam tegen het gewraakte
pamflet in actie gekomen. Op 14 september schreef Lanschot, hoofdofficier van Leiden,
aan Ruijsch, procureur-generaal van het Hof, dat het pamflet in Leiden officieel was
verboden, maar dat hij tot nog toe geen enkel exemplaar ervan had weten op te sporen.
De Leidse drukker Mouque had hij al wel verhoord over zijn betrokkenheid bij de druk.
Mouque had de Rotterdamse boekverkoper en boekdrukker Izaak Naeranus aangewezen als de bezitter van een handgeschreven legger en hij had Lanschot aangeraden in
Rotterdam naar de auteur te zoeken. Zelf had hij exemplaren ontvangen onder couvert,
zonder de afzender te weten. Daarvan had hij er enkele aan een vriend verkocht, die ze
waarschijnlijk had doorgestuurd aan vrienden in Den Haag.' 87 Uit de resoluties van het
Hof van Holland blijkt dat er op 15 september bij het Hof over het Hoüants venezoen
werd beraadslaagd. Het was het Hof een doorn in het oog dat ondanks alle plakkaten
een aantal oproerkraaiers het niet had kunnen nalaten paskwillen tot nadeel van de staat
te publiceren. Naast het Hoüants venezoen kwamen de volgende twee pamfletten ter
sprake: Leger-praetje, tusschen ses persoenen, (...), over den toestant van ruyters en soldaten™ en Verhael van 't voornaemste, 'tgene desen staet 't seder eenige jaren is overgekomen,
een onpartidige bedenkinge over des selfi tegenwoordige constitutie. ' 9 Men besloot een
generale verbodspublicatie op te stellen, waarin deze drie paskwillen met naam en toenaam moesten worden vermeld. Er werd een premie van vijfhonderd gulden uitgeloofd
voor het aanbrengen van betrokkenen; aanbrengers zouden anoniem blijven. Een dag
later, op 16 september, werd de publicatie officieel uitgevaardigd.190
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Op 17 september werd vervolgens de door Mouque genoemde Rotterdamse boekverkoper en boekdrukker Izaak Naeranus gearresteerd en door baljuw François Verboom
gevangengezet in de kerkers onder het Rotterdamse stadhuis. Op deze en de volgende
dag werden hij en ook zijn zuster Anna Naeranus door Verboom verhoord, ten overstaan van burgemeester Van der Meijden en de schepenen Beijer en Van Naerssen. Anna
bekende aan de Rotterdamse baljuw dat zij van haar broer Izaak het Hottants venezoen1?1
had ontvangen. 192 Zij had het vervolgens in Den Haag door haar andere broer, Samuel, laten kopiëren. Deze kopie had zij aan Jan Frans Voeghen, tinnegieter bij de Visbrug
in Leiden, gegeven, die het, na lezing, twee dagen later weer had doorgeven aan Johannes Naeranus, de remonstrants predikant in Oude Wetering, die Anna's oom was.193 Zij
wees er tenslotte nog op, dat Izaak de tekst ongeveer tien dagen geleden eigenhandig
had verbrand.
Izaak Naeranus gaf toe dat hij het gedicht van een anonieme afzender uit Leiden had
ontvangen, met een briefje waarin hem werd verzocht de tekst te laten drukken.194 Na
ontvangst had Izaak de tekst laten lezen aan de bevriende literator Joachim Oudaen,
maar die had te kennen gegeven zich met dergelijk werk niet te willen inlaten. Vervolgens had Izaak de tekst laten zien aan zijn moeder en zusters. Via zijn zuster Anna had
zijn broer Theophilus, advocaat in Den Haag, van het gedicht gehoord. Op diens verzoek had hij het persoonlijk bij Theophilus afgeleverd, waarna Theophilus het door de
jongere broer Samuel had laten kopiëren.195 Later had Izaak zich bedacht en had hij de
tekst teruggevraagd en ook via zijn moeder teruggekregen om hem twee dagen later
principieel te verbranden. Hij was dan ook zeer verbaasd dat de tekst, buiten zijn medeweten en zonder zijn toestemming, toch was gedrukt, blijkbaar op basis van de gemaakte kopie. Izaak vermoedde dat de druk in Leiden was vervaardigd.19" In het dossier van
het Hof van Holland bevindt zich een (ongedateerde) lijst met vragen, blijkbaar
bestemd om op zeker moment voor te leggen aan Anna, Izaak, Samuel en Theophilus
Naeranus. Uit deze vragenlijst wordt duidelijk dat de ondervraging van Izaak vergezeld
ging van forse bedreigingen: hem werd bijvoorbeeld marteling in het vooruitzicht
gesteld, terwijl men daarbij verwees naar een plakkaat van 1 mei 1566. Deze dreigementen waren overigens tamelijk ongegrond, aangezien de plakkaten van 1566 in 1672 nauwelijks nog rechtskracht bezaten.197
In het al eerder ter sprake gekomen Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam1? wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de gang van zaken rond de
arrestatie van Izaak Naeranus. 1 " Deze arrestatie geeft een fraai beeld van hoe men in de
praktijk met vermoedelijke drukkers van of andere betrokkenen bij verboden drukwerk
omging. Zij laat duidelijk zien dat veel afhankelijk was van de persoonlijke voorkeuren
van baljuw, burgemeesters en andere magistraatsleden. Izaaks arrestatie en gevangenschap zullen hier daarom kort worden weergegeven. Het is daarbij van belang in
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gedachte te houden hoe gespannen de politieke situatie binnen de Rotterdamse magistraat op dat moment was.
Op 17 september 1672, 's avonds tussen vijf en zes, werd Izaak Naeranus door baljuw François Verboom onder het Rotterdamse stadhuis in de kerkers opgesloten. Zijn
zus Anna en literator Joachim Oudaen, op wie straks nog zal worden teruggekomen,
werden diezelfde avond door de magistraat ontboden om enige vragen omtrent Izaak en
het pamflet te beantwoorden. Oudaen gaf aan deze oproep echter geen gehoor. Intussen kwamen de schepenen Jan Pedij en Jacob Gaal langs het huis van schepen Willem
van der Aa. Aldaar vernamen zij dat Izaak gevangen was genomen. Zij vertrokken direct
naar het huis van de cipier en kregen daar te horen dat Izaak op hetzelfde moment werd
verhoord in de schepenkamer. In de schepenkamer troffen zij echter alleen baljuw Verboom, burgemeester Van der Meijden en de schepenen Beijer en Van Naerssen. Pedij
en Gaal wensten zich van Verbooms aanpak te distantiëren en zij wezen hem erop dat
het aan de baljuw niet was toegestaan een burger op eigen initiatief te ondervragen of
te dagvaarden en te arresteren, zonder voorafgaande toestemming van het college van
schepenen. Verboom gaf te kennen dat men hem niet op zijn bevoegdheden hoefde te
wijzen en dat hij zich later wel zou verantwoorden.
Kort daarop kwamen verschillende mensen om Izaaks vrijlating vragen. Men weigerde echter een vrijlating en niemand mocht Izaak spreken. Pedij en Gaal eisten
bewijsmateriaal tegen Izaak, maar Beijer hield de boot af door te stellen dat dit materiaal nog in Den Haag lag. Opnieuw kwamen vrienden van Izaak diens vrijlating verzoeken. Men was zelfs bereid een borgsom te betalen en men beloofde dan verder de gehele zaak geheim te houden. Opnieuw werd echter geen gehoor gegeven aan de verzoeken
en ook een derde poging, kort daarna, mislukte. 200 Vervolgens arriveerden de stukken
uit Den Haag. Het bleek te gaan om belastend bewijsmateriaal. Vooral van belang was
een brief van het Hof van Holland van 29 september 1672 aan het college van schepenen van Rotterdam. Deze brief verklaarde officieel aan de schepenen de reden van
Izaaks arrestatie: Mr. Theophilus Naeranus en Samuel Naeranus (beide broers van
Izaak) bleken geholpen te hebben bij het maken en verspreiden van het HolUnts venezoen. Daarom had het Hof van Holland aan baljuw Verboom verzocht Izaak Naeranus
zo spoedig mogelijk te arresteren, aangezien ook hij bij de zaak betrokken leek te zijn.
Men verzocht de Rotterdamse magistraat nu Izaak in afgezonderd arrest te houden, terwijl Theophilus en Samuel in Den Haag gedagvaard werden. Zodoende zouden Izaak,
Theophilus en Samuel voor het Hof te Den Haag met elkaar kunnen worden geconfronteerd, zonder dat ze eerst met elkaar hadden kunnen overleggen.201
Op 8 oktober 1672 liet de magistraat door secretaris Willebrord Vroesen 202 een brief
aan het Hof van Holland schrijven. Daarin kwam te staan dat men er van overtuigd was
dat schrijvers en drukkers van opruiende pamfletten - als voorbeeld voor anderen streng gestraft moesten worden. Men was het ermee eens 'datter in dese tegenwoordige
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dangereuse ende becommerlijke tijden, de ruste van de republijcque ten hooghsten aengelegen was, dat de autheurs, ende druckers van sulcke, ende diergelijke vuijle, ende
faem rovende Libellen, bekent gemaeckt sijnde, andere, dewelcke haer met sodanige
vuijligheden trachten te bemoeijen, tot een exempel gestraft wierden.' Theophilus en
Samuel Naeranus hadden zich in Den Haag echter nog steeds niet gemeld, terwijl Izaak
nu al drie weken onder het Rotterdamse stadhuis vastzat op beschuldiging van het in
bezit hebben van het gewraakte pamflet. Men kende Izaak als een eerlijk en trouw burger en men wees erop 'dat den voorsz. Isaacq Neranius' iemand was, 'die sigh met sijne
hanteringe, alsoo ons niet anders bewust is, eerlijk geneert heeft.' Daarom zou de Rotterdamse magistraat hem spoedig vrijlaten, indien Verboom nog langer wachtte om op
de normale wijze tegen hem te procederen. Dit was ook aan de baljuw zelf medegedeeld.
Vroesen had hem laten weten dat hij nu binnen uiterlijk vier dagen een wettelijke aanklacht tegen Izaak moest indienen en een proces tegen hem moest gaan voeren. 20 '
Het Hof van Holland schreef op 21 oktober terug, dat het nooit de bedoeling was
geweest deze zaak aan de jurisdictie van de Rotterdamse schepenen te onttrekken: weliswaar had men verzocht Izaak in afzondering te houden om een correspondentie tussen hem zijn broers Theophilus en Samuel te voorkomen, maar dat betekende niet dat
de Rotterdamse baljuw derhalve ook met een proces tegen Izaak moest wachten. In deze
brief gaf het Hof de Rotterdamse magistraat in bedenken of het niet beter zou zijn
Izaak, zelfs na diens vonnis, nog buiten bereik van zijn broers te houden, tot het
moment dat ook die, al dan niet bij verstek, zouden zijn veroordeeld. Hoe dan ook
diende tegen Izaak geprocedeerd te worden; hij moest daarom de eerstvolgende zaterdag voor de schepenbank worden berecht. 204 Op de bewuste zaterdag duurde het lang
vooraleer alle betrokkenen in de schepenbank waren verzameld. Als laatste werd Izaak
zelf binnengeleid. Kort daarop kwamen zijn vrienden binnen met procureur Croesbeek; 205 men wilde Izaak door Croesbeek laten verdedigen. Vanwege dit plan begon
schepen Beijer echter vreselijk te schelden en te tieren. Pedij verliet de kamer in de hoop
de zaak te rekken tot magistraatslid Leonard van Naerssen zou zijn gearriveerd, omdat
die Izaak redelijk goedgezind leek te zijn. Pedij kwam terug en inmiddels was gebleken
dat geen van de schepenen instemde met de verdediging van Izaak door Croesbeek. Wel
verzocht Pedij Beijer verder zijn mond te houden, omdat de leden van de Oranjegezinde factie de afgelopen tijd al genoeg geschreeuwd hadden.
Na dit incident overlegde baljuw Verboom zijn belastende materiaal tegen Izaak. Dit
bleek te bestaan uit de hierboven reeds besproken verhoren van Izaak, die op 17 en 18
september waren gehouden ten overstaan van de heren Van der Meijden, Beijer en Van
Naerssen. Men las Izaak de verhoorteksten voor, maar die gaf al meteen te kennen dat
er stukken uit waren weggelaten, aangezien de toelichtingen die hij op sommige vragen
had gegeven, niet werden voorgelezen. Deze toelichtingen gaf Izaak daarom nu maar
alsnog en men begon ze bij de originele verhoortekst te schrijven.20 Met deze toelich-
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tingen ontzenuwde hij Verbooms bewijsmateriaal. Beijer ontstak daarop opnieuw in
woede en rukte de verhoortekst uit de handen van secretaris Vroesen met het argument
dat deze tekst eigenlijk alleen voor hemzelf was bestemd en dat anderen zich hiermee
niet moesten bemoeien. Er ontstond een verwarrende situatie en in deze verwarring
bracht men Izaak maar weer terug naar zijn cel.
De zaak bleef nu een korte tijd steken. Vervolgens werd Izaak Naeranus opnieuw
voor de schepenen geleid. Beijer en Van Naerssen gaven plotseling te kennen dat hun
was gebleken dat in Den Haag het onderzoek naar Theophilus en Samuel was verslapt
en dat zij Izaak daarom nu spoedig vrij zouden laten. Alle andere schepen waren het
hiermee eens. Izaak werd op vrije voeten gesteld op een borgsom van tweeduizend gulden. 2 0 7 Uit dit relaas blijkt duidelijk dat Izaak enige vrienden had binnen de kring der
magistraatsleden en daarnaast een aantal vijanden. Die vijanden behoorden uiteraard
tot de Oranjegezinde factie, terwijl Izaak tot de aanhang van de staatsgezinde factie
gerekend kan worden.
De Rotterdamse processtukken laten zien, dat de vrijlating van Izaak heeft plaatsgehad
op ii november 1672. Uit de criminele officiersrol van Rotterdam 208 valt nog op te
maken dat baljuw Verboom tegen Izaak wilde procederen op basis van de generaliteitsplakkaten van 1624 en 1651 betreffende het maken, inbrengen en drukken van séditieuse en fameuze libellen. 209 Overigens is het opvallend dat in deze rol werd gesproken van
een borgsom van duizend in plaats van tweeduizend gulden. Vermeld werd dat deze
borgsom werd betaald door de apotheker Jan Huijbert Rijckwaert, Izaaks oom. 210
Op 20 november zond baljuw Verboom een brief aan Ruijsch, waarin hij hem verzocht de blijkbaar eerder aan Ruijsch toegezonden originele verhoortekst van Izaak Naeranus terug te sturen naar Rotterdam, aangezien Izaaks zaak die week zou dienen. Twee
dagen later schreef Verboom nogmaals aan Ruijsch. Nu gaf hij een korte toelichting op
het extract van zijn eis tegen Izaak, zoals hij die op 11 november had uitgesproken; dit
extract stuurde hij met de toelichting mee. Op 24 november 1672 werd vervolgens Anna
Naeranus door Verboom gedagvaard. Zij verscheen echter niet. Aangezien zij ook op
een eerdere dagvaarding niet had gereageerd, verleende men haar op 24 november een
tweede verstek of default. Op dezelfde dag werd ook Izaak gedagvaard. Op 8 december
1672 bleek Anna ook aan een derde dagvaarding geen gehoor te hebben gegeven. Verboom eiste vervolgens op 22 december een vonnis tegen haar.211 Stukken van een daadwerkelijk vonnis zijn echter nergens terug te vinden. Intussen had de griffier van Leiden op 9 november 1672 namens officier Lanschot een brief geschreven aan procureurgeneraal Ruijsch. Daarin werd bericht dat Jan en Cornells Frans Voeghen waren gedagvaard. Men vroeg het Hof nu hoe er doorgaans in dit soort gevallen werd geprocedeerd.
Op 19 en 27 januari 1673 schreef Lanschot nogmaals aan Ruijsch: hij wilde weten wat
de uitkomst van het proces in Den Haag was, omdat men in Leiden de behandeling van
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de zaak wilde laten afhangen van de uitslag van het door het Hof gevoerde proces.212
Kort daarop ontving Ruijsch weer een schrijven van Verboom.2I3 Daaruit bleek
onder meer dat Verboom Izaaks verhaal over de rondgang van de handgeschreven tekst
van het pamflet (en de kopie daarvan) niet geloofde. Voorts liet Verboom weten dat hij
alvast had geïnformeerd naar het vermogen dat door Izaaks overleden vader Johannes
Naeranus was nagelaten. Hij had diens huis en boedel getaxeerd. De nagelaten boedel
scheen zo'n 23.000 gulden waard te zijn; Izaaks moeder, Anna Rijckwaert, bleek boedelhoudster te zijn. Deze taxatie van Verboom zal waarschijnlijk bedoeld zijn geweest
om te zien in hoeverre een op te leggen boete op de goederen van de familie Naeranus
zou kunnen worden verhaald.21^ Op 4 februari stuurde Verboom vervolgens een begeleidende toelichting op enige door het Hof gevraagde processtukken. Hoe de zaak in
Rotterdam uiteindelijk is afgelopen voor Izaak en Anna, wordt uit de stukken helaas
niet duidelijk.
Het Hof bereidde inmiddels het proces en de eis tegen Samuel en Theophilus Naeranus
voor. In de criminele papieren van het Hof bevinden zich verschillende, meer algemene stukken over fameuze libellen, die waarschijnlijk werden gebruikt bij de voorbereiding van het proces. Interessant is bijvoorbeeld de nu volgende definitie:215
'fameuse libellen syn briefkens, die men seijt achter straete [in achterafstraten21 ],
plaetst ofte stelt voor deuren, om ymant daermede te blameren ende diffameren,
of het syn liedekens die men dicteert ende maeckt, om yemant te diffameren; die
sulcke dicteert, maeckt, schryft, seijt is criminel, te punieren metten swaerde
ende wert genoemt een geestelycke diefte dewelcke de rechten seer detesteren
ende haten, want men daer by steelt d'eere, naem ende faem van een ander.'217
Opmerkelijk is dat in de stukken ook meerdere passages zijn te vinden uit het Corpus
Iuris Civilis en uit de Codex Theodosianus. Dit bewijst nog eens hoe groot de invloed
was van Romeinse wetsbronnen op de Nederlandse censuurwetgeving.219
Op 8 februari werd de eis tegen Samuel en Theophilus Naeranus uit naam van de
Staten van Holland, door het Hof van Holland, bij monde van procureur-generaal
Ruijsch, uitgesproken. Beiden werden voor de auteurs van het HolUnts venezoen gehouden, waarin, zo benadrukte men, de persoon en het werk van de prins van Oranje zo
schandelijk waren belasterd. Vermeld werd dat de heren gedagvaard waren geweest op
26 september 1672, maar dat ze toen niet waren verschenen; 220 daarop was een arrestatiebevel uitgevaardigd.221 De volgende drie dagvaardingen hadden eveneens geen gehoor gekregen. Daarom werd Theophilus nu bij verstek vervallen verklaard van zijn
advocaatschap en zowel Theophilus als Samuel werd verboden in de toekomst nog enig
ambt te bekleden. Voorts werden beiden voor eeuwig uit Holland en West-Friesland
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verbannen, op straffe van geseling. Daarnaast werden beiden veroordeeld tot een boete
van duizend gulden. Het paskwil zou publiekelijk worden verbrand. Men beriep zich
voor dit vonnis op verschillende plakkaten en resoluties waarin de manier van handelen
bij ontvangst van drukwerk over staatsaangelegenheden was geregeld.222
Uit de verslagen van de Leidse gedeputeerden ter dagvaart naar de Staten van Holland blijkt, dat Theophilus Naeranus op 21 maart 1673 vroeg gebruik te mogen maken
van de eerder afgekondigde algemene amnestie. Hij gaf toe het pamflet wel een keer te
hebben gekopieerd, maar hij had het niet zelfgeschreven, noch had hij geholpen bij de
verspreiding ervan. 22 ' De Staten van Holland vroegen het Hof van Holland hierover
om advies.224 Uit het rapport van de Leidse gedeputeerden over de periode van 8 tot en
met 23 december 1673 valt op te maken dat Theophilus Naeranus inderdaad mocht profiteren van de algemene amnestie, op voorwaarde dat hij verklaarde dat het HolUnts
venezoen een infaam paskwil was en op voorwaarde dat hij de kosten zou betalen die
verbonden waren aan de amnestie. 225 Op 22 december 1673 spraken de Staten van Holland over het advies van het Hof, dat hun was toegestuurd per brief de dato 18 december 1673. Het Hof had in overweging genomen dat de stadhouder had weten te bewerkstelligen dat tegen Jan Frans Voeghen, de Leidse opdrachtgever van het pamflet, niet
zou worden geprocedeerd. Als Voeghen vrijuit ging, dan kon men aan Theophilus ook
wel amnestie verlenen. Derhalve besloten de Staten van Holland Theophilus te ontzien.
Zij merkten echter wel op dat het hier om een hoge uitzondering ging. Men nam voor
dit besluit te melden aan het Hof en het Hof te verzoeken het publiekelijk bekend te
maken en in de registers van het Hof te doen opnemen. 226
Deze censuurzaak kostte Theophilus Naeranus dus uiteindelijk alleen de proces- en
amnestiekosten. Izaak Naeranus had vanwege zijn vermoede betrokkenheid bij het
gewraakte pamflet enige tijd vastgezeten, terwijl Anna uiteindelijk de dans lijkt te zijn
ontsprongen. Hoe het verder met Samuel Naeranus is afgelopen, wordt uit de stukken
niet duidelijk.
Er valt met betrekking tot deze zaak tenslotte nog een aantal opmerkingen te maken
over de mogelijke auteur en drukker(s) van het HolUnts venezoen. Verschillende auteurs
zijn voor het pamflet in aanmerking genomen: de Rotterdamse dichter Joachim Oudaen, de gedeputeerde van Rotterdam Pieter de Groot (zoon van Hugo) en dus ook de
advocaat Theophilus Naeranus. Wagenaar merkt in zijn Vaderhndsche historie op, dat
Pieter de Groot wel aan de tand werd gevoeld over het pamflet, maar zonder resultaat. 227 Oudaen is, zoals gezegd, in Rotterdam gedagvaard geweest op 17 september
1672, maar aangezien hij op zijn dagvaarding nooit heeft gereageerd, heeft men de zaak
toen blijkbaar verder laten rusten. In de criminele papieren van het Hof van Holland
bevindt zich, op een blaadje met losse aantekeningen, slechts een korte opmerking over
het auteurschap: in de aard van het rijm zag men een aanwijzing dat het pamflet was
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geschreven 'door seeckeren poëet Oudaen genoemt'; men had hierover echter geen
zekerheid.228
Op het Holhnts venezoen zijn verschillende tegenreacties verschenen. In één van deze
reacties werd Oudaen door Hendrik Sluiter (een afgezette Rotterdamse tuchthuisvader)
van het auteurschap beschuldigd. In zijn gedicht Niet te grabbelen, messieurs ontkende
Oudaen dit echter met een aan Basilius de Grote 229 ontleend citaat: 'Op de lasteringen
dient men niet te zwijgen, niet om ons zelven te wreeken, door het tegenspreken, maar
om de logen zonder tegenstand geen veld te laten winnen.' 2 ' 0 Het is niet zeker of Oudaens ontkenning van het auteurschap terecht is. Het valt in ieder geval niet uit te sluiten dat hij bemoeienissen met het pamflet heeft gehad. 2 ' 1 Hoe het ook zij, geen van de
hierboven genoemde potentiële auteurs is ooit vervolgd. 2 ' 2
In een ander contrapamflet, getiteld 'T Hollandts venezoen in Engehndt gebacken,
Wederleyt door d'Amsterdamsepastey-backer, tegen sijn buyrman Brandt^, wordt door de
Amsterdamse 'pastey-backer' gezegd dat er 'drie Meesters' aan het Holhnts venezoen
hadden gewerkt. Daarbij noemt hij drie adressen, waarschijnlijk van de door hem vermoede makers en drukkers: de Singel, de Keizersgracht bij de Herestraat en de Dirk van
Assensteeg.2'4 Op de Amsterdamse Singel en Keizersgracht waren in 1672 zeer veel
boekverkopers en boekdrukkers actief; het is dus niet goed mogelijk te bepalen wie de
pastey-backer hier precies op het oog heeft. In de Dirk van Assensteeg woonde en werkte, 'Int Martelaersboek', op dat moment echter slechts één boekverkoper en boekdrukker, te weten de doopsgezinde Jan Rieuwertsz.2'5 Deze Rieuwertsz. kwam gedurende
zijn werkzame periode herhaaldelijk in conflict met verschillende autoriteiten vanwege
zijn contacten met allerlei dissenters en vanwege het drukken van veel van hun, als
opruiend ervaren, werk. 2 ' 6 Dat verklaart waarschijnlijk waarom de pastey-backer hem
verdenkt van betrokkenheid bij het vervaardigen van het Holhnts venezoen. In hoeverre zijn vermoedens juist zijn, is niet duidelijk geworden. Uit alle hierboven besproken
archiefstukken blijkt in ieder geval wel dat drukkers uit meerdere steden (Rotterdam,
Leiden, Amsterdam, Den Haag) zich met het pamflet bemoeid moeten hebben.
Gijsbert Beijer
Vergeleken met de omvangrijke censuurkwestie rond de familie Naeranus is de laatste
te bespreken affaire van deze periode vrij gering van omvang: 2 ' 7 in 1674 kwam baljuw
Verboom in actie tegen Gijsbert Beijer, koopman uit Rotterdam, omdat deze een predikatie had laten drukken van Gerard van Someren, proponent, met betrekking tot
Daniël 2:44 en 45, 'streck[ende] tot beweringe van d'imaginaire vijfTde monarchije, ofte
gepretendeerde rijeke der heyligen.' De naam van de drukker stond, tegen de regels in,
niet op het drukwerk vermeld. Ook was het manuscript niet vooraf getoond aan iemand
van de stadsregering of aan iemand anders die geautoriseerd was tot het visiteren van
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geschriften. Er was dus geen toestemming gevraagd om de predikatie te laten drukken.
Bovendien had Beijer inmiddels enige exemplaren van de gedrukte preek verkocht.
Dit alles was in strijd met de censuurplakkaten en het strekte volgens de baljuw tot
niets dan 'tot merckel[yke] ergenisse, ende ontsteltenisse van [de] gemoederen van [de]
gemeente deser Stad.' Verboom dagvaarde Beijer daarom, maar de gedaagde compareerde niet. Op 17 februari 1674 tekenden de Rotterdamse schepenen derhalve het eerste default aan. Ook op een tweede dagvaarding, de dato 24 februari 1674, reageerde
Beijer niet: de schepenen tekenden op 3 maart 1674 het tweede default aan. Het derde
default werd vervolgens aangetekend op 18 maart 1674. Op 28 april 1674 werd de eis van
de baljuw (het intendit) tegen Beijer uitgesproken.2?8 De uiteindelijke afloop van deze
zaak blijft, bij gebrek aan nadere informatie in het archief, echter onbekend.
Tussenbalans
Terwijl de Rotterdamse magistraat in 1669, na aansporingen van de Staten van Holland,
besloot tot het expliciet verbieden en in beslag nemen van een aantal obscene, Franse
boekjes, die hoogstwaarschijnlijk niet in het licht waren gegeven door Rotterdamse
drukkers, kreeg dezelfde magistraat in 1672 te maken met een opruiend pamflet waarbij wél een Rotterdamse boekdrukker en -verkoper direct betrokken leek te zijn: Izaak
Naeranus, die in 1667 al eens ernstig was berispt vanwege aanstootgevende berichten in
de krant die hij en zijn vader tweemaal per week in het licht gaven.
Ondanks aanwijzingen van Naeranus' betrokkenheid bij in ieder geval de verspreiding van het gewraakte geschrift van 1672, nam een deel van de Rotterdamse magistraat
het voor hem op. Degenen die in zijn belang pleitten, maakten allen deel uit van de
staatsgezinde factie binnen de magistraat. Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien het
betreffende pamflet ook overduidelijk staatsgezind van toon was, terwijl Naeranus er
zelf eveneens staatsgezinde sympathieën (en vrienden!) op nahield.
Izaak Naeranus, maar ook diens zuster Anna en diens broers Theophilus en Samuel
lijken uiteindelijk een ernstige bestraffing te hebben ontlopen. Zeker in het geval van
Izaak heeft de invloed van de staatsgezinde factie een essentiële rol gespeeld bij de
besluitvorming van de Rotterdamse magistraat als geheel. Bij die besluitvorming zal
overigens ook hebben meegespeeld dat de magistraat zijn autonomie ten opzichte van
de Staten en het Hof van Holland zoveel mogelijk wenste te bewaren, door zo weinig
mogelijk aan de verzoeken en bevelen van de hogere instanties gehoor te geven.
Dejaren 168J-1695
Van stedelijke censuurwetgeving was in de jaren 1687-1695 geen sprake. Wel raakte de
Rotterdamse magistraat naar aanleiding van een censuurzaak in een jurisdictieconflict
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verwikkeld met het Hof van Holland. Hierbij trad stadhouder Willem III echter sussend op, zodat het niet tot een escalatie kwam. Hierboven werd reeds beschreven hoe
ernstig baljuw Van Zuijlen van Nijevelt in de jaren negentig van de zeventiende eeuw
in botsing kwam met het Rotterdamse bestuur en een merendeel van de Rotterdamse
bevolking. Opnieuw zorgde Willem III voor bemiddeling, maar dat voorkwam niet dat
meerdere opruiende paskwillen tegen de baljuw het licht zagen. Zeer opmerkelijk is de
wijze waarop een beschrijving van het optreden van Van Zuijlen van Nijevelt bij een
censuurkwestie in 1688 later in het proces tegen diezelfde baljuw werd aangewend als
bewijs van diens corrupte houding.
Provinciale aansporingen: een jurisdictieconflict met het Hof van Holland
In hoofdstuk 2 kwam reeds de arrestatie van Ericus Walten aan de orde. 239 Aangezien
Walten niet alleen in Den Haag maar ook regelmatig in Rotterdam verbleef, verzocht
het Hof van Holland, meteen na diens arrestatie, aan de Rotterdamse magistraat de
papieren die zich op het Rotterdamse logeeradres bevonden, in beslag te nemen en over
te geven aan het Hof ten behoeve van het onderzoek. 240 Walten protesteerde hevig
tegen het optreden van het Hof: hij viel naar zijn mening namelijk onder de jurisdictie
van het Rotterdamse gerecht.241 Intussen waren zijn spullen in Rotterdam in verzekering gesteld en het Hof liet de Rotterdamse magistraat nu weten dat een deurwaarder
zou worden langsgestuurd om ze op te halen. 242
Willem III begon zich vervolgens met de zaak te bemoeien; op 16 september 1694
besloot het Hof hem mede te delen dat hij nog niet alle stukken toegezonden kon krijgen, omdat Rotterdam niet bereid bleek Waltens papieren af te staan. 24 ' Enkele maanden later waren de gewenste papieren nog altijd niet in bezit van het Hof: opnieuw werd
de stadhouder (onder meer daarover) aangeschreven.244 In een brief van mei 1695 kwam
Willem III over de onwilligheid van Rotterdam te spreken; hij liet het Hof toen weten
dat hij de magistraat van Rotterdam had gevraagd redenen te geven voor de tegenwerking. Rotterdam had de stadhouder geantwoord dat het overleveren van de betreffende
stukken zou strijden met de stedelijke privileges en voorrechten. Naar het oordeel van
de Rotterdamse magistraat waren Waltens Rotterdamse papieren ook niet van belang
voor het onderzoek van het Hof. Wel wees de magistraat op de vondst van enige gedrukte exemplaren van blauwe boekjes, verspreid omtrent 1690. Rotterdam vroeg de stadhouder het toezenden van Waltens stukken achterwege te mogen laten. De stadhouder
schreef het Hof dat er uit Rotterdam toch geen belangrijke nadere informatie meer viel
te verwachten en daarmee maakte hij duidelijk dat men de Rotterdamse magistraat verder met rust moest laten. 245 Aldus gelukte het de Rotterdamse magistraat voet bij stuk
te houden: Waltens stukken werden niet afgestaan. Het lijkt er overigens sterk op dat
de magistraat in de persoon van Walten verder nauwelijks belang stelde; 24 waarschijn-
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lijk ging het er hier alleen om vast te stellen wie de langste adem had: zoals wel vaker,
bleek dat niet het Hof van Holland te zijn.
Concrete censuur: predikant A Brakel in opspraak 247
Op 25 juli 1688 hield de Rotterdamse predikant Willem a Brakel een preek waarin hij
uiting gaf aan zijn ergernis over de afkeuring van een beroeping, door de Rotterdamse
magistraat. A Brakel was van mening dat het recht om beroepingen goed of af te keuren niet aan de wereldlijke overheid diende toe te komen. De inhoud van de preek zinde de Rotterdamse magistraat geenszins: op 26 juli kwam men reeds in negatieve zin
over de preek, waarvan inmiddels een afschrift was verkregen, te spreken 'in dewelcke
[hij] seer scherpe, ende hatelijke expressien en perioden tegens dcselve [magistraat] heeft
gebruijckt.' Men besloot de zaak met grote omzichtigheid te onderzoeken.248 Op 27 juli
werd vervolgens bepaald dat A Brakel zolang het onderzoek voortduurde, niet mocht
preken. Zijn traktement zou voorlopig worden ingehouden. A Brakel negeerde deze
bepaling en preekte toch.
Op 9 augustus 1688 besloot de speciaal voor deze kwestie in het leven geroepen commissie, dat A Brakel genoegdoening aan de magistraat zou moeten geven. Deed hij dat
niet, dan zou men hem houden voor een 'onwardigh, ende inhábil burger' en dan zou
hem de stad worden ontzegd. Hij kreeg vier weken de tijd om zijn excuses te formuleren. 249 Op 23 augustus 1688 werd duidelijk dat A Brakel nog altijd weigerde het preken
te staken. Daarom werd ds. Grebber voor de vroedschap ontboden. Hij moest in de kerkenraad nogmaals het standpunt van de vroedschap toelichten en hij moest proberen A
Brakel tot andere gedachten te brengen.
Op 1 september bleek, dat A Brakel bedenktijd had gevraagd en dat hij vervolgens
een geschrift had overhandigd met daarin een verklaring. Dit geschrift bood de magistraat echter geen genoegdoening, zo oordeelde men eenparig. Het zou hem derhalve
worden teruggegeven.250 Op 3 september 1688 stelde men vervolgens vast dat ook een
tweede schriftelijke verklaring van de predikant tekortschoot. Hij moest nu onvoorwaardelijk instemmen met een uit drie punten bestaande verklaring, opgesteld door de
burgemeesters en van de volgende strekking: 1. A Brakel moest het beroepingsrecht van
de overheid en het recht om beroepingen goed of af te keuren, zoals die rechten in 16181619 tijdens de Nationale Synode waren vastgesteld en vastgelegd in de kerkorde, art. 4
en 5, erkennen; 2. Hij moest zijn spijt betuigen over de harde woorden tegen de Rotterdamse magistraat; 3. Hij moest voor de toekomst gehoorzaamheid aan de magistraat
beloven.25'
De problemen rond A Brakel verergerden toen bleek dat iemand tijdens het aanhoren van de preek op 25 juli 1688 de tekst ervan had genoteerd om die vervolgens door
de druk gemeen te maken. Ene Dirck Wessel had de druk verzorgd; de gedrukte tekst
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leidde tot allerhande, zowel positieve als negatieve, reacties. Aangezien de aldus gedrukte versie van de preek niet goed strookte met de oorspronkelijke tekst van A Brakel,
voelde die laatste zich genoodzaakt zelf een tweede en wél correcte gedrukte versie in
het licht te geven. In de eerste helft van oktober verscheen bij Johannes Boekholt in
Amsterdam derhalve De Heere Jesus Christus voor de alleene ende souveraine Koninck over
Sijne kercke uytgeroepen in een verhandelinge over psalm 2, vers 6.
Van deze gedrukte preek kreeg de Rotterdamse magistraat al snel een exemplaar in
handen. A Brakel werd meteen ontboden; zonder problemen gaf hij toe dat de tekst van
zijn hand was. Men besloot nu de gedrukte preek door te nemen en te beraadslagen hoe
men de predikant hierover het beste zou kunnen 'corrigeren. Het boekje zou bestudeerd
worden door de heren Van Zoelen, Roosmale, Timmers en Van Nijevelt.252 Interessant
genoeg ontving de magistraat vijf dagen later een brief van Willem III, waarin hij liet
weten dat hij met de Rotterdamse burgemeesters over A Brakel wenste te spreken; de
behandeling van diens zaak moest tot die tijd worden uitgesteld. De magistraat bepaalde dat de Rotterdamse gedeputeerden ter dagvaart naar de Staten van Holland de stadhouder zouden gaan begroeten. Bij die gelegenheid zouden zij kort uiteenzetten wat de
aard van de zaak was en wat Rotterdam tot op heden had ondernomen. 253
Inderdaad werd de stadhouder door de Rotterdamse gedeputeerden begroet. Alles
wijst erop dat Willem III A Brakel de hand boven het hoofd wilde houden. Ondanks
deze stadhouderlijke bescherming 2 ' 4 ontving A Brakel gedurende twee jaar geen stadstraktement meer. Pas op 12 juli 1690 kwamen gedeputeerden van de Rotterdamse kerkenraad aan de magistraat mededelen dat men gaarne een einde zag komen aan de
onverkwikkelijke affaire. Een vreedzame oplossing — en het weer ontvangen van een
traktement! - was ook A Brakels wens. In reactie hierop kreeg de commissie die zich
reeds eerder met de affaire had beziggehouden, van de magistraat de opdracht de zaak
nu eindelijk afte handelen. 255 A Brakel ontving voortaan weer een stadstraktement en
na 12 juli 1690 kwam hij bij de magistraat nooit meer in negatieve zin ter sprake.
Een bestrafte boekverkoper getuigt tegen de baljuw
Op 2 oktober 1688 werd door het Hof van Holland vastgesteld 'datier tot Rotterdam is
gedruckt off achterhaelt seecker Libel off Boeckie geintituleert Hollants koorts, verergert in een derdendaegsche, vervallen in een quijnende sieckte, en geeijndicht in ellendige doodtstuijpen.' 25 " De drukker, zo zei men, was door de Rotterdamse baljuw gearresteerd. Alle exemplaren van het libel, op één na, waren inmiddels in beslag genomen.
Naar aanleiding hiervan besloot het Hof de baljuws van de grote steden aan te schrijven met het verzoek alle exemplaren van het bewuste libel in hun steden op te sporen
en in beslag te nemen. 257
De vaststelling dat in Rotterdam de drukker van het libel zou zijn gearresteerd, was
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niet geheel juist. Weliswaar had de Rotterdamse baljuw in 1688 de boekverkoper en
boekdrukker Paulus Boekenes gearresteerd, maar niet vanwege het drukken van het
gewraakte pamflet, doch vanwege het in bezit hebben van exemplaren daarvan. Uit de
criminele examenboeken van de Rotterdamse schepenbank blijkt dat Boekenes op 24
september 1688 voor het eerst over het pamflet aan de tand werd gevoeld. Hij bekende
toen dat hij de zaterdag voor het verhoor 36 exemplaren van het opruiende geschrift had
ontvangen. Zonder de inhoud ervan te kennen, had hij verschillende exemplaren verkocht. Toen hij ontdekte 'dat 't soo vuylen ding was' , had hij vier of vijf exemplaren
weten terug te halen. Het geld had hij aan de klanten teruggegeven, de teruggehaalde
exemplaren had hij eigenhandig verbrand. Gevraagd naar de herkomst van het pamflet,
deelde hij mede dat hij het op de bewuste zaterdag tussen twaalf en één uur 's middags
had ontvangen van Philip, de kruier van het Amsterdamse veer. De afzender was hem
niet bekend; ook het opschrift op het pakket zei hem niets. Zelfs aan de hand van het
drukwerk kon hij niet bepalen wie bij de vervaardiging van het pamflet betrokken was
of waren geweest. Hij zou niet weten of ook andere Rotterdamse boekdrukkers en boekverkopers exemplaren hadden ontvangen en verkocht en hij was bereid dit alles onder
ede te verklaren. Op de vraag waarom hij niet meteen de exemplaren bij de baljuw had
ingeleverd, zoals eenieder dat conform de plakkaten verplicht was bij opruiend drukwerk25", antwoordde hij, dat hij op zaterdagmiddag naar Schiedam toe moest. Ook op
zondag was het er niet van gekomen, omdat hij toen wacht moest lopen. Maandag had
hij het vervolgens te druk gehad met het verzamelen van boeken voor het samenstellen
van een catalogus. Wel benadrukte hij dat hij de exemplaren 'hadde weggesloten met
intentie, in cas deselve opgehaelt weerden, aenstondts over te leveren, en tot geen anderen eijnden.'
Op woensdag 29 september 1688 werd Boekenes opnieuw voor de schepenen geleid.
Men toonde hem het briefje dat bij het pakket exemplaren van Hollands koors was
gevoegd en men vroeg hem of hij het handschrift wellicht herkende. Boekenes gaf te
kennen dat hem het handschrift weliswaar niet bekend voorkwam, maar dat hij er desalniettemin niet aan twijfelde 'of't selve van Aert Dirckse Ossaen of van Van Dijck was
geschreven en aen hem gestiert, beijde boeckdruckkers wonende op den Vygendam tot
Amsterdam.' 259
Op 25 oktober verzocht baljuw Van Zuijlen van Nijevelt de gevangene te veroordelen op basis van de censuurplakkaten van de Staten-Generaal en de Staten van Holland. 2 Op 26 oktober werd Boekenes voor de laatste maal verhoord. Op deze dag
kreeg hij ook zijn vonnis te horen: hij werd veroordeeld tot een boete van vijfhonderd
gulden en een winkelsluiting van drie maanden. Bij het bepalen van deze strafwas rekening gehouden met het feit dat Boekenes al enige tijd in voorarrest had gezeten, in
afwachting van zijn proces en vonnis. 201
Hiermee lijkt de zaak-Boekenes gesloten. Het verhaal van zijn arrestatie en berech-
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ting gaat echter nog wat verder. Zijn bekentenis ten overstaan van baljuw en schepenen
en de beschrijving van het verloop van zijn proces zijn na afloop van de zaak namelijk
gebruikt als één van de getuigenissen van wangedrag van de Rotterdamse baljuw Jacob
van Zuijlen van Nijevelt.
Voor het proces tegen Van Zuijlen van Nijevelt verzamelde een speciaal daartoe aangestelde commissie in 1690 getuigenverklaringen tegen de
baljuw. Op folio 232 (recto) van deze verzameling getuigenissen staat vermeld dat Paulus Boekenes op 16 oktober 1690 voor de genoemde commissie verscheen. De commissarissen legden hem op deze dag diens eigen verslag van het gebeuren rond zijn arrestatie vanwege Hollands koon voor. Dit verslag is interessant, omdat het details geeft, die
niet in de eerder genoemde processtukken zijn terug te vinden. 26 '
Allereerst wordt uit het verslag duidelijk dat Boekenes' knecht het pakket met pamfletten openmaakte, terwijl de winkel vol stond met 'verscheijde beeren en kooplieden,
die ordinair tot het opwachte vande Beurstijt, haer gewoon sijn daer ontrent te onthouden. 4 De heren in de winkel raakten nieuwsgierig naar het pakket en vroegen of
Boekenes een exemplaar van het zich erin bevindende pamflet voor hen wilde innaaien.
Boekenes gaf daarop zijn knecht bevel dat te doen, onderwijl 'geen de minste gedachten hebbende, dat den inhout vandien jets tot naadeel vande Persoon van sijn konincklijck maijesteijt van groot Brittanie, off mijn Heeren de Staten deser Landen dicteerden,
alsoo sulcke dingen mij noijt sijn toegesonden.' Boekenes zei dat hij twaalf stuivers voor
het ingenaaide pamflet had gevraagd. De baljuw beweerde later echter dat Boekenes er
een dukaton (en dat is ¿5 stuivers) per stuk voor had gekregen, om volgens Boekenes
aldus de zaak ernstiger voor te kunnen stellen dan die was. Toen een van de kopers aan
Boekenes te kennen gaf dat het pamflet een paskwil bleek te zijn, schrok Boekenes naar
eigen zeggen hevig. De bewuste koper reageerde echter vrij laconiek: 'waar meucht ghij
soo over altereeren, wij können alle seggen dat ghij niet en weet wat ghij verkoght hebt.'
Boekenes beval zijn vrouw echter de resterende exemplaren zo snel mogelijk op te bergen. Hieruit moest volgens de boekverkoper zijn onschuld toch wel blijken.
De maandag daarop kwam de baljuw vervolgens naar Boekenes' winkel om inlichtingen over het pamflet in te winnen. Boekenes vertelde hem meteen het hele verhaal.
Daarna haalde hij de ingesloten exemplaren voor de baljuw tevoorschijn. Eén van de
assistenten van de baljuw merkte hierover op: 'Ghij doet wel dat ghij de waerheijt zeght,
hadt ghij dat niet gedaan ghij sout in groot ongemack gecomen hebben, en soo dit u
seggen waer is, soo hebt ghij geen noot.' Op dezelfde dag kwam de baljuw om acht uur
's avonds nogmaals aan het huis van Boekenes. Boekenes was toen echter niet thuis en
de baljuw liet een bevel achter dat Boekenes bij hem langs moest komen. Met zijn
vrouw en een vriend ging Boekenes naar het huis van Van Zuijlen van Nijevelt, die hem
aldaar het volgende mededeelde: 'lek heb u saack aende Heeren bekent gemaekt. Daer
is voor u geen swarigheijt, op morgen suit ghij eens moeten boven comen, en dan ist
voor u gedaen, dogh ick sal u desen naght om u best wil twee dienders in u huys set-
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ten.' Boekenes en zijn vrouw protesteerden zeer fel tegen de aanwezigheid van de dienders, maar de baljuw hield voet bij stuk, zelfs toen Boekenes' vrouw hem twee mannen
of een som geld als borg voor haar man aanbood. Hij stelde: 'Het moet soo sijn en is
om ui. beste. Ick sal met u doen off gij mijn buijre waert, en daer naest mijn deur woonde, en gelijck borgers met malkandere behoorden te doen.' De volgende dag moest Boekenes voor de schepenen verschijnen. Terwijl zij over zijn zaak delibereerden werd Boekenes eerst drie uur lang in de vertrekkamer opgesloten om vervolgens naar de kerkers
onder het raadhuis te worden gebracht. Intussen bevestigden de eerdergenoemde klanten van Boekenes ten overstaan van de schepenen het verhaal over de verkoop van het
pamflet.
In de dagen daarop probeerde de vrouw van Boekenes wanhopig haar man te spreken te krijgen. De spanningen liepen voor haar dusdanig op, dat het kind dat zij droeg,
verlamd raakte. Uiteindelijk stelden de schepenen haar de volgende voorwaarden voor
de tijdelijke vrijlating van Boekenes voor: ten eerste moest hij voortdurend twee dienders in huis hebben. Ten tweede moest hij te allen tijde beschikbaar zijn en ten derde
moest hij een nog nader vast te stellen borg betalen. De schepenen gaven haar één dag
de tijd om erover na te denken. Toen ze de volgende dag echter weer bij hen boven
kwam om hun te zeggen dat ze met de voorwaarden akkoord zou gaan, deelden ze haar
mede dat ze voorlopig niets voor haar konden doen, omdat de baljuw, ondanks herhaaldelijke aansporing, al zeven dagen niets van zich had laten horen. Daarop ging Boekenes' vrouw de baljuw thuis spreken. De baljuw gaf echter te kennen dat hij wel iets
beters had te doen. Toen zij hem smeekte, dan toch in ieder geval mild te zijn omwille
van het kind dat zij droeg, antwoordde hij: 'Ghy most hier sulcke praat niet praate, ick
vrees dat het daer op aen sal komen.' De vrouw smeekte vervolgens opnieuw bij de schepenen om vergeving en vrijlating van haar man. De schepenen raadden haar aan de Rotterdamse gereformeerde kerk te laten bemiddelen, aangezien Boekenes binnen die kerk
een functie bekleedde. De vrouw zei daartoe niet in staat te zijn, waarop men haar
beloofde dat Boekenes' zaak de komende maandag zou worden afgehandeld.
Op zaterdag ging de vroedvrouw van Boekenes' echtgenote in een laatste poging
naar de baljuw en naar de schepenen, maar haar gesmeek richtte evenmin iets uit. Kort
daarop kreeg Boekenes' vrouw een miskraam. De maandag kwam, maar er gebeurde
niets. In plaats van zich aan de eerder gedane belofte te houden, liet men Boekenes nog
acht dagen in zijn kerker zitten. Toen een neef van Boekenes, Van Zuijlen van Nijevelt
op de toestand aansprak, ontwikkelde zich de volgende dialoog:
'My heer ist nu niet wel, nu de vrouw van een doot kint is inde kraem gecomen?
Ну hem antwoorde, seyde: "Dan heeft hij geen werek om het op te brengen!"
Voegende daer vervolgens bij: "Laet de schepenen hem condemneren in hoe
grooter somme hoe beter. Ick begeerder niet van ick sal hem quytschelden."'

214

BOF.KF.NCENSUUR AAN DE MAAS: DE STAD ROTTERDAM

Burgemeester Rosmalen stuurde toen de boekverkoper Reinier Leers langs bij Boekenes'
vrouw. Leers berichtte haar dat Rosmalen met de kerkenraad zou spreken over de zaak
van haar man. Uiteindelijk lieten de schepenen Boekenes halen. In de schepenkamer las
Van Zuijlen van Nijevelt aan Boekenes zijn vonnis voor. Boekenes reageerde geschokt,
maar de baljuw liet hem weten, dat hij zijn boete maar beter direct kon betalen onder
het dreigement: 'lek heb kort r e c h t . 5 lek sal anders u goet uyt u winckel doen halen
en vercoopen.' Boekenes' broer en neef leenden hem het geld voor de betaling. Toen
Boekenes echter weer thuis kwam, ontdekte hij dat Van Zuijlen van Nijevelt verschillende pakken boeken en prenten uit de winkel had laten weghalen en naar zijn eigen
huis had laten brengen. Hij weigerde deze pakken vervolgens te retourneren, 'niet twijfelende oft soude wel hondert daelders oft meer monteren', aldus Boekenes, die met
deze laatste mededeling zijn verslag eindigde.2°° Hoezeer dit verslag ook in hoofdzaak
was bedoeld om het kwalijke optreden van baljuw Van Zuijlen van Nijevelt naar voren
te laten komen, met behulp van deze beschrijving is het toch ook mogelijk het totaalbeeld van de arrestatie van Paulus Boekenes en diens proces en vonnis te completeren:
het verslag biedt een fraai 'kijkje achter de schermen' van een zeventiende-eeuws censuurproces.
Le Sort en De Rochefort beledigd
In hetzelfde jaar als waarin Boekenes werd vervolgd en bestraft speelde nog een andere,
zij het veel kleinere censuurzaak, waarvan de afloop echter helaas niet viel te achterhalen. Wel kan worden vastgesteld dat de Rotterdamse magistraat op 8 december 1688 een
brief richtte aan de president en raden van het Hof van Holland. Daarin werd vermeld
dat Paulus van den Hemert een beledigend vers had geschreven tegen de koopman
Jacob Le Sort en tegen de heer De Rochefort. Het gedicht was gedrukt en het had overal te koop gehangen. Van den Hemert stond er met naam en toenaam in vermeld. Hij
had ook tegenover de vroedschap toegegeven de auteur te zijn van het gedicht. In het
gedicht had hij negatieve toespelingen gemaakt op de heren De Rochefort en Le Sort,
die zich hierdoor beiden beledigd voelden. Inmiddels had de Rotterdamse officier zijn
eis al gesteld, op basis van Van den Hemerts bekentenis en conform de geldende censuurplakkaten, zodat een proces verder niet hoefde te worden gevoerd. Men vroeg nu
aan het Hof de zaak officieel aan Rotterdam toe te kennen; 207 Rotterdam wilde namelijk graag zelf voor de verdere afhandeling van de zaak zorg dragen, aangezien Rotterdamse ingezetenen waren geschaad.2 Van die verdere afhandeling is in de bronnen
echter geen spoor meer te vinden.
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Paskwillen tegen Van Zuijlen van Nijevelt
Op 23 oktober 1690 kwamen bij de Rotterdamse magistraat de reeds eerder genoemde
pamfletten tegen Jacob van Zuijlen van Nijevelt2°9; Je van ernstige corruptie verdachte baljuw tegen wie boekverkoper Boekenes in datzelfde jaar getuigde, ter sprake. Het
bleek dat de baljuw-onvriendelijke geschriften herhaaldelijk waren uitgestrooid en aangeplakt op verschillende plaatsen in de stad:
'(...) wij moeten seggen dat binnen Rotterdam al eenige jaren sijnde bespeurt een
generael misnoegen, en disaffectie tegens den persoon vanden Hr. Mr. Jacob van
Zuijlen van Nijvelt omtrent de bedieninge van het ampt van hoofd officier binnen deser stad, blykende niet alleen uijt een bedeckte murmureringe over sijnde
conducten, maer oock verscheijde aengeplackte, en uijtgestroijde pasquillen, en
meerder (soo het gerügte loopt) uijt verscheijde aenklagten aenden fiscael van
den hove deswegen gedaen, (...)' 27 °
De door Willem III in het leven geroepen commissies voor het onderzoek naar de toedracht van de onlusten rond Van Zuijlen van Nijevelt legden voor hun onderzoek, als
gezegd, meerdere getuigenissen vast.271 In sommige van die getuigenissen werd gesproken over het maken van de baljuw-onvriendelijke paskwillen en over het aanplakken en
verspreiden van dat opruiende drukwerk. In een verzameling getuigenissen van oktober
1690 wordt onder meer vermeld dat ene Cornells Waers en zijn vrouw paskwillen hadden zien aanplakken door drukker Borstius, in de nacht vóór de plundering van het
huis van de baljuw. De echtelieden hadden verschillende van die paskwillen van de
muren afgehaald; zij beschikten nog steeds over een aantal exemplaren.272 In dezelfde
verzameling wordt de zoon van dokter Mandeville uitdrukkelijk genoemd als de auteur
van de paskwillen. De dokter scheen dit publiekelijk te hebben verkondigd. 27 '
Het lijkt erop dat Michael Mandeville en diens later zo bekend geworden zoon Bernard inderdaad zeer nauw bij de vervaardiging van de pamfletten vanwege het Costermanoproer betrokken zijn geweest.274 Eén van de belangrijkste pamfletten uit deze
groep van opruiende geschriften was Scheijnheyligh Atheist.27^ Ten tijde van het oproer
moeten zeer vele exemplaren van dit pamflet zijn gedrukt. Al gauw werd bekend dat zij
afkomstig waren uit de drukkerij van de reeds door Waers genoemde Borstius. Van
Scheijnheyligh Atheist is slechts één exemplaar overgeleverd, terwijl in totaal ongeveer
dertig verschillende pamfletten, gedeeltelijk in druk, gedeeltelijk in manuscript,
betreffende het Rotterdamse oproer van 1690 zijn bewaard gebleven.27" Van Zuijlen van
Nijevelt verzamelde deze pamfletten ook zelf.277 Op een later tijdstip zijn verschillende
pamfletten nogmaals gepubliceerd in de Europische Mercurios.27
Naast Mandeville werd in de getuigenissen nog een aantal andere schuldigen aange-
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wezen. Van een niet nader genoemd echtpaar uit de Valckesteeg, dat ten tijde van het
onderzoek in Den Haag vastzat, werd bijvoorbeeld gezegd dat het alle paskwillen had
vervaardigd. Deze mededeling wordt op verschillende plaatsen herhaald. De eerder in
verband met Van Zuijlen van Nijevelt ter sprake gekomen Boekenes 279 bleek afbeeldingen van een galg te hebben gedrukt, duidelijk bedoeld ter opruiing van de massa.2"0
De meest uitvoerige getuigenis over de paskwillen, gedateerd op 17 mei 1691, was
afkomstig van de dienstmaagd Christina vander Bijll. Zij had vroeger gewerkt voor oudburgemeester Pieter de Meij. In geuren en kleuren beschreef zij hoe in huize De Meij
iedereen voortdurend bezig was geweest met het schrijven, afschrijven en verspreiden
van geschriften tegen Van Zuijlen van Nijevelt:281
'Daer weet niemant meer van dat werck te seggen als ick, want meest al 93 pasquillen sijn int huijs van de heer Pieter de Meij gemaeckt na mij gedaghten en afgeschreven en oock uijtgedeelt aen die van De Meij sijn cabale waeren, of daer van
een goet vrient was, oock door seker vrouws mensch genaemt Anna de Naeijster die gewoont heeft, soo sij seijde of mijnde, op de Delfsevaert en nu bij het
gemeenlantshuijs, en bij haer gehouden voor een quact spreeckent mensch dagh
en nacht, (...). Seijde voorts datter voor de plonderingh waeren gemaeckt dri
diverse pasquillen, daer van sij der één aght daaghen voor dat die aengeplackt of
gedruckt waeren, van buijten hadde gekent, te weten 'Den officier is een beest en
al waerder dusent soldaaten, soo sullen wij het pionderen van u huijs niet laaten',
en het tweede was 'Schijnheijligh AetheistV
Men had het, volgens dezelfde dienstmaagd, met het schrijven vaak zo druk, dat het
middagmaal er regelmatig bij inschoot! Interessant is, dat Christina verschillende
betrokkenen met name noemde. Uit haar opsomming blijkt dat vooraanstaande politici zich met de zaak bemoeiden:
'Onder de pasquilmaeckers, afschrijvers die tot haaren huijsen waeren geweest,
waeren, Bastiaen Scheepers, Dirck Rosiers, Thileman Goris met sijn soon, doctor Mandeviel met sijn soon, een Amsterdams heer met een roode mantel, met
een goude passement, een langh karel met een witte pruijck, die tot de heer De
Meij geloogeert had geweest voor en naar de plonderingh. Sij soude hem wel
kennen alse hem sagh, (...), maer dat nu sijn naem niet wel soude können noemen; de selfde Amsterdamse heer, op een tijdt, aght a negen pasquillen die tot
haeren huijsen gemaeckt waaren, de selfde van buijten hadde geleert in het vier
wilde werpen, inde keucken uijtter hand ruckte en inde sack stack. Verhaalde
mede dat de commissarissen, uijtten Haage, d. Heer Fagel en Gooi, met de fiscaal, dickwils ten haaren huijsen gastereerden; dat d. Fagel gegeten hebbende,

217

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

dicwils opstont van tafel en inde earner gongh daer de pasquillen gemaeckt en
afgeschreeven wierden, en dat sij wel weet, dat hij heer Fagel daer present was, als
het pasquil vanden Echo, en meer andere pasquillen gemaeckt wierden. Dat de
dri voornoem, heeren ten huijsen, te gast quamen, den eijgensten dagh van haar
aenkomst sij meijnde dat sulcken geweest is dinghsdaghs of woonsdagh naer de
plonderingh, seijt dat nogh veel meer heeren, naer 't uyterlijck scheen, van fatsoen, bij het pasquil maecken hadde geweest, maer dat sij deselfde niet konde, als
wel den borgermeester Vande Velde, die dicwils in het huijs van de heer De Meij
quam.'
De afloop van de onlusten rond de persoon van Jacob van Zuijlen van Nijevelt is hierboven reeds besproken. Op deze plaats dient nog te worden opgemerkt dat begin 1693
verschillende mensen vanwege hun betrokkenheid bij het oproer zonder proces uit de
stad werden verbannen. 282 Onder hen bevonden zich ook dokter Michael Mandeville
en drukker Borstius. 3
Kerkelijke verzoeken om hulp bij censuurkwesties
Meer dan eens probeerde de kerkenraad van de Nederduitse gereformeerde kerk de Rotterdamse magistraat door allerhande klachten te bewegen tot het nemen van censuurmaatregelen tegen geschriften die volgens die kerkenraad streden met de ware gereformeerde leer. Weliswaar was de kerkenraad in staat een zekere interne censuur uit te oefenen op het werk van de eigen lidmaten28^, maar op de geschriften van auteurs die niet
tot de gereformeerde kerk behoorden, had men niet of nauwelijks invloed. Voor maatregelen tegen dergelijk werk en voor concrete boekverboden buiten de kerk was men
zonder meer afhankelijk van de wereldlijke overheid. Eerder werd er reeds op gewezen
dat die wereldlijke overheid lang niet altijd bereid was aan de vele kerkelijke klachten
gehoor te geven.
De verstandhouding tussen de Rotterdamse magistraat en de Nederduitse gereformeerde kerkenraad liet veel te wensen over. Zo merkten de burgemeesters in 1689 op
dat er al geruime tijd sprake was van enige frictie; graag zouden zij zien dat de 'kerckenrade met wat meerder omsigtigheijt omtrent de Regeringe hadden gehandelt.'285
Het is opvallend dat in de acta van de kerkenraad geregeld melding wordt gemaakt van
door de magistraat beloofde censuurmaatregelen, terwijl daarvan dan in de stukken van
de magistraat met geen woord wordt gerept. Het is dus moeilijk vast te stellen of de in
de acta genoemde maatregelen uiteindelijk ook echt werden uitgevoerd.
In de periode 1687-1695 werd de hulp van de baljuw voor het eerst ingeroepen in augustus 1687: tijdens de kerkenraadsvergadering van 28 augustus van dat jaar moest worden
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vastgesteld dat er tal van 'oneerlyke' prenten op de beurs te koop hingen. Men besloot
daarom de baljuw te benaderen met het verzoek deze prenten in beslag te nemen. 286
Bijna een jaar later bleek dat sommige prentverkopers prenten verkochten die de gereformeerde godsdienst lasterden en bespotten; opnieuw zou de baljuw worden aangesproken. 7 Nergens blijkt echter dat de baljuw inderdaad tegen de prenten en de verkopers daarvan heeft opgetreden.
Van een optreden lijkt in ieder geval wel sprake te zijn geweest toen in 1687 duidelijk werd dat door enkele Franse studenten aanstootgevende en zelfs sociniaanse stellingen waren verdedigd. De Rotterdamse burgemeesters ontvingen een uittreksel van deze
kwalijke stellingen met het verzoek voortaan geen enkel dispuut meer toe te staan zonder dat de predikanten vooraf exemplaren van de tekst zouden hebben gekregen.2
Naar aanleiding hiervan besloot de magistraat dat voorafgaande 'visie ende lecture' van
de disputen door de curatoren van de Illustre school2"9 voortaan verplicht was. 29 ° Hiermee besloot de magistraat dus tot een vorm van preventieve censuur!
Met sociniaanse uitlatingen had de kerkenraad ook te kampen in april 1688: er was
toen een boekenveiling op handen en men wist nu reeds dat daar sociniaanse boeken
aangeboden zouden gaan worden. Vooral voor de verkoop van Servetus' Dolingen van
de Drievuldicheytwzs men beducht. In gezelschap van een aantal ouderlingen moest de
praeses van de kerkenraad daarom een bezoek brengen aan de baljuw. Die laatste zou
een verbod moeten instellen op de openbare verkoop van dit soort boeken. 291 Veel
effect zal het bezoek niet hebben gehad want nog in 1695 werd in de kerkenraadsvergadering een catalogus besproken die de raad recent onder ogen was gekomen: in die catalogus stonden allerlei sociniaanse boeken vermeld, waaronder het zojuist genoemde
boek van Servetus. Tijdens de vergadering kwam de regel ter sprake dat alle catalogi
vooraf dienden te worden gevisiteerd; gewezen werd op een resolutie die de Staten van
Holland daarover reeds in 1654 hadden genomen. Waarschijnlijk doelde men op de
resolutie van 14 december 1654: toen werd aan alle stedelijke overheden bevolen toe te
zien op een secure en strenge uitvoering van het plakkaat van 19 september 1653 tegen
de socinianen. Overigens was destijds het verzoek van de kerk om de aanstelling van
'visitatores' resoluut van de hand gewezen.292 Blijkbaar wilde de kerkenraad de Rotterdamse magistraat in 1695 aanspreken op zijn uit de resolutie van 1654 voortvloeiende
plichten. Daarom liet men de gewraakte catalogus aan de burgemeesters zien met het
verzoek alle exemplaren ervan in beslag te laten nemen en zeer fel op te treden tegen dit
soort werk. 293 De gang naar de burgemeesters leek effect te sorteren: op 12 oktober kon
worden vastgesteld dat burgemeester Willem Bastiaens had toegezegd te zullen regelen
dat geen enkel boek uit de sociniaanse catalogus verkocht zou mogen worden op de
komende veiling. In de toekomst zou de visitatie van catalogi toekomen aan de kerkenraad. 294 Gezien de veelvuldige weigering van de verschillende wereldlijke instanties
kerkelijke 'visitatores librorum' te erkennen, is het maar zeer de vraag of de Rotterdam-
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se magistraat de beoogde visitatie van de catalogi door de kerkenraad erg serieus nam.
Hoe het ook zij, op 19 oktober werd van kerkelijke zijde besloten dat gedeputeerden van
de kerkenraad aan de baljuw zouden vragen of hij niet kon uitzoeken waar alle sociniaanse boeken waren gebleven, die naar de veiling waren gezonden. Men wilde deze boeken namelijk in handen krijgen om er vervolgens conform de plakkaten mee te handelen. 295 Of dit de kerkenraad ook echt gelukte, wordt niet duidelijk.
Veruit de omvangrijkste kwestie waarbij door de kerk herhaaldelijk bij de magistraat op
maatregelen werd aangedrongen, betrof de door Pieter Rabus uitgegeven Boekzaal van
Europe. Op 10 september 1692 stelde de kerkenraad vast dat het bewuste tweemaandelijkse tijdschrift voortdurend vol stond met dwalingen. Een speciale visitatiecommissie
formuleerde vervolgens drie eisen waaraan de komende afleveringen in de ogen van de
kerkenraad toch zouden moeten voldoen: (1) er mochten geen personen meer met name
in worden genoemd, noch mochten er personalia worden verstrekt; (2) in het vervolg
mochten er niet meer louter uittreksels van werken 'tegen de waerheijd' worden opgenomen; ér moesten ook uittreksels van geschriften 'voor de waerheijd' worden weergegeven; (3) er mocht geen sprake meer zijn van partijtrekken noch van vooroordelen.29
Hierop besloot men, gewapend met de drie genoemde eisen, de drukker van de Boekzaal, Pieter van der Slaart, op de zaak aan te spreken. 297 Het gesprek had blijkbaar niet
het gewenste resultaat, want in oktober 1692 moest worden geconcludeerd dat ook de
recentste aflevering van het tijdschrift weer vele kwalijke passages bevatte. 298
In november werden 'de schadelyckheden van het vernoemde boek' aan de Rotterdamse burgemeesters voorgelegd 2 ", maar het blijft onduidelijk of die laatsten tot concrete maatregelen overgingen. In ieder geval werd ruim een jaar later door de kerkenraad opnieuw een aflevering van de Boekzaalaan een inhoudelijk onderzoek onderworpen. 300 De aangetroffen aanstotelijkheden werden weer aan de burgemeesters getoond
en die bepaalden naar aanleiding daarvan dat voortaan iedere aflevering van de Boekzaal vooraf door de kerkenraad goedgekeurd diende te worden; aldus zou de kerkenraad
er van tevoren eventuele misstanden uit kunnen halen. Uit de afleveringen van maart
en april 1694 waren inmiddels al enkele passages geschrapt of veranderd.301
De aldus voor de kerkenraad ontstane mogelijkheid van preventieve censuur 302 was
echter nauwelijks effectief. Zo bleek in juli 1697 dat drukker Van der Slaart gewoon
doorging met het drukken van door de kerkenraad geschrapte passages. De burgemeesters zouden hiervan op de hoogte worden gebracht303, maar opnieuw blijkt uit de stukken niets van een daadwerkelijk optreden door de Rotterdamse magistraat. Ook begin
1698 bleven ongewenste passages verschijnen;304 toen besloten de burgemeesters Van
der Slaart voor zich te laten verschijnen om hem ernstig te vermanen. De kerkenraad
was intussen van mening dat een reglement diende te worden opgesteld, 'waer van sigh
de schryver van de boekzael int maken van uittrecksels sou hebben te reguleren'; direc-
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te aanleiding tot zo'n reglement was 'een prophaen gedicht in faveur van 't gevoelen van
Becker' dat recent in de Boekzaal was opgenomen. 305 Uiteindelijk werd Rabus in mei
1698 voor de burgemeesters ontboden; hem werden toen de door de kerkenraad opgestelde regels voorgelezen en hij beloofde zich daaraan voortaan te zullen houden. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd overigens, opmerkelijk genoeg, de plicht voorafgaand
aan de druk alle afleveringen aan de kerkenraad voor te leggen, opgeheven. 306
Tussenbalans
De weigering van de Rotterdamse magistraat de papieren van Ericus Walten over te
leveren aan het Hof van Holland, is opnieuw een bewijs van het voortdurende streven
naar stedelijke autonomie in de Republiek. Het is dan ook opvallend dat in 1688 door
de magistraat expliciet aan het Hof werd gevraagd de afhandeling van een typisch Rotterdamse censuurkwestie toe te wijzen aan de Rotterdamse schepenbank. Meestal liet de
magistraat zich aan het Hof niet veel gelegen liggen, maar nu werd uitdrukkelijk om
toewijzing van een zaak gevraagd.
Het welslagen van de weigering Wakens stukken af te staan werd grotendeels
bepaald door het optreden van stadhouder Willem III; die liet het Hof immers weten
dat zich in Rotterdam toch niet veel bruikbaar materiaal zou bevinden. Diezelfde stadhouder hield in 1688 de hand boven het hoofd van de in opspraak gekomen predikant
Willem a Brakel. Bovendien zorgde hij ervoor dat baljuw Van Zuijlen van Nijevelt na
een uitgebreid proces, geheel onverwacht, werd vrijgesproken van de hem ten laste
gelegde ernstige vormen van corruptie. Op dat moment hadden inmiddels al zeer veel
tegen de baljuw gerichte paskwillen het licht gezien, met name naar aanleiding van het
Rotterdamse Costermanoproer. Verschillende hooggeplaatste inwoners van Rotterdam
lijken bij de verspreiden van de opruiende teksten betrokken te zijn geweest. Misschien
droeg ook de in 1688 zo streng door Van Zuijlen van Nijevelt aangepakte boekverkoper
Paulus Boekenes een steentje bij aan de gewraakte lectuur. Boekenes, wiens verslag van
zijn eigen censuurproces werd gebruikt in het proces tegen de baljuw, zal immers zeker
enige wraakgevoelens hebben gekoesterd.
De Rotterdamse magistraat kon zich echter niet beperken tot aandacht voor alleen
de politieke ontwikkelingen in stad en gewest. Herhaaldelijk moest men zich ook buigen over de klachten die door de kerkenraad over ongewenste geschriften werden geuit.
Erg veel liet de magistraat zich aan deze klachten waarschijnlijk niet gelegen liggen,
maar een enkele maal kwam het toch tot een (voorzichtig) optreden.
Als gezegd, bestonden er voor de kerk mogelijkheden intern de geschriften van lidmaten in de gaten te houden; aan de specifiek interne boekencensuur van de twee vertegenwoordigers van de gereformeerde kerk, te weten de Rotterdamse Nederduitse en
de Rotterdamse Waalse kerkenraad, zal het laatste gedeelte van dit hoofdstuk worden
gewijd.
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4.3 De Nederduitse gereformeerde kerk
4.3.1 Beknopte historische situering^
Op 15 november 1572 werd voor het eerst een hervormde dienst gehouden in de grote
of St. Laurenskerk te Rotterdam, waarna in 1574 de eerste protestantse kerkmeesters in
dienst traden. In 1608 kreeg men naast de St. Laurens de beschikking over de kapel van
het St. Agnietenklooster.
Rotterdamse remonstranten
In de kerkelijke twisten in en rond het Twaalf)aarig Bestand koos de Rotterdamse magistraat de kant van de 'rekkelijken', hetgeen onder meer tot uiting kwam in het afzetten
van de 'precieze' predikant Geselius op 24 oktober 1611, naar aanleiding van diens onenigheid met de arminiaanse predikant Nicolaas Grevinckhoven.^0 Deze onenigheid
had er ook voor gezorgd dat op 27 september van hetzelfde jaar door een afscheiding
van een aantal orthodoxe predikanten een tweede, protesterende classis van Schieland
was ontstaan; op 30 januari 1612 gaf die protesterende classis aan een groepje predikanten vervolgens toestemming een eigen kerkenraad te vormen en eigen bijeenkomsten te
gaan houden.
In 1616 werden drie nieuwe Rotterdamse burgemeesters benoemd, die de contraremonstranten gunstiggezind bleken te zijn. Hierdoor en door de kleurbekenning van
Maurits in 1617 te Den Haag, werden ook de calvinisten in Rotterdam steeds stoutmoediger. Op 29 oktober 1618 hield Maurits zijn intocht in Rotterdam, alwaar hij
meteen de wet verzette. Direct na die wetsverzetting werd besloten dat de beide
gemeenten in Rotterdam beurtelings gebruik moesten gaan maken van het publieke
kerkgebouw. De provinciale synode van Delft (in 1618) leidde tot het afzetten van een
aantal remonstrantse predikanten, onder wie Grevinckhoven, die uiteindelijk zelfs werd
gearresteerd. De Acte van Stilstand, voortgevloeid uit de Nationale Synode van 16181619, maakte dat vervolgens álle remonstrantse predikanten uit hun ambt werden ontheven. Het plakkaat tegen de remonstranten van 3 juli 1619 werd ook in Rotterdam
afgekondigd. Daarin werd het de remonstranten ten strengste verboden vrij hun godsdienst uit te oefenen. Dat betekende echter niet dat de remonstranten uit de stad verdwenen; geregeld kwamen zij heimelijk bijeen en dat leidde tot verschillende onlusten.
Begin juli 1626 werd het plakkaat tegen de remonstranten opnieuw in de vergadering van de Staten van Holland afgekondigd. Rotterdam weigerde echter tot publicatie
en executie ervan over te gaan. Gesteld kan worden, dat de Rotterdamse magistraat
voortdurend een terughoudende rol heeft gespeeld bij de vervolging van remonstranten:
echte oproerkraaiers werden wel gepakt, maar verder probeerde men zo weinig mogelijk remonstrantse vergaderingen te verstoren.
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Tweede helft zeventiende eeuw
In de periode 1647-1655 bleef het belangrijkste kerkgebouw voor de gereformeerden de
St. Laurenskerk (naast de St. Agnietenkapel). Rond het midden van de eeuw kwam er
voor de gereformeerde kerk een rustiger periode. De geloofsvervolgingen waren toen
inmiddels allang gestopt. De bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk werd tij
dens de Grote Vergadering van 1651 officieel erkend. Andere stromingen werden geto
lereerd, op voorwaarde dat de aanhangers daarvan zich voldoende rustig hielden en zich
zouden houden aan de betreffende wetten en verordeningen. In deze periode groeide
het aantal leden van de Rotterdamse gereformeerde gemeente en dientengevolge het
aantal predikanten.
Vanaf de afkondiging van het Eeuwig Edict begon de Rotterdamse vroedschap zich
zeer intensief met de predikantsbenoemingen te bemoeien. Er kwamen twee politieke
commissarissen, die gingen deelnemen aan de kerkenraadsvergaderingen. Voortdurend
werden benoemingsvoorstellen door de magistraat geblokkeerd. Sommige predikanten
besloten daarom naar andere steden te trekken, waarop het College van de Weth in 1670
een beroep naar elders verbood op straffe van hoge boetes.
De Rotterdamse kerkenraad
In de acta van de provinciale synode die in 1575 werd gehouden te Rotterdam, werd een
taakomschrijving gegeven van de ouderlingen binnen de kerkenraad:
'De ouderlingen sullen van der consistorie vercoren worden weinich in getal,
rype in oordeel ende wijsheyt. Het ampt der ouderlingen is acht te nemen op de
leere ende wandel der predicanten ende dieselvige, in enich van beiden vaelgerende, te berispen ende vermanen, daerenboven met de ministers sorghe te draghen over de ghemeente, ten einden alle dingen met oordenge ende geschicktelick toegaen. Ende soe sij yemant van de lidtmaeten der kercken befinden in leer
ofte wandel hem onchristelicken te dragen, dieselve пае Christi befel, Math. 18,
te vermanen ende de hartknechtige ongehoersaemen der kercke, dat is den ande
ren ministers ende ouderlingen, an te dienen.' 3 0 9
Bepaald werd dat de predikanten en ouderlingen van iedere gemeente tenminste één
keer per week dienden te vergaderen. Het college van predikanten, ouderlingen en diakenen werd brede of grote en later algemene kerkenraad genoemd. Het college van
alleen predikanten en ouderlingen werd aangeduid als bijzondere kerkenraad.
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De classis van Schieland en Rotterdam
In 1574 werd door de provinciale synode van Dordrecht besloten tot de vorming van een
afzonderlijke classis met Rotterdam als middelpunt.' 10 Aanvankelijk werden de aanduidingen 'classis Rotterdam' en 'classis Schieland' door elkaar gebruikt. Over de overheersende positie van Rotterdam ontstond later onenigheid; dit leidde zelfs tot een
scheuring. De benaming van de classis is derhalve enigszins problematisch.'11
De Rotterdamse predikanten namen in de classicale vergaderingen een dominerende plaats in; zij stemden ook ieder voor zich, hetgeen eigenlijk niet de bedoeling was.
Groot ongenoegen van de andere deelnemers was het gevolg; uit protest bleven vaak
allerlei predikanten weg.312
Op gezette tijden werden voltallige vergaderingen van de classis gehouden; lopende
zaken werden tussen die vergaderingen in waargenomen door een groep van gedeputeerden. Voor onvoorziene zaken werden extraordinaris bijeenkomsten belegd.313 Alle
zaken van enig belang werden door de classis doorgestuurd, ofwel naar de kerkenraad,
ofwel naar de synode. De classis fungeerde dus als het bestuurlijk middenniveau.' 14
De strijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten zorgde, als gezegd,
voor een werkelijke scheuring in de classis.'15 De Dordtse Synode maakte een einde aan
die scheuring: vanaf maart 1619 was er nog maar één classis, bestaande uit louter contraremonstrantse leden.' 1 "
4.3.2 Interne censuurpogingen door de Nederduitse gereformeerde kerk
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het gemeente-archief van Rotterdam zijn alle voor de door de Nederduitse gereformeerde kerk uitgeoefende boekencensuur relevante acta van de kerkenraad en de classis
geraadpleegd voor de tijdvakken 1617-1625,1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695. De acta
van de classis zijn gedeeltelijk uitgegegeven door Bouterse.' 17 In de bibliografie is een
uitgebreid overzicht van de geraadpleegde stukken te vinden.
De aangetroffen gevallen van censuur' 18
Hieronder zal aandacht worden besteed aan de interne boekencensuur van de Nederduitse gereformeerde kerkenraad van Rotterdam en de classis van Schieland. Aan de
censuur door de provinciale synode van Zuid-Holland, waaronder de genoemde kerkenraad en classis ressorteerden, is hiervoor reeds een apart hoofdstuk'19 gewijd. Vooraf dient nog te worden opgemerkt, dat de acta van de kerkenraad voor de periode tot
1639 verloren zijn gegaan. Dat betekent dat sommige zaken wel degelijk in die kerken-
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raad aan de orde zullen zijn geweest, maar dat daarvan helaas geen getuigenis is bewaard
gebleven.
Dejaren 1617-1625^°
Visitatores librorum
In de classis waren interne 'visitatores librorum' actief, die alle geschriften die door lidmaten in licht gegeven zouden worden of reeds waren gegeven321 nauwlettend in de
gaten hielden en inhoudelijk controleerden;322 om de zoveel tijd werden nieuwe personen aangewezen om deze functie te bekleden. 32 '
Persoonlijke kwesties32^
Van een voorafgaande visitatie zal in ieder geval geen sprake zijn geweest in juli 1617:
toen werd in de remonstrantse classis besproken dat Petrus van Wassenburch, de predikant van Poortugaal, openlijk vanaf de kansel had geklaagd over twee pamfletten die
predikant Adriaen Simonsz. recent had laten drukken. Het betrof de pamfletten Antwoort op een zeker lasterschrift door Adriaen Symonsz. ende Reinier Bormans van Petrus
Wassenburch zelf en Verscheyden onwaerheden ende contradictiën van Adriaen Simonsz.
Wassenburch had vanaf de kansel geroepen dat Simonsz. 'ontrouwelijck hadde gehandelt, verclaerende dat het zijn gevoelen niet en is 't gunt van hem in openbaeren druck
is uutgegeven, maer dat men hem valschelijck beliecht'. Simonsz. moest nu, in gezelschap van een aantal anderen, aan de Rotterdamse magistraat en aan de kerkenraad van
Poortugaal gaan vertellen dat hetgeen in de drukken werd vermeld, wel degelijk datgene was wat Wassenburch had gezegd en bedoeld. 32 '
In 1619 was er nog steeds onenigheid rond de persoon van Wassenburch. Daarom
werd er, op verzoek van de Rotterdamse kerkenraad, op 2 april een extra-ordinaris vergadering gehouden te Schiedam om te kunnen spreken over enige punten uit een boek
van Wassenburch326, waarover verschillende heren gevallen waren. De classis stelde tijdens deze vergadering vast 'dat hetgene enige broeders uut die kerkenraet van Rotterdam in deselve vergaederinge des kerkenraets327 over sijne voorstellinghe hebben ingebracht dat hebben gedaen omme haere vrije stemme te geven ende gemoet daerin te
quite niet tot naedeel D. Wassenburgius.' Men zou Wassenburch daarom een 'eerlijck
testimonium' meegeven. Verder wilde men aan de kwestie geen aandacht meer besteden, 'opdat alles in christelicke vreede ende liefde mocht aengeleijt weese ende door
veerder moijte geen onlust veroorsaeckt ende de vianden des waerheijts den mont niet
opcngedaen en werden.' 328
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In 1619 ontstond in de classis eveneens geruzie over een boekje dat de predikant van
IJsselmonde, Adrianus Joannes, had laten drukken. De titel van dit boekje wordt niet
in de acta vermeld; bedoeld zal zijn Joannes' Spieghel ende sonderlinghe exempel van
Christelijcke verdrachzaemheydt, tusschen Johan Calvin, ende Philip. Melanchth. onverbreekelijck onderhouden, hoe wel zy over de hedensdaechsche verschilpoincten, van contrarie ghevoelen gheweest zijn. Alles tot vrede ende stichtinghe der ghemeynte Christi aengheleyt (Rotterdam, 1618).329 De leden van de classis waren over de inhoud van dit
geschrift zeer ontstemd. Men wilde Joannes daarom voor straf een schuldbekentenis
laten uitspreken vanaf de kansel in Rotterdam. Zou hij dat niet doen, dan mocht hij
niet langer preken, 'D'welck hem aengeseijt sijnde, heeft liever gehadt niet te prediken,
dan te lyden dat de schultbekentenisse afgecondicht soude worden, ende daerover aen
de classe versocht dat men de kercke van Iselmonde souden waernemen.' Inderdaad
werd Joannes' dienst in IJsselmonde vervolgens waargenomen door predikant Valerius
van Kralingen.330
Dejaren 1647-1655
Visitatores librorum
Om de grote stroom van geschriften goed het hoofd te kunnen bieden werd in deze
periode zowel in de kerkenraad als in de classis herhaaldelijk gesproken over een goede
invulling van de functie van visitator librorum. Zo besprak de kerkenraad tijdens de vergadering van 11 augustus 1649 dat op de laatst gehouden synode was bepaald dat er bij
de magistraten aangedrongen moest worden op de aanstelling van visitatores librorum'
namens de wereldlijke overheid. De Rotterdamse magistraat zei weliswaar toe zich over
het voorstel te zullen buigen331, maar er gebeurde verder niets. Door de classis werd
daarom besloten nogmaals met de magistraat te spreken.332 In één van de kerkenraadsvergaderingen van 1650 werd vervolgens beraadslaagd over het plan van de Zuid-Hollandse synode ook politieke 'visitatores' te gaan aanstellen om de visitaties effectiever te
laten verlopen. Opnieuw zouden de Rotterdamse burgemeesters hierover worden
geraadpleegd;333 uit de stukken blijkt echter niet hoe deze zaak is afgelopen.
Een tamelijk merkwaardig aspect van de functie van visitator kwam tenslotte in 1656
kort aan de orde in de classis: 'En fde 'visitatores librorum'] sullen getracteert werden
bij diegene, die de boecken haar geven te visiteeren, maar hare reijskosten sullen betaalt
werden van de Classis.'334 Degenen die, verplicht, hun boeken ter visitatie aanboden,
dienden dus zelf de kosten daarvan te vergoeden!
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Landelijke kwesties'35
In de classis van Schieland werd in 1649 kort gesproken over het probleem van de twistschriften die voortdurend in het licht werden gegeven door Voetius en Maresius. Als
reactie op deze affaire kwam de classis slechts met het advies op vriendschappelijke wijze met de heren geleerden overleg te plegen.336 Van een uitgebreide verdere behandeling van de zaak was vervolgens geen sprake meer.
Dejaren i66j-i6j5
Boekvisitaties
In deze jaren bemoeide de kerkenraad zich met de inhoud van het jaarlijkse nieuwjaarsgedicht voor de wezen van de stad Rotterdam. In 1668 kwam in de vergadering ter
sprake, dat tot ongenoegen van de kerkenraad het gedicht voor dat jaar al was gedrukt,
zonder voorafgaande visitatie.337 In 1674 werd het gedicht voor dat jaar wel eerst keurig in de kerkenraadsvergadering voorgelezen, waarna het ook werd goedgekeurd.33
Van een uitdrukkelijk verzoek om visitatie was sprake in oktober 1672. Toen kwam ene
Jan Quint zich namelijk bij de classis melden:
'quam binnen Jan Quint uyt et Rheense Veen, nu alhier tot Rotterdam wonagtig, levert over eenige theologische schriften, versoekende dat de E: Classi die
gelieve te oversien, ten eynden die door den druk mogte gemcijn maken. De
Classis oordeelt datmen de schriften sal visiteren door visitatores librorum die
voor dit jaar sijn D. Koeck ende D. Grebben' 339
Op 9 januari 1673 kwam de classis op de ingeleverde geschriften van Quint terug:
'De visitatores librorum, hebbende overgesien het tractaet van Johan Quint, stellen voor, dat (onder verbeteringe) oordeelen, niet dienstige noch geraetsaem te
sijn, dat het selve met approbatie des Classis soude uijtgegeven worden. Waer
meede haer de E. Classis heeft geconformeert.'340
Blijkbaar achtte de classis de druk van de geschriften op zichzelf niet problematisch,
maar wilde men niet dat er in de geschriften melding zou worden gemaakt van een
expliciete classicale toestemming. In de acta wordt naar aanleiding van Quints geschriften van een 'vereeringe' gesproken, dus er zal van maatregelen tégen de geschriften in
ieder geval geen sprake zijn geweest.
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Licentieus drukwerk in het algemeen341
Op 19 juni 1668 werden in de classis de gravamina voor de aanstaande synode vastgesteld. Ook het 'licentieus drucken, en verkoopen van vele godslasterlicke sociniaense, en
andere vuyle ergerlicke boecken' kwam daarbij ter sprake. 342 Niet alleen de classis van
Schieland, maar ook vele andere classes maakten zich over dit verschijnsel ernstige zorgen. Zo werd in juli 1671 het gravamen van de classis van Dordrecht over (met name)
het licentieus drukken besproken:
'De Classes van Dordrecht heeft het int besonder tegen het schenden, van den
hoogen en waerden naeme des heeren onses gods, tegen het prophaneren van des
beeren h. rust-dagh, tegen de stoute insolentien van de paus-gesinden inden lande en besonder mede, tegens de ondraeghelycke moedwilligheden en het licentieus drucken van veele seer schandaleuse boecken, door de welcke de herten en
ingesetenen deser landen werden van godt de heere afgetrocken, tot allerlij lightvaerdigheden, en onbeschaemtheden, omme de goddelycke gramschap tegen een
ondanckbaere nature te verwecken. En het waere nu wel te wenschen, dat op een
gemeene reformatie serieus gelet werde, in dese dangereuse tijden: eer dan Godt
de heere reformere met straffen en plaegen en dit landt in synen goddelycken
reghtvaerdigen toorn verslonden worde.' 34 '
Het licentieus drukwerk bleef de classis bezighouden: in januari 1675 besloot men naar
aanleiding van de resolutie van de Noord-Hollandse synode betreffende de regels rond
de boekvisitaties344, waarin ook werd gesproken over het licentieus drukken, te laten
weten, dat men in Rotterdam voortdurend alert was. 345
Persoonlijke kwesties
In de classicale acta van 1670 werd op 8 juli vastgelegd:
'De broeders die van dese Classe ad Synodum gaen werden gelast te vernemen by
de leden en besonder députâtes Synodi, of haare Ее. kennis hebben van een
boeck onlangs uytgekomen De Libértate Philosophandii 34 en noch van een
boeexken34? van Henricus Schlüter van Kentekenen der wedergeboorte34 in
welcke voor- en na-reden hy de gereformeerde kereken schrickelyk lastert: en den
Synodo in bedencken geven wat daer tegen te doen, en of niet een geleerde man
behoort versocht te werden die lasteringen daer in begrepen, grondig te wederleggen.' 3 «
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De classis wilde over deze geschriften dus advies vragen aan de synode; men overwoog
immers weerleggingsmaatregelen. De wijze waarop vervolgens door de verschillende
synodes werd gehandeld met het genoemde geschrift van Spinoza, is bekend. 350 Hoe
het met het geschrift van Slüter afliep, wordt uit de stukken verder niet duidelijk.
Van een weerlegging was in ieder geval wel sprake bij een langlopende kwestie rond de
Bleiswijkse predikant Adrianus de Herder351, waaruit ook meerdere verdedigingsgeschriften van de betrokken partijen voortkwamen. Aan de oorzaak van de onenigheden
tussen de Herder en de Rotterdamse classis zal hier voorbij worden gegaan. Voor deze
studie is het echter wel van belang na te gaan hoe de classis op een geschrift van De Herder reageerde. Naar aanleiding van het geruzie gaf die laatste namelijk een verdediging
in het licht onder de titel Historia apohgetica, ofte waarachtigh vertoogh van al 't geen in
de kercke tot Bleiswijk, ah ook in de elasse van SchieUnd, over 't werk van de Reformatie,
voorgevallen is. Tot verantwoordinge van alle de ongefundeerde beschuldigingen des opgemeten Classis}'*1 Deze verdediging was een reactie van De Herder op het eerder door de
Rotterdamse classis uitgegeven Verhaal des E. Classis van Schielandt}^
Op ii april 1673 werd door de classis besloten een weerlegging van De Herders boek
te laten vervaardigen:
'De E. Classis heeft aen D. Ridderus ernstelyk versogt, terwijle sijne E. de gansche handelingh in saeck van De Herder heeft bijgewoont, dat sijne E. gelieve de
moeijte te nemen, om het boeck, dat bij De Herder wert uijtgegeven, te wederleggen, dat sijne E. daer voor een honorarium sal werden toegeleijt, en heeft D.
Ridderus het selve aengenomen.' 354
Inderdaad werd door Franciscus Ridderus een weerlegging vervaardigd, onder de veelzeggende titel Den wegh der waerheydt voor den dolenden herder, in noodige aenspraeck
over sijn Historia apologetica;^ na goedkeuring werd dit verweerschrift ook gedrukt. 35 "
Van verdere maatregelen met een directe betrekking tot De Herders verdediging was
geen sprake; wel werd De Herder op verschillende manieren en herhaaldelijk bestraft
voor de conventikels die hij tegen de wil van classis en magistraat in Rotterdam hield.
Het is uiteraard mogelijk dat bij de bepaling van de opgelegde straffen (verbanning en
tuchthuisstraf) de verschijning van diens geschrift(en)357 wel heeft meegespeeld.
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Dejaren 168γ-ι6ρ^
Boekvisitaties
Ook in deze periode hield de kerkenraad zich telkens in november en december bezig
met het doorlezen van het nieuwjaargedicht voor de wezen van de stad. In 1686 viel er
op het gedicht, dat in dat jaar door Pieter Rabus was geschreven358, iets aan te merken.
De kerkenraad was van mening dat het betreffende gedicht pas zou kunnen worden
gedrukt indien de volgende passage werd geschrapt: 'Wiens toon sich nu ten sesde maal
laat hooren, // En noit mishaagde als aan quaadaardige ooren.' Ook diende het nu vol
gende stukje duidelijker te worden gesteld: 'Een oordeel sonder mededoogen sal //
Rechtstreeks den onmeedogenden verdoemen. // En wat sal daar in tegen Christus roe
men? // Barmhertigheid, die hoofd-deugd boven al.' 3 5 9 In de jaren 1692 tot en met 1694
werd expliciet vastgesteld dat de nieuwjaarsgedichten wat betreft de kerkenraad zonder
problemen konden worden gedrukt. 3 In de stukken van de Rotterdamse magistraat is
niets te vinden over de jaarlijkse visitatie van het nieuwjaarsgedicht door de kerkenraad.
Het lijkt erop dat de kerkenraad daadwerkelijk (vooraf!) invloed kon uitoefenen op de
inhoud van de gedichten; het blijft echter de vraag of de verschillende auteurs de voor
gestelde veranderingen ook echt aanbrachten. 3 " 1
Los van de nieuwjaarsgedichten controleerden de 'visitatores librorum' in deze jaren
de grote stroom van gedrukte preken en ander geschriften die door de naar de Repu
bliek gevluchte Franse predikanten in het licht werden gegeven. 362 In 1691 moest
nadrukkelijk worden vastgesteld dat enkele van deze uitgeweken predikanten in hun
boeken en predikaties veel sociniaanse, pelagiaanse, libertijnse en andere schadelijke
stellingen opnamen. Men vreesde daardoor voor een ondermijning van de ware gere
formeerde godsdienst. In de strijd tegen dit soort onbetamelijke geschriften stond de
Nederduitse kerkenraad echter niet alleen: met name Pierre Jurieu, predikant van de
Rotterdamse, Waalse gemeente had zich reeds fel tegen deze onorthodoxe praktijken
verzet. De Nederduitse kerkenraad bedankte hem dan ook hartelijk voor de onderno
3 3
men acties.
In 1692 werd door de classis nog eens bevestigd dat het absoluut noodzakelijk was
dat diegenen die theologische geschriften in het licht wensten te geven, daarvoor eerst
de expliciete toestemming, gebaseerd op een voorafgaande visitatie, dienden te krijgen
van de classis waartoe zij behoorden. 3 4 Het leek de classis een goed zaak wanneer op
de komende synode hierover opnieuw een aparte resolutie zou worden geformuleerd,
3 5
compleet met de vermelding van de straffen die stonden op overtredingen. "
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Licentieus drukwerk in het algemeen
Tijdens vrijwel alle classisvergaderingen kwam het licentieus drukwerk als algemeen verschijnsel wel op een of andere manier aan de orde. Meestal werd slechts vastgesteld dat
men ertegen waakte3 , soms stond men uitgebreider bij het probleem stil. Zo wilde de
classis in 1690 via de classicale gedeputeerden aan de synode voorstellen dat aan de Staten van Holland zou worden gevraagd erop toe te zien dat voortaan alleen nog Oude en
Nieuwe Testamenten zouden worden gedrukt die door diezelfde Staten waren voorzien
van een privilege.3"7 Aldus kon worden voorkomen dat allerhande foutieve vertalingen
met de meest vreemde en soms zelfs schokkende drukfouten in omloop kwamen. In
1695 kwam de classis tot de volgende constatering:
'Dewyle dat de classis merkt dat vele boeken vol van atheistise ketterse en pernitieuse stellingen van tyt tot tyt (ook onder privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staten deser Provintie) worden gedrukt en uitgegeven, tot nadeel van de
Waerheit en Ware Gereformeerde Religie, en voortsettinge van schadelijke gevoelens en prophaniteit; soo is't dat de E. broederen gedeputeerde deses Classis ad
Synodum, by 't oplesen van des acti rakende 't licentieus boekdrucken, aen de
christlijke Syodus in bedenkinge sullen geven, wat daer omtrent sal mogen te
doen zyn, om dat voor te komen.' 3 "
Landelijke kwesties
Mede naar aanleiding van het licentieus drukwerk in het algemeen kwam in de classis
de vertaling van het Nieuwe Testament, voorzien van opmerkingen, van Christianus
Hartsoecker, gewezen remonstrants predikant van Rotterdam, aan de orde. De vertaling, die ook bij verschillende andere classes en bij meerdere synodes werd besproken'" 9 ,
werd door de classis verafschuwd; men zou graag zien dat de vertaling 'overal moge
geweert werden.' 370 Eén van de leden van de classis werd verzocht de vertaling door te
nemen 'om inde aenstaande Classis ante synodaal syn aenmerckingen daer over intebrengen'.371 Degene die voor deze visitatie speciaal werd aangewezen, kweet zich naar
behoren van zijn taak; hem werd vervolgens gevraagd zijn op- en aanmerkingen kenbaar te maken aan de synode. 372
Veel uitvoeriger stonden kerkenraad en classis stil bij de problemen rond de verschijning
van Bekkers Betoverde werelt. Het boek, 'so berugt in het gehele lant en vol van vreemde
en verfoeylijke stellingen', kwam in de classis voor het eerst ter sprake in juni 1691. Men
zou tijdens de komende synode laten weten 'hoe verschijdene leden deser vergadering dat
boek met grote ontsteltenisse hebben gelesen, en ten hoogste haer misnoegen daer over
hebben getoont.' 373
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In de kerkenraadsvergadering besprak men Bekkers boek op 27 februari 1692. Zonder meer was de Rotterdamse kerkenraad van mening dat het boek zeer verwerpelijk
was. Ook met Bekkers in druk verschenen genoegdoening was men het geenszins eens.
Bekker moest uit zijn ambt ontheven worden; in de classis zou steun tegen hem worden gezocht. 374
De Rotterdamse kerkenraad voelde zich dusdanig nauw bij de kwestie betrokken dat
besloten werd een 'circulaire brief' op te stellen en te zenden aan alle kerkenraden van
Zuid-Holland, alsmede aan die van Nijmegen, Utrecht, Leeuwarden, Kampen, Groningen, Middelburg, Enkhuizen en Edam. Men gaf in deze briefte kennen geen genoegen te nemen met de door Bekker geschreven genoegdoening. Aangekondigd werd, dat
de zaak in de classis van Schieland ter sprake zou komen en dat men zich nadrukkelijk
zou verzetten tegen Bekkers aanblijven.375 Kort daarop werd ook een aparte brief gezonden aan de kerkenraad van Amsterdam: Amsterdam ontving een kopie van de circulaire brief en daarnaast 'een brief ter opweckinge om de argenisse door Dr. Bekker gegeven te helpen weren.' Men wees de Amsterdamse kerkenraad er overigens op dat de circulaire brief inmiddels buiten kennis en toedoen van de Rotterdamse kerkenraad in druk
was verschenen.376 In de begeleidende brief waarschuwde Rotterdam de Amsterdamse
kerkenraad voor het werk en de predikaties van Bekker, hoewel men liet weten zich te
realiseren dat Bekker als predikant niet ressorteerde onder de gemeente Rotterdam. Er
werd een uitgebreide beschrijving gegeven van Bekkers dwalingen. De Rotterdamse kerkenraad verzocht juist de Amsterdamse kerkenraad, onder wie Bekker wèl ressorteerde,
die dwalingen scherp te veroordelen; Amsterdam was immers ook de grootste gereformeerde gemeente en derhalve het voorbeeld voor de gehele Republiek.377
Op 19 maart werd een schrijven besproken van de kerkenraad van Utrecht. Men had
inmiddels geantwoord en de tekst van de Utrechtse brief was reeds in de acta opgenomen: de kerkenraad van Utrecht bedankte de Rotterdamse kerkenraad buitengewoon
hartelijk voor het initiatief van de circulaire brief. Utrecht moedigde Rotterdam aan
vooral met zijn strijd door te gaan en de weg te blijven wijzen aan de andere kerken in
het land. 378 Kort na elkaar kwamen nu ook allerlei reacties van andere kerkenraden binnen. 379 De Rotterdamse kerkenraad besloot een speciaal gravamen over Bekker op te
stellen voor de eerstvolgende bijeenkomst van de classis,
'op dat dit heijloos boek als onregtsinnigh en vol dwalingen en lasteringen mag
veroordeelt worden en daar mede gehandelt gelijk de chr. sijnodus gewoon is te
handelen met diergelijk boeken, en in alles daar toe te dirigeren dat hij Bekker
sig door dit boek inhabijl gemaakt hebt om oijt als predikant eenigen dienst in
onse kerk te können doen de facto van predikdienst.' 380
Dit gravamen werd door de classis overgenomen.381 Bij de acta van de kerkenraadsver-
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gadering van 5 december 1692 voegde men vervolgens de tekst van de verbodspublicatie van de stad Utrecht, betreffende Bekkers Betoverde werek3°z Op 7 januari 1693
kwam ter sprake dat inmiddels aan de verschillende kerkenraden was gevraagd alle
mogelijke middelen aan te wenden om het boek van Bekker niet alleen in Utrecht, maar
ook in het gewest Holland verboden te krijgen. Lukte dat niet, dan zou men in ieder
geval proberen het boek in Rotterdam te laten verbieden. 58 '
Alles wat over Bekkers boek was besloten door de Rotterdamse kerkenraad, werd aan
de Zuid-Hollandse synode bekendgemaakt.' 84 Op 16 juni 1693 nam men zich voor aan
de Rotterdamse burgemeesters te vragen of zij er voor wilden zorgen dat de zaak van het
verwerpelijke boek van Bekker ter sprake zou komen in de vergadering van de Staten
van Holland.' 85 Na 16 juni werd er over de affaire-Bekker in de kerkenraadsacta niets
meer genoteerd, maar in de classis bleef de discussie nog voortduren: men had moeten
constateren dat inmiddels twee nieuwe delen van Bekkers boek waren verschenen. De
gedeputeerden zouden deze nieuwe delen doornemen om er de aanstootgevende passages uit te halen en aan de classis voor te leggen.' 6 Geconcludeerd werd dat Bekker ook
in de nieuwe delen volhardde in zijn ernstige dwalingen; deze delen moesten daarom
eveneens aan de synode worden voorgelegd.' 7
Naast de, schriftelijk vastgelegde, opvattingen van Bekker, had men in deze jaren te
kampen met de als verwerpelijk beschouwde ideeën van Alexander Röell.' Ook over
het gedachtegoed van deze landelijk bekende auteur werd te Rotterdam beraadslaagd.
In 1691 besloot de Rotterdamse kerkenraad een gravamen over de Franeker hoogleraar
in te dienen bij de classis van Schieland, vanwege Röells traktaat over de eeuwige generatie van Jezus Christus.' 9
Een jaar later kwam de kwestie rond Röell opnieuw bij de kerkenraad aan de orde:
voor de behandeling daarvan door de synode werden toen vijf punten opgesteld: (1) de
classis werd bedankt voor haar bemoeienissen; (2) men benadrukte dat het eerder reeds
genomen synodebesluit aangaande Röell'9° in Rotterdam in de praktijk werd gebracht;
(3) men gaf te kennen, dat men het liefst een altijd geldend besluit van de synode tegen
Röell zou willen hebben; (4) men wenste 'het sijnodus in bedenkingh te geven of met
correspondentie van Ed: heer Commissaris politijk niet eenig middelen konde worden
bedaght tot weeringh van Roel en syn boeken ; (5) men meende dat er bij de synode op
moest worden aangedrongen te streven naar een overal eendere aanpak: alle mogelijke
middelen moest worden aangewend om Röell te weren.'^ 1 De aldus geformuleerde punten moesten voor de gedeputeerden ter synode 'strecken tot den stoffe van haer advijs
aldaer.''^
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4.4 De Waalse gereformeerde kerk
4.4.1 Beknopte historische situering^
Tijdens de synode van 1578 te Dordrecht werd besloten tot een administratieve scheiding tussen de Nederduitse en de Waalse gereformeerde gemeente. In 1586 werden de
Walen in Rotterdam voor het eerst door een Waalse predikant bediend. Vanaf 1590 hadden zij hun eigen predikant en eigen kerkenraad. Tot 1627 hield men kerk in de kapel
van het Bagijnhof; vanaf dat jaar nam men de St. Sebastiaankapel in gebruik. Vanwege
plaatsgebrek kreeg de Waalse kerk in 1631 de beschikking over de kerk op het westeinde van de Hoogstraat, die in de periode 1635-1655 echter voor de Merchants Adventures
werd opengesteld en pas in 1656 opnieuw in gebruik kon worden genomen.
Tweede helft zeventiende eeuw
De Waalse kerk kreeg in de tweede helft van de zeventiende eeuw te kampen met verschillende, hevige interne en externe spanningen. Dieptepunt vormde de herroeping
van het Edict van Nantes in 1685. Deze herroeping leidde tot een grote stroom vluchtelingen naar de Republiek. 394 Ook in Rotterdam vestigden zich veel gevluchte hugenoten. Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd het steeds meer 'bon ton' de
Waalse en niet langer de Nederduitse kerk te bezoeken. Vele aanzienlijke Rotterdammers zijn daarom ouderling of diaken van de Waalse kerk geweest.
Voordat het Edict van Nantes werd herroepen had de Waalse kerk slechts één predikant in de persoon van Charles de Rochefort. In 1672 werd naast hem Phinées Piélat
beroepen. In 1681 ging De Rochefort met emeritaat; hij werd opgevolgd door Pierre
Jurieu, die sinds 1671 hoogleraar was geweest aan de universiteit van Sedan.395 Jurieu 39
werd kort na zijn beroeping eveneens benoemd tot professor aan de Rotterdamse illustere school. Hij is de geschiedenis ingegaan als een fel en emotioneel voorvechter van de
verdrukte hugenoten. Zijn aandeel in de hierna te bespreken censuurkwesties was dan
ook bijzonder groot. In 1685 kwam er een derde predikant, Pierre du Bosc. Aangezien
zowel Piélat als Jurieu en Du Bosc met een slechte gezondheid hadden te kampen,
besloot men in 1691 twee zogenaamde 'pasteurs surnuméraires', te bezoldigen uit een
speciale collecte. Dit werden Jacques Basnage, voormalig predikant van Rouen, en
Daniel de Superville, voormalig predikant van Loudun. Hiernaast werden nog acht
'reserve-predikanten' onderhouden. Zowel Jacques Basnage397 als zijn broer Henry Basnage39 , die van 1687 tot 1690 als advocaat te Rotterdam was gevestigd en die van 1687
tot 1709 de Histoire des ouvrages des savants uitgaf, als een vervolg op Pierre Bayles399
Nouvelles de la République des lettres, raakten in conflict met Pierre Jurieu.4 00
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4.4.2 Interne censuurpogingen door de Waahe gereformeerde kerk
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
Van de archiefstukken der Rotterdamse, Waalse gereformeerde kerk, die zich bevinden
in het gemeente-archief van Rotterdam, zijn alle relevante stukken van de kerkenraad
onderzocht. 4 0 1 In de bibliografie zijn de geraadpleegde stukken beschreven.
De aangetroffen gevallen van censuur: dejaren 1647-1655 en ι66γ-ι6γ$
Noch in de periode 1652-1655 noch in de periode 1667-1675 zijn concrete censuurkwesties aangetroffen. Pas in de periode na de herroeping van het Edict van Nantes (1685)
ging de Rotterdamse Waalse kerkenraad zich daadwerkelijk met het intern visiteren en
censureren van geschriften bezighouden.
De jaren i6Bj-i6ç$
Binnen de Waalse gemeente hebben zich in deze periode, als gezegd, zeer veel onderlinge ruzies voorgedaan. Bij veruit de meeste van die ruzies was Pierre Jurieu betrokken.
Vrijwel altijd gingen ze gepaard met het over en weer vervaardigen van allerhande twistschriften en verdedigingen van de eigen opvattingen. De Rotterdamse Waalse kerkenraad en vooral ook de overkoepelende Waalse synode deden er van alles aan het tegen
elkaar in het licht geven van geschriften te stuiten. De verschillende onderlinge twisten
en de geschriften die daaruit voortvloeiden zijn op meerdere plaatsen in de secundaire
literatuur reeds uitgebreid besproken. 402 Aan deze, soms zeer complexe en langdurige,
twisten zal hier daarom verder voorbij worden gegaan.
Bemoeienissen van de Nederduitse gereformeerde kerk
In de laatste jaren van de zeventiende eeuw probeerde de Nederduitse gereformeerde
kerk zich verschillende malen te bemoeien met censuuraangelegenheden binnen de
Waalse kerk. Bij voorkeur wilde de Nederduitse kerkenraad wat de interne boekencensuur betrof één lijn trekken met de Waalse broeders. Het kwam echter meer dan eens
voor dat de Nederduitse kerkenraad moeite had met geschriften die waren vervaardigd
door Waalse predikanten. Zo moest men constateren dat in een boek van Jurieu, getiteld Een introductie tot de verkUring van den brief tot den Romeynen, verschillende
onrechtzinnige uitspraken voorkwamen. Het scheen dat het boek al was goedgekeurd
door de theologen van de Leidse universiteit. 403 Uiteindelijk werd echter bekend dat
ook de Waalse synode zelf het genoemde boek van Jurieu had afgekeurd. 404
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Iemand wiens geschriften zeker ook nauwlettend door de Nederduitse kerkenraad in
de gaten werden gehouden, was Pierre Bayle; herhaaldelijk kwam hij in de vergaderingen ter sprake. Zo werden in april 1692 uittreksels uit verschillende boeken van Bayle in
de vergadering gepresenteerd:
'sijn hier op dese tafel gelegt en gelesen sekere schadelijke gevoelens geextraheert
uijt verscheyde boeken soo gemeyn wort gemaakt door den professor philosophia Bail, waar op te naast sal worden gedelibereert.'4°5
Omdat men niet geheel op eigen initiatief maatregelen wenste te nemen, werd besloten
af te wachten 'wat de nabij sijnde Walsche Sijnodus in desen sal geconcludeert hebben.' 406 Bayle bleef de gemoederen echter bezig houden: eind 1692 liet een aantal
Nederduitse broeders weten dat:
'twee Fransche predicanten aan haer huijsen syn geweest, verclarende de schadelycke en goddeloose stellingen in de boeken van de professor Beil alsdan versoekende dat dese Eerw: rCerkenraade sich by haar gelieve te overwegen, en dat
soodanige stellingen mochten werden tegengegaen.'
De Waalse predikanten kwamen nu dus uit eigen beweging om hulp vragen; dit was
voor de Nederduitse kerkenraad aanleiding Bayles geschriften aan een nader onderzoek
te laten onderwerpen door een aantal leden die het Frans machtig waren. 4 ° 7 In januari
1693 werden in de vergadering verschillende passages uit Bayles Pensées sur les Comètes
voorgelezen, 'welke van dese vergaderinge verfoeijelijk en inde gereformeerde kerke
onverdragelijk geoordeelt werden.' 408 Na overleg met enkele leden van de Waalse kerkenraad, 'welcke versoghten dat aan haar uijt dese vergadering copie moght worden ter
hant gesteh van het geen bij deselve in saake van Bail is geresolveert', werd besloten geen
schriftelijke conclusies te overhandigen, maar mondeling met de Waalse broeders contact te houden, 'met versoek aan haar tot vorder neerstigheijt in desen'. 4 ° 9
Vervolgens besloot de Nederduitse kerkenraad de uittreksels uit de boeken van Bayle in te voegen in de acta om er naar behoren mee te kunnen handelen. 410 De uittreksels moesten in ieder geval aan de synode worden voorgelegd.411 Tegen het eind van 1693
kwam de kwestie-Bayle412 ter sprake bij de Rotterdamse magistraat: de Nederduitse kerkenraad had toen inmiddels meerdere keren geklaagd over het feit dat in de boeken van
Bayle 'verscheijde dangereuse stellingen waren geïnflueert.' De burgemeesters besloten
uiteindelijk het zekere voor het onzekere te nemen door Bayles tractement (vijfhonderd
gulden per jaar) op te schorten. 413
Een en ander hield echter niet in dat de problemen nu waren opgelost: in de Waalse gemeente bleven nog jarenlang verhitte discussies, met en zonder Bayle, gevoerd wor-
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den over Bayles opvattingen, zoals hij die onder meer had vastgelegd in verschillende
geschriften.414
Boekvisitaties
Jurieu bood tijdens de kerkenraadsvergaderingen herhaaldelijk geschriften van zijn
hand ter visitatie aan. Zo luidde het in juni 1691:415
'Monsieur Jurieu aijant fait présenter à la Compagnie, un escrit portant qu'il la
priait en execution du sijnode de Leijden, d'authoriser ceux qu'elle rendra pour
examiner les ouvrages theologiques qu'il auoit à mestre au jour selon l'article
25. me du sijnode d'Amsterdam quij ordonne qu'on examinera les livres sur les
matières de religion. La compagnie a nommé messieurs Piélat, Du Bosc, Groenhout, & Ferrand, pour examiner les livres que mr. Jurieu a dessein de mettre en
lumière, dont il feront leur rapport à la compagnie.' 416
Jurieus boeken werden overigens vrijwel altijd door de 'visitatores librorum' goedgekeurd. 417 Getuige het bovenstaande citaat, hield Jurieu zich zeer nauwgezet aan de
Waalse visitatieregels. Gezagsgetrouwheid zal daarbij niet zijn voornaamste drijfveer zijn
geweest: expliciete goedkeuringen van de kerkenraad, en die kreeg Jurieu dus geregeld,
versterkten zijn positie aanzienlijk en het zal vooral die positieversterking zijn geweest
die Jurieu ertoe bracht zijn geschriften ter visitatie aan te bieden.41*
Ook Philippe le Gendre toonde de kerkenraad zijn schriftelijk werk: hij had een
brief laten drukken 4 ' 9 en nu wenste hij dat de kerkenraad een officile goedkeuring aan
dit gedrukte schrijven zou geven. Ook zou hij graag toestemming krijgen voor het drukken van een preek, door hem gehouden te Amsterdam. De kerkenraad wees hem erop
dat hij voor zijn brief al de goedkeuring had gekregen van de synode; een extra goedkeuring namens de kerkenraad achtte men overbodig. 420 Over de preek merkte men
op:
'la comp. a après avoir leu le rapport des personnes quij ont esté commises pour
examiner le sermon, elle authorise monsr. Le Gendre autant qu'il est en son pouvoir de produire en publicq le dit sermon, comme n'y aijant rien trouvé de contraire à la parole de Dieu & à la confession de foij de noz églises.'421
Persoonlijke kwesties
Op ι februari 1693 verscheen Pierre Chauvin uit eigen beweging in de vergadering van
de kerkenraad. Hij wilde namelijk een schandaal voorkomen, dat zou kunnen ontstaan
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vanwege La religion naturelle, samengesteld door Chauvins broer, predikant te Norwich,
en inmiddels door de druk gemeen gemaakt. In de kerkenraadsacta werd over dit
geschrift het volgende genoteerd:
'il [Pierre Chauvin] a déclaré qu'il estoit vray que la coppie manuscrite de cet
ouvrage ayant esté mise entre ses mains, il l'avoit donnée au libraire pour l'imprimer: mais qu'estant alors malade il n'avoit pu lire le traitté & qu'ainsy il n'avoit aucune cognoissance des erreurs dont il est remply — qu'il estoit tres fâché
que ce dit livre est paru, qu'il détestoit toutes les erreurs qu'il contenoit'
De kerkenraad kende verschillende gunstige getuigenissen over Pierre Chauvin. Men
wist ook dat Chauvin nooit, noch in preken noch in gesprekken, tegen de leer van de
kerk was ingegaan. Daarom was men overtuigd van de waarheid van zijn verhaal. Desalniettemin was men zeer teleurgesteld over het verschijnen van een 'livre sy remply
d'erreurs imprimé sans qu'il l'aist fait examiner comme il estoit de sa prudence & selon
l'ordre etably dans les provinces.' De predikanten zouden het gewraakte werk onderzoeken en vervolgens rapport uitbrengen. 421
Het doornemen van La religion leidde tot geschokte reacties: het boek bleek van voor
tot achter te zijn gevuld met grove onwaarheden over de predikanten, de sacramenten
en de heilige drieenheid. Men veroordeelde het werk in zijn geheel en aan de synode
zou worden gevraagd eveneens een officiële veroordeling uit te spreken. 423 Uiteindelijk
werd besloten de kerkenraadsacte waarin het boek werd veroordeeld te laten drukken
om er exemplaren van naar alle andere kerken te kunnen zenden. 424
In 1694 leidde onderlinge ruzies tot een inmenging van de Nederduitse kerk: op 14
november van dat jaar meldde Jurieu aan de Rotterdamse kerkenraad, dat Samuel Basnage de Flottemanville, predikant van de Waalse kerk te Zutphen, zijn opwachting had
gemaakt in de Nederduitse gereformeerde synode van Gelderland. Aldaar had hij zich
beklaagd over de geschriften van Jurieu. Hij voelde zich door de eigen synode in de steek
gelaten en daarom had hij de Gelderse synode nu maar verzocht de geschriften van Jurieu te onderzoeken. Aan de Rotterdamse Waalse kerkenraad was vervolgens een vertaalde
acte van de synode van Gelderland overhandigd; deze acte was in de vergadering toegelicht door een lid van de Nederduitse kerk, te weten de heer Doesburg, gedeputeerde ter
Nederduitse gereformeerde synode. De Nederduitse kerk bleek één lijn te willen trekken
met de Waalse.425 Uiteindelijk liet men de zaak over aan de Walen, omdat men erop vertrouwde dat die deze interne problemen zelf wel zouden kunnen oplossen. 426
Eind 1694 liet Jurieu de kerkenraad weten, dat de Utrechtse predikant Saurin recent een
boek in het licht had gegeven onder de titel Examen de la Théologie de monsr. Jurieu. Vol-
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gens Jurieu streed de uitgave van dit polemisch geschrift met de resoluties van de Waalse synode, 'par lesquelles il est très expressément défendu aux pasteurs des églises de ces
provinces d'écrire des livres injurieux les uns contre les autres'. De kerkenraad was het
ermee eens dat men alleen al aan de titel van het genoemde werk kon zien, dat het hier
om een polemisch geschrift ging. Men verzocht Jurieu echter met antwoorden te wachten tot de eerstkomende synode. Aldaar kon hij zijn klachten dan uiten; de Rotterdamse
gedeputeerden zouden hem daarbij zoveel mogelijk steunen. Jurieu liet op 12 december
weten, dat hij akkoord ging met dit besluit van de kerkenraad. 427 Uiteindelijk werd
Saurins boek door de wereldlijke overheid (Gecommitteerde Raden) zelfs verboden. 428
Landelijke kwesties
De Waalse kerkenraad bemoeide zich tenslotte ook met Nederduitse censuuraangelegenheden en wel met de grote, landelijke kwesties rond Bekker en Röell. Tot zijn grote
ongenoegen moest Jurieu namelijk vaststellen dat een 'théologien françois refugié' een
vertaling had gemaakt van Bekkers Betoverde werelt; de auteur wilde deze vertaling nu
in het licht gaan geven. Jurieu verzocht de Rotterdamse kerkenraad daarom dringend
de kerkenraad aan te schrijven, waartoe deze theoloog behoorde, 'pour tacher de prevenir & d'empêcher l'impression de ce livre.' 429 Op 23 maart 1693 kon worden medegedeeld dat de predikant van de kerk van de genoemde vertaler navraag zou doen en
verslag van de zaak zou uitbrengen. Deze predikant zou de Rotterdamse kerkenraad
adviseren wat in deze kwestie gedaan diende te worden. 430 Welk advies uiteindelijk
werd gegeven en welke stappen tegen de vertaling verder werden ondernomen, blijkt
helaas niet uit de Rotterdamse archiefbronnen.
De Rotterdamse Waalse kerkenraad volgde de ontwikkelingen rond Bekker en Röell
binnen de Nederduitse kerk nauwgezet. Men kon zich vinden in de Nederduitse maatregelen die tegen hun opvattingen werden getroffen;431 extra eigen maatregelen werden
niet genomen.4^2
4.5 Samenvatting en conclusie
In de periode dat de twisten tussen de remonstranten en de contraremonstranten op
hun hevigst waren, kwamen in Rotterdam, ondanks alle onrust, maar relatief weinig
geschriften in opspraak. De werken die wel door censuur werden getroffen, waren vooral godsdienstig of theologisch van aard; van censuurmaatregelen tegen meer politiek
getinte geschriften was geen sprake. Bepalend voor het censuurbeleid van de Rotterdamse magistraat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw zal vooral de overwegend
remonstrantse gezindheid van de meeste magistraatsleden in deze eerste jaren zijn
geweest. Pas na de wetsverzetting van Maurits kwam er in Rotterdam een volledig con-
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traremonstrantsgezinde magistraat; deze signatuurverandering leidde uiteraard tot een
andere houding ten opzichte van de ook na de Nationale Synode nog in Rotterdam aanwezige remonstranten en hun geschriften.
In de archiefbronnen zijn voor de periode 1617-1625 maar weinig sporen te vinden
van enig contact tussen de Rotterdamse magistraat en het provinciale bestuur met
betrekking tot censuurmaatregelen. Ondanks het gebrek aan bewijs, mag ervan worden
uitgegaan dat in deze jaren de hogere censuurwetgeving ook in Rotterdam zal zijn afgekondigd; uit de gevonden gegevens blijkt immers wel dat de hogere censuurwetgeving
in censuurprocessen binnen Rotterdam werd toegepast. Dat er tussen magistraat en Staten toch van contact sprake was, wordt ook duidelijk uit de juridische touwtrekkerij die
ontstond toen de Staten van Holland een bepaalde censuurkwestie waarbij zowel de
Rotterdamse als de Goudse magistraat betrokken waren, naar zich toe wilden trekken:
slechts schoorvoetend was Rotterdam bereid de betreffende kwestie 'afte staan'.
In de tweede onderzochte periode werd een eigen censuurkeur afgekondigd: in 1647
vaardigde het Rotterdamse College van Weth een plakkaat uit tegen allerhande soorten
schandelijk drukwerk. Om dit plakkaat kracht bij te zetten, werd het de Rotterdamse
boekverkopers en boekdrukkers verplicht te zweren dat zij zich aan de in het plakkaat
gestelde regels zouden houden. Een en ander betekende echter niet dat de Rotterdamse magistraat verder van onwelgevallig drukwerk was verlost: vooral boekdrukker Johannes Naeranus maakte het de magistraat in deze jaren flink lastig. Om de problemen op
te lossen die hij met zijn drukwerk had veroorzaakt, werden zowel de Staten van Holland als de Staten-Generaal ingeschakeld. Naeranus beweerde later overigens dat alle
problemen vooral waren ontstaan door verraad van zijn collega-drukker Van Waesbergen.
Voor de jaren 1647-1655 zijn in de bronnen wél aan de Rotterdamse magistraat
gerichte brieven te vinden van de Staten van Holland of hun Gecommitteerde Raden
met daarin verzoeken de provinciale censuurmaatregelen in de stad bekend te maken.
In deze periode lijkt sprake te zijn geweest van een zekere samenwerking tussen magistraat en Staten, die in ieder geval minder stroef verliep dan in de jaren 1617-1625.
In 1669 paste de Rotterdamse magistraat provinciale censuurmaatregelen zelfs zeer concreet toe: aansporingen van de Staten van Holland leidden toen namelijk tot het verbieden en in beslag nemen van een aanzienlijk aantal, vooral Franstalige, obscene
geschriftjes. Voor de uitvoering van verbod en inbeslagname dienden alle Rotterdamse
boekverkopers en boekdrukkers persoonlijk bij de magistraat te verschijnen.
In het zo woelige Rampjaar speelde in Rotterdam de uitvoerigste censuurkwestie die
zich in deze stad gedurende de gehele zeventiende eeuw heeft voorgedaan: boekdrukker
Izaak Naeranus, eerder reeds tegelijk met zijn vader ernstig berispt over aanstootgeven-
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de afleveringen van een courant die hij en zijn vader in het licht gaven, leek te zijn
betrokken bij de vervaardiging en verspreiding van een pamflet waarin de prins op ernstige wijze werd aangevallen. Zeer opmerkelijk is de invloed die de verschillende facties
binnen de Rotterdamse magistraat op de afhandeling van deze censuurkwestie uitoefenden. Het lijkt er sterk op dat de staatsgezinde bestuurders met wie Naeranus blijkbaar was bevriend, uiteindelijk konden bewerkstelligen dat Naeranus een echt zware
bestraffing ontliep.
In de laatste jaren van de zeventiende eeuw bleek bij een censuurkwestie opnieuw hoezeer de Rotterdamse magistraat de eigen autonomie en de stedelijke privileges trachtte
te beschermen: dat streven leidde er namelijk toe dat de stad weigerde bepaalde papieren aan het Hof van Holland afte staan, die dat Hof dringend nodig had vanwege een
uitvoerige zaak tegen Ericus Walten, waarbij zeker ook meerdere opruiende geschriften
in het geding waren. Toch had dezelfde magistraat enkele jaren daarvoor aan het Hof
een expliciete toestemming gevraagd voor de afhandeling van een typisch Rotterdamse
censuurkwestie voor de Rotterdamse schepenbank. Gesteld kan worden dat de houding
van de Rotterdamse magistraat ten opzichte van de Staten en het Hof van Holland
bepaald niet eenduidig was, wanneer het ging om censuurmaatregelcn.
Speelden politieke motieven reeds in 1672 een rol bij de censuuraffaire rond Izaak
Naeranus, dat is zeker ook het geval geweest bij het optreden tegen de paskwillen die in
de jaren negentig van de zeventiende eeuw werden geschreven tegen de zeer omstreden
Rotterdamse baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt. Meerdere vooraanstaande Rotterdammers hadden zich met het vervaardigen van dergelijke geschriften beziggehouden.
Toen de baljuw door tussenkomst van stadhouder Willem III uiteindelijk werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde corruptie, werden verschillende hem vijandige lieden zonder proces uit Rotterdam verbannen. Het vermoeden dat zij betrokken waren
geweest bij het maken en verspreiden van paskwillen zal hierbij zeker ook een rol hebben gespeeld.
Voor de bepaling van zijn censuurbeleid zal de Rotterdamse magistraat zich, zij het in
zeer beperkte mate, hebben laten leiden door klachten die over bepaalde geschriften
geregeld binnenkwamen van de kant van de Nederduitse gereformeerde kerkenraad.
Vooral in de laatste jaren van de zeventiende eeuw liet deze kerkenraad van zich horen.
Het lijkt erop dat de magistraat een enkele maal bereid was tegen door de kerkenraad
aangedragen geschriften op te treden. Dergelijke acties hadden echter weinig om het
lijf; waarschijnlijk dienden zij slechts om de kerkenraad zoveel mogelijk zoet te houden.
Was de kerk voor externe ccnsuurmaatregelen aangewezen op de hulp van de wereldlijke instanties, intern kon zij zelf maatregelen treffen, maar die maatregelen konden
uiteraard slechts betrekking hebben op de eigen lidmaten. Alle geschriften die door die

241

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

lidmaten werden vervaardigd, werden nauwkeurig in de gaten gehouden en waar mogelijk inhoudelijk onderzocht door speciaal daartoe aangewezen 'visitatores librorum'.
Interne censuurkwesties speelden zich af op alle niveaus: binnen de kerkenraad, binnen
de classis en binnen de synode. Men bemoeide zich niet alleen met de geschriften van
de lidmaten van de eigen gemeente, men lette ook op geschriften die in het licht werden gegeven door auteurs die eigenlijk behoorden tot andere classes of synodes. Dat
betekende dat de alom als zeer ernstig ervaren affaires rond auteurs als Bekker en Röell
ook in de Rotterdamse classis en kerkenraad aan de orde kwamen. Gevraagd en ongevraagd verstrekte men over deze affaires allerhande adviezen. Het is overigens opmerkelijk dat uit de stukken blijkt dat weliswaar veel stappen werden voorgenomen, maar dat
aanzienlijk minder stappen ook uiteindelijk werden gezet. Er lijkt sprake te zijn geweest
van een zekere discrepantie tussen woorden en daden. Verschillende plannen tot interne kerkelijke maatregelen verwaterden uiteindelijk.
Interessant is tenslotte de manier waarop de Rotterdamse Nederduitse en de Rotterdamse Waalse gereformeerde kerk zich met elkaar probeerden te bemoeien wanneer het
ging om onwelgevallige geschriften. De boeken die werden vervaardigd door de Nederduitse en de Waalse predikanten werden over en weer met argusogen bekeken: de
Nederduitse kerk was het vaak oneens met de Waalse geschriften; de Waalse kerk kon
zich niet vinden in de goedkeuring van bepaalde Nederduitse teksten. Geregeld bekritiseerden de beide kerken, in principe twee verschijningsvormen van eenzelfde kerk,
eikaars censuurbeleid. Uiteindelijk had de onderlinge kritiek echter nauwelijks effect:
geen van de kerken liet zich veel aan het commentaar 'van de andere kant' gelegen liggen.
Wanneer alle vondsten uit de Rotterdamse archiefbronnen in ogenschouw worden
genomen, dan kan worden geconcludeerd dat van een bepaalde vorm van boekencensuur in Rotterdam zeker sprake was. Gedurende de zeventiende eeuw zijn verschillende
censuurprocessen gevoerd en die processen leidden ook meer dan eens tot bestraffingen.
Van echt zware bestraffingen was echter maar zelden sprake: tot een inhechtenisneming
van een boekdrukker kwam het slechts één maal, terwijl ook slechts één keer een opvallend hoge boete werd opgelegd. Van (ernstige) vermaningen en berispingen bediende de
magistraat zich echter veel vaker. Eén en ander houdt in dat de Rotterdamse magistraat
de producten van de drukpersen in zijn stad wel degelijk goed in de gaten hield. Niet
alles kon zonder meer verschijnen. Wanneer het ging om echt opruiend drukwerk, religieus- of politiekgetint, dan moesten de auteurs, drukkers en verspreiders zeker rekening houden met de mogelijkheid van bestraffingen.
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5
Boekencensuur aan de IJssel: de stad Deventer

5.1 Historische situering1 van Deventer en beknopte schets van bestuur,
wetgeving en rechtspraak
De eens zo bloeiende handelsstad Deventer was in de zeventiende eeuw door een
samenloop van omstandigheden haar grote rijkdom en vooraanstaande positie op veel
gebieden kwijtgeraakt. Was de stad in de zestiende eeuw een van de belangrijkste drukkerssteden binnen de Nederlanden, in de zeventiende eeuw was van een echt florerend
drukkerswezen geen sprake meer. Een en ander was zeker ook van invloed op de manier
waarop in Deventer de producten van de drukpers benaderd werden. Alvorens over te
gaan tot een beschrijving van de Deventer boekencensuur, zal daarom eerst een beknopte historische schets van de verschillende ontwikkelingen binnen de stad worden gegeven.
$.1.1 De periode 15PI-16482
In de strijd tussen de Spaanse en de staatse troepen gedurende de Tachtigjarige Oorlog
kreeg Deventer al snel de positie van 'frontierstad': de stad werd een grensvesting vanwaaruit het oosten van de Republiek kon worden beschermd. Deze strategische positie
hield onder meer in dat de stad gedwongen was voortdurend een garnizoen binnen haar
muren te legeren.3 In de jaren 1578-1591 trokken veel inwoners van Deventer de stad uit,
vanwege de slechte vooruitzichten. Weliswaar probeerde de magistraat, toen en later,
met strenge maatregelen de remigratie te bevorderen, maar veel haalde dat beleid, veelal in de vorm van dreigementen, niet uit: er wordt wel verondersteld dat het bevolkingsaantal van Deventer tussen 1579 en 1591 met meer dan 40% terugliep, terwijl de
bevolking na die tijd slechts zeer langzaam weer enigszins toenam, waarbij die toename
dan nog voornamelijk moet worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de garnizoenen. Het gegeven dat de immigranten steeds meer vooral uit de buurt van Deventer
afkomstig waren, wijst erop dat het de stad economisch gezien niet echt voor de wind
g in g·
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In juni 1591 werd Deventer door de staatse troepen ingenomen; in de jaren na de
verovering bleef de Spaanse dreiging echter nog lange tijd duidelijk voelbaar. Het
Twaalfjarig Bestand bood de op de proef gestelde Deventenaren enige rust.4 De voor de
stad zo belangrijke handelsroutes naar de Duitse landen bleven echter, ongunstig
genoeg, in handen van de Spaanse troepen. Niet alleen had Deventer zwaar te lijden
onder de gevolgen van de oorlogssituatie binnen de Republiek, ook van de Dertigjarige Oorlog in de Duitse landen ging een ernstige dreiging uit; uiteraard kwam de ongunstige situatie daar de Deventer handel niet ten goede.
Na het aflopen van het Twaalfjarig bestand raakte Deventer vanaf 1625 nauw betrokken bij de militaire activiteiten van Maurits' opvolger, Frederik Hendrik. Tot in de jaren
veertig van de zeventiende eeuw bleef de Deventer magistraat voortdurend bedacht op
invallen van vijandelijke troepen.
Groot probleem voor de stad waren de heffingen van allerhande convooi- en licentgelden.5 Sinds 1597 geschiedden deze heffingen onder toezicht van de Staten-Generaal.
Op den duur werd op alle uitvoer naar en alle invoer uit de vijandelijke gebieden belasting geheven; convooigelden moesten worden opgebracht om de gewapende bescherming tijdens de invoer te vergoeden. Het moge duidelijk zijn dat ook de hoge en telkens weer verhoogde belastingen de handelspositie van Deventer ernstig aantastten.
Binnen de stad was herhaaldelijk sprake van allerhande belastingontduiking; zogenaamde 'cherchers' werden aangesteld om dit soort fraude te voorkomen. Los van de
zware belastingen had de stad te kampen met verschillende handelsverboden en -blokkades. Deze leidden ertoe dat er in Deventer een aanzienlijke smokkelhandel op gang
kwam. Met name de handelsblokkades in de jaren 1599, 1606,1623-1630 en 1635 waren
voor de stad zeer schadelijk, temeer daar de Duitse steden en verschillende Hollandse
en Zeeuwse steden van de genoemde blokkades juist konden profiteren.
Waar Deventer rond 1600 door de westerse kooplieden nog werd gezien als een
belangrijke schakel voor de handel met het centrum van Europa, waren de toenemende vervoerskosten over land (belastingen) en de onveiligheid van het oostelijke gebied
er de oorzaak van, dat voor het goederenvervoer de voorkeur steeds meer uitging naar
de routes via de Noord-Duitse steden. Al snel beperkten de Deventer handelscontacten
zich tot het westen van de Republiek en Westfalen, terwijl van de eigen handel in de
stad ook geen grote impuls voor de lokale economie lijkt te zijn uitgegaan.
5.1.2 Gewestelijke onenigheden: 1654-1657
Niet lang na het sluiten van de Vrede van Munster ontstonden in het gewest Overijssel
ernstige onderlinge twisten, waarbij de Deventer magistraat een belangrijke rol speelde.
Die gewestelijke ruzies gingen gepaard met verschillende twistgeschriften. Interessant
genoeg trad de Deventer magistraat bij die geschriften niet op als censurerende instantie,
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maar, in de ogen van de tegenstanders, als de te censureren auteur van meerdere protestteksten.7
Sinds 1654 werden de vergaderingen van de Staten van Overijssel8 beurtelings
gehouden in één van de drie grote steden, Zwolle, Deventer of Kampen. Om de zoveel
tijd werd de magistraat van Deventer, door de aanwezigheid van de vergadering binnen
de stad, dus letterlijk van nabij met mogelijke problemen en onenigheden binnen het
gewest geconfronteerd. Voor de Statenvergaderingen te Deventer werd gebruik gemaakt
van de grote zaal op het raadhuis, terwijl de gedeputeerden van de Staten vanaf 1631 bijeenkwamen in het zogenaamde 'Landhuis', gelegen aan het grote Kerkhof naast het
raadhuis. Dit Landhuis werd ook gebruikt als provinciale griffie.9
De gewestelijke problemen waaraan hierboven werd gerefereerd, ontstonden naar
aanleiding van een opvolgingskwestie: toen in 1653 de toenmalige drost van Twente,
Johan Ripperda, kwam te overlijden, was de sterk Oranjegezinde Rutger van Haersolte
één van de potentiële opvolgers. Heimelijk begon deze laatste10 stemmen voor zich te
winnen en op den duur mondde zijn actie uit in een soort 'stemcontract' met de steden
Zwolle en Kampen: in ruil voor steun stelde Van Haersolte, toen nog rentmeester van
Salland en drost van Lingen, zijn rentmeesterambt ter beschikking aan degene aan wie
de genoemde steden de voorkeur zouden geven. De plannen van Van Haersolte lekten
echter uit en vooral de Deventer magistraat reageerde zeer verbolgen. Ondanks hevige
protesten van Deventer zijde, werd Van Haersolte op de landdag van 1 april 1654 met
meerderheid van stemmen gekozen tot drost van Twente. Bij de eedafneming liet de
minderheid (voornamelijk bestaande uit de vertegenwoordiging van Deventer) weten
het geenszins met de gang zaken eens te zijn; dit gezelschap verliet daarop de vergadering.
Een en ander had verstrekkende gevolgen voor de komende Statenvergaderingen: de
twee aldus ontstane partijen gingen zichzelf namelijk ieder 'Staten van Overijssel' noemen, zodat er in wezen van twee Staten sprake was, die ook onderling strijdige resoluties begonnen te nemen. Door de meerderheidspartij werden de richters11 en de steden
aangeschreven dat zij Van Haersolte als drost dienden te gehoorzamen; Deventer gaf
echter niet toe. Niet veel later zorgde de benoeming van de prins van Oranje tot een
verheviging van de strijd. Het duurde tot 10 augustus 1657 vooraleer men in dit 'Hasselter oorlogje'12 tot een overeenkomst kon komen. Op die dag werd bepaald dat de
aanstelling van Van Haersolte tot drost (en intussen ook de benoeming van de graaf van
Nassau tot plaatsvervanger van de prins van Oranje als stadhouder) formeel niet
had(den) plaatsgevonden. Het oordeel over de benoeming van de prins tot stadhouder
werd echter overgelaten aan degenen die bij meerderjarigheid van de prins aan de macht
zouden zijn.13
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5.1.3 De periode 1672-ijoo
De gebeurtenissen in en rond het 'rampjaar' gingen aan Deventer zeker niet onopgemerkt voorbij. Na een zeer korte belegering en zonder enig noemenswaardig verzet gaf
de stad zich in 1672 over aan Keulen en Munster.14 Deze overgave leidde ertoe dat binnen de Deventer magistraat de regenten Hendrik Nilant (voorstander van de overgave)
en Arnold van Boekholt (fel tegenstander) lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.
Er is wel beweerd dat er, vanwege de al te gemakkelijke overgave, sprake zou zijn
geweest van verraad en omkoperij; evidente bewijzen hiervoor ontbreken echter.1'
Waarschijnlijk zal bij de snelle overgave een combinatie van factoren een rol hebben
gespeeld. Te denken valt daarbij aan een tweeslachtige houding van de betrokkenen in
meerdere opzichten; een mogelijke rol speelden onmacht, persoonlijke belangen en
vetes, baantjesjagerij, een uit de Munsterse oorlog van 1664-1666 overgehouden angst
voor nieuwe oorlogshandelingen, toenemende onderdrukking van katholieken, gebrek
aan besluitvaardigheid van hoger hand, onwil om met hogere autoriteiten samen te werken en wedijver tussen militaire en burgerlijke autoriteiten. 16 Hoe dit alles ook zij, toen
in 1674 de stad werd herwonnen, stelde de prins zelf een geheel nieuwe regering in: in
1675 bestond de magistraat uit twaalf schepenen en vier raden, die allen volkomen stadhoudersgezind waren.17 Na de inname en herrovering van de stad in de jaren 1672-1674
vielen er in Deventer tot aan de eeuwwisseling geen echt noemenswaardige zaken meer
voor.
5.1.4 De Deventer stadsregering en de Deventer rechtspraak
Aanvankelijk bestond de Deventer magistraat uit twaalf schepenen en twaalf raden.18
Jaarlijks werden de leden van de magistraat op de Stoeldag van Petrus, te weten 22
februari, gekozen door de Gezworen Gemeente.19 Zij werden gekozen uit de oude schepenen en raden en uit de leden van de Gezworen Gemeente. Toen het bij de inname
van de stad in 1591 moeilijk bleek te zijn een magistraat met de genoemde omvang
samen te stellen uit louter gereformeerde bestuurders, besloot Maurits de omvang terug
te brengen tot twaalf schepenen en vier raden. 20
In 1642 werden de omvang, de aard en de bevoegdheden van de stadsregering vastgelegd in een nieuw stadsrecht.21 Daarin werd onder meer bepaald dat de twaalf schepenen telkens beurtelings en in duovorm twee maanden lang als burgemeester zouden
fungeren. Vijf keer per jaar werden de zogenaamde 'gemeensmannen' of'meenslieden' 22
bijeen geroepen. Deze gemeensmannen, zoals de achtenveertig leden van de Gezworen
Gemeente werden genoemd, moesten onder andere toestemming verlenen voor nieuw
uit te vaardigen stadskeuren en aan hen werd door de magistraat ook rekening en verantwoording gedaan.23
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De magistraatsleden die aan het begin van de zeventiende eeuw op het kussen zaten,
waren van huis uit vooral kooplieden. 24 Rond 1650 ontpopten de regeerders zich echter tot ware regenten. Via allerhande contracten van correspondentie trachtte een aantal vooraanstaande Deventer regentenfamilies25 de bestuursfuncties zoveel mogelijk binnen de familie te houden. 26 Vanaf 1650 lieten de magistraatsleden zich ook steeds minder gelegen liggen aan de wensen die werden geuit door de leden van de Gezworen
Gemeente, die tot dan toe altijd waren opgetreden als vertegenwoordigers uit de stadswijken en als controleurs en adviseurs van de stadsregering.27
Gesteld kan worden dat de Deventer regenten in het algemeen in meerderheid antistadhoudersgezind waren. De magistraat stond tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk dan ook geheel aan de zijde van Johan de Witt. Toen in 1672 de fractie van de familie Van Nilant uiteen viel door de vlucht van veel leden, betekende dit dat de vroedschap in 1673 voor de helft uit katholieken en voor de helft uit gereformeerden moest
worden samengesteld. Hierboven werd er reeds op gewezen dat de prins van Oranje in
1674 zelf een nieuwe stadsregering instelde van stadhoudersgezinde bestuurders. In 1675
verkreeg de prins via het nieuwe regeringsreglement van dat jaar expliciet het kiesrecht
voor de vroedschap. Naar aanleiding daarvan verlieten in 1677 22 leden van de Gezworen Gemeente uit protest de vergadering; zij weigerden demonstratief het nieuwe reglement te ondertekenen. De oplossing van de prins was echter eenvoudig: hij ontsloeg de
22 opstandige leden.28
De regeling van de Deventer rechtspraak was, globaal gesproken, als volgt: er werd een
onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde Hoge en Lage Bank. In de Hoge Bank had
de gehele stadsregering zitting, deze bank was bevoegd te beslissen in lijfstraffelijke en
burgerlijke zaken. In de Lage Bank zaten alleen de twee burgemeesters; deze bank vonniste over geringe overtredingen en geschillen. Opgemerkt zij dat studenten, professoren en raadsleden direct onder de Hoge Bank vielen, terwijl de Hoge Bank ook fungeerde als beroepsinstantie voor lagere rechtbanken. 29
Tenslotte dient een tamelijk specifiek 'suborgaan' van de stadsregering te worden
genoemd: de zogenaamde 'Schoolraad'. De Schoolraad werd in zijn eerste vorm in het
leven geroepen in 1619. Deze raad vormde toen een college van scholarchen, bestaande
uit twee magistraatsleden, twee predikanten en twee leden van de Gezworen Gemeente. De scholarchen hielden toezicht op de Triviale School; zij deden aan de magistraat
voorstellen met betrekking tot het belang van het onderwijs.30 In 1630 kreeg de Schoolraad er een functie bij: de raad ging nu namelijk ook toezicht houden op het reilen en
zeilen van de nieuw opgerichte Illustre School.31 In die functie hield de Schoolraad zich
onder meer bezig met de inhoudelijke beoordeling en eventuele aanpassing van oraties,
theses en disputaties, opdat die met goedkeuring van de magistraat gedrukt konden
worden.' 2 De raad stond onder het directe gezag van de magistraat; bestuur van de
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school en toezicht op de naleving van de schoolwetten waren de verantwoordelijkheid
van de raad. In 1630 werd zijn samenstelling enigszins veranderd, aangezien vanaf dat
jaar aan de raad aanvankelijk twee en vervolgens alle hoogleraren van de Illustre School
werden toegevoegd." Na 1635 verdwenen de predikanten uit de Schoolraad; een verzoek
in 1638 om hernieuwde toelating van predikanten liep op niets uit. 34 De Schoolraad zal
bij de bespreking van de Deventer censuurzaken nog ter sprake komen, omdat de leden
van deze raad ook een tamelijk invloedrijke rol speelden als 'visitatores librorum'.
$.1.$ Deventer binnen Ridderschap en Steden^
Vanouds was het gewest Overijssel verdeeld in drie kwartieren, te weten Salland, Twente en Vollenhove; binnen het gewest namen de zogenaamde 'IJsselsteden', Zwolle,
Deventer en Kampen, de belangrijkste positie in. Hierboven werd gesteld dat de Staten
van Overijssel beurtelings bijeenkwamen in Zwolle, Kampen en Deventer. Het ontbreken van een vaste vergaderplaats maakte dat de provinciale griffie zeer gebrekkig was
georganiseerd. Deze griffie beschikte slechts over een uiterst geringe hoeveelheid personeel, dat werd benoemd door de gedeputeerden van Ridderschap en Steden. Niet alleen
de griffie, maar ook de verdere bestuurlijke organisatie van de Staten was tamelijk ongelukkig: weliswaar werkte men met vaste commissies en commissies ad· hoc, maar door
de zeer conservatieve houding van de bestuurders veranderde er maar weinig ten goede,
waardoor het gewestelijke bestuur lange tijd nauwelijks efficiënt heeft kunnen werken.3 De onenigheden in 1654-1657 zullen hierdoor ook (gedeeltelijk) in de hand zijn
gewerkt. Hoewel Deventer binnen Ridderschap en Steden in principe, net als Zwolle en
Kampen, een autonome positie innam, was het voor veel zaken toch afhankelijk van
hetgeen door diezelfde Ridderschap en Steden werd besloten.57 De gebrekkige manier
van besturen in het gewest zal ook haar weerslag hebben gekregen op het bestuur binnen de stad: gekonkel en geharrewar op provinciaal niveau zal het stedelijk bestuur niet
ten goede zijn gekomen.
5.2 Censuur door de Deventer magistraat en schepenbank
$.2.1 Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het Gemeentearchief van Deventer (GAD) zijn alle archiefstukken geraadpleegd die
relevant zijn voor de door de magistraat en de schepenbank uitgeoefende boekencensuur voor de tijdvakken 1617-1625, 1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695. In het Rijksarchief in Overijssel (RAO; te Zwolle) zijn de relevante gedeeltes van de resoluties van Ridderschap en Steden^8 onderzocht. In de bibliografie wordt een exacte beschrijving gegeven van de geraadpleegde stukken.
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$.2.2 De aangetroffen gevallen van censuur:^ optreden van de wereldlijke overheid en
contacten met de gereformeerde kerk^°
Dejaren 1617-162$
Deventer had in de vijftiende en zestiende eeuw een vooraanstaande positie ingenomen
als drukkersstad. Hoewel die positie in de zeventiende eeuw verdween, bleef de Deventer drukkerstraditie bestaan. Voordat zal worden overgegaan tot de bespreking van de
Deventer censuurkwesties, wordt hieronder een korte beschrijving gegeven van de positie van Deventer als drukkersstad in de zeventiende eeuw. Het werkklimaat waarbinnen
de mogelijk te censureren Deventer drukkers, boekverkopers en auteurs in de zeventiende eeuw actief waren, werd immers voor een groot gedeelte door die positie bepaald.
Deventer als zeventiende-eeuwse drukkersstad
In de periode 1501-1540 voerde Deventer als drukkersstad in de Lage Landen de boventoon; op dat moment was Overijssel een heel belangrijke drukkersprovincie. Hoewel
Deventer gedurende de genoemde periode een vooraanstaande drukkersstad bleef, werd
de leidende positie na 1517 overgenomen door Antwerpen. Ook na 1540 bleef de drukkerstraditie in stand. 41
De markt voor Deventer boeken veranderde aan het einde van de zestiende eeuw:
tussen 1591 en 1648 werd er door de drukkers nog vrijwel alleen voor de plaatselijke
markt gewerkt, grotendeels ten gevolge van het verlies van de oude handelsrelaties.42
Vooral de volgende soorten drukwerk kwamen van de Deventer persen:43 (1) stukken
voor het stadsbestuur of voor de Staten van Overijssel, (2) werken met betrekking tot
het onderwijs en de opvoeding binnen de eigen stad 44 , (3) gelegenheidsgeschriften in
poëzie en proza, waaronder de censuurgevoelige vlugschriften, (4) geschriften van plaatselijke auteurs45 en (5) drukwerk in opdracht voor uitgevers en boekverkopers in stad
en omgeving.4" Een illustratie van de totale productie in de stad: tussen 1591 en 1648
waren negen Deventer boekdrukkers actief47, die gezamenlijk zorgden voor 174 titels.4
Gedurende de gehele zeventiende eeuw verschenen in Deventer 515 van de in totaal 1122
Overijsselse publicaties.49 Opgemerkt zij nog dat de status van Deventer uitgevers
beduidend lager was dan die van de Hollandse. Veel werk van Deventer auteurs zag
daarom reeds in de eerste of in een volgende druk niet in Deventer zelf maar in Holland het licht.*0
Het Deventer stadsbestuur stelde wel enig belang in de stedelijke boekerij: op 22
oktober 1629 werd besloten jaarlijks honderd goudgulden aan die boekerij te besteden.
Tot die besteding kwam het echter niet elk jaar; soms werd jaren achter elkaar geen geld
in de boekerij gestoken. Los van de boekerij steunde de magistraat in de eerste helft van
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de zeventiende eeuw af en toe enkele auteurs. Eén van de gulste bejegeningen kreeg
Jacobus Revius vanwege zijn Daventria illustrata:, hij ontving voor de opdracht van het
werk aan de stadsregering driehonderd gulden, terwijl de magistraat daarnaast nog eens
zevenhondcrdvijftig gulden uittrok voor de koop van tweehonderd exemplaren van het
werk. Dezelfde Revius was overigens jarenlang bibliothecaris van de Deventer Athenaeumbibliotheek.51
Het was binnen de hierboven geschetste context dat gedurende de zeventiende eeuw
een aantal boekverkopers en drukkers is berispt en beboet omdat ze handelden in strijd
met de landelijke, provinciale of stedelijke censuurplakkaten en -keuren.52 Hieronder
zal blijken dat de Deventer stadsregering een tamelijk specifieke manier had om de producten van de drukpersen in de stad onder controle te houden.
Algemene maatregelen op gewestelijk en centraal niveau
Reeds in 1616 hadden Ridderschap en Steden genoeg van al het geruzie (zowel mondeling als schriftelijk) over de praedestinatieleer. Op 11 maart van dat jaar formuleerden zij
derhalve, tijdens de Landdag te Kampen, een resolutie waarin het eenieder werd verboden nog langer over het leerstuk van de praedestinatie of over andere verheven theologische kwesties te (s)preken, te schrijven of boeken te (laten) drukken. Dit verbod betrof
vooral de predikanten. Eén van de straffen voor overtreding van het verbod was dan ook
de verwijdering uit het predikambt.55
Na de resolutie van Ridderschap en Steden had Deventer pas weer eind 1618 met
censuurmaatregelen van hogere instanties te maken: de stad kreeg toen, als andere steden in de Republiek, exemplaren toegezonden van het censuurplakkaat van de StatenGeneraal van 22 december 161854, 'teghens het in-brenghen, drucken, verkoopen ofte
stroyen van alderhande argerlijcke ende séditieuse boucxkens, liedekens etc. Ende waer
пае alle druckers hen voortane sullen hebben te reguleren.' In het gemeente-archief van
Deventer bevindt zich een exemplaar van dit plakkaat waarop met pen, in de linkeronderhoek, is aangetekend: 'Publicar, ende bij den clerk affgelesen den 26 decemb 1618/
Vier dagen na de uitvaardiging door de Staten-Generaal werd het plakkaat dus in
Deventer aan de bevolking bekend gemaakt. 55
Minder dan een halfjaar later kondigde de Deventer magistraat opnieuw een plak
kaat van de Staten-Generaal af. In dit geval ging het om het Generaliteitsverbod op het
drukken en verspreiden van de acta van de Nationale Synode, zonder voorafgaande toe
stemming. 5 " In 1621 arriveerden te Deventer tenslotte enige exemplaren van het Generaliteitsplakkaat tegen allerhande ergerlijke boekjes, uitgevaardigd op 16 januari van dat
57
jaar. Gesteld kan dus worden dat de stad de centraal uitgevaardigde censuurwetgeving
volgde.
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Maatregelen op stedelijk initiatief5"
Net als elders in de Republiek bleven te Deventer, tegen de bepalingen in, verschillende katholieke scholen bestaan, terwijl er daarnaast ook veel evident katholieke leerlingen op de gereformeerde scholen terecht kwamen.59 Om te voorkomen dat er op de
scholen uit katholieke boeken werd geleerd, vonden er herhaaldelijk schoolvisitaties
plaats. Zo besloot de Schoolraad op 22 juni 1619:
'Sullen oock de particuliere Duytsche ende Fransche scholen gevisiteert worden,
offaldaer oock eenige andere als gereformeerde boecken worden geleert'.
Om de genoemde visitatie uit te voeren werden burgemeester Mariënburg en de predikanten Revius en Coeck uitgezonden. Op 4 juli konden deze heren mededelen dat op
de scholen alles in redelijke staat was bevonden. ° Met het bestaan en de activiteiten
van de Schoolraad onderscheidde Deventer zich van veel andere steden, waar de schoolvisitaties doorgaans werden uitgevoerd op initiatief van de gereformeerde kerkenraad,
terwijl de wereldlijke overheid daarbij vaak niet of nauwelijks betrokken was (danwei
wilde zijn). Van de Deventer Schoolraad maakte echter meerdere magistraatsleden deel
uit61, zodat de Deventer stadsregering wél vrij direct met de visitaties (en de gevolgen
daarvan) te maken had.
In 1625 besloot dezelfde Schoolraad bij de magistraat aan te kloppen om te klagen over
het drukken van bruiloftsgedichten, 'Dewyle int' drucken vant' bruylofsgedichten groóte
abusen gespeurt worden'. Wat er nu precies met die gedichten aan de hand was, werd niet
nader omschreven. Waarschijnlijk was men ofwel van mening dat er eenvoudigweg te veel
bruiloftsgedichten werden gedrukt, hetgeen dan wellicht werd gezien als geldverspilling,
ofwel men stoorde zich aan inhoudelijke aspecten van de gedichten, die misschien zo nu
en dan in strijd waren met de goede zeden. Hoe het ook zij, de raad liet het aan de magistraat over 'daerop ordre te stellen.'62 Duidelijk wordt echter niet of de magistraat ook
inderdaad maatregelen heeft getroffen. Een eigen stedelijke keur tegen ongewenst drukwerk werd in deze eerste onderzochte periode (1617-1625) in ieder geval niet uitgevaardigd. Een dergelijke keur zag wel net na 1625 het licht, op 22 januari 1626.'
Aan het eind van dit overzicht dient nog melding te worden gemaakt van een besluit
dat weliswaar buiten de eerste periode werd genomen, maar dat van dusdanig grote
betekenis voor het Deventer censuurbeleid is geweest, dat het op deze plaats enige aandacht verdient. Op 6 juni 1630 werd door de Schoolraad namelijk een resolutie genomen met verstrekkende gevolgen:
'De A[chtbare]. Mag[istraa]t. sal versocht worden een acte te verlenen dat niets
moge gedruckt worden in dese stat twelck niet by den schoolraet sij gevisiteert,
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wtgenomen tgene by den A. Raet selve, oft by classem oft synodum moge gevisiteert z y n . 4
Opmerkelijk genoeg ging de Deventer magistraat hiermee akkoord. Dit betekende dat
er vanaf dat moment sprake was van een vorm van preventieve censuur in de stadi Op 8
februari 1638 werd in de resoluties van de Gezworen Gemeente nogmaals benadrukt dat
niets mocht worden gedrukt zonder 'visie ende approbatie vande volle school-raet'.
Toen de visitatie van boeken ter sprake kwam, kon namelijk genoteerd worden: 'Schepenen ende Raedt hebben hier op bereets ordre gesteh.' 65 Hieronder zal blijken dat aan
het overtreden van de preventieve maatregelen ook concrete strafmaatregelen werden
verbonden, die in de stad, gedurende de zeventiende eeuw, meer dan eens in praktijk
zijn gebracht.
De maatregelen toegepast: concrete censuur
Hoewel bij (repressieve) censuur vooral wordt gedacht aan het opleggen van bepaalde
straffen, maakte de Deventer magistraat ook gebruik van een andere manier om zijn
afkeur van een bepaald werk duidelijk te maken, namelijk door zijn vóórkeur voor tegen
dat werk gerichte geschriften te benadrukken. Deze 'methode' hanteerde de magistraat
onder meer in 1617. In dat jaar liet Revius zijn Schrifiuerlijck teghen-bericht ° het licht
zien, waarmee hij het Cort ende cher bewijs^ van D.H. Herberts bestreed. Revius droeg
zijn schriftelijke verweer op aan de schepenen en raden van de stad Deventer. Terwijl
dezen maar al te goed moeten hebben geweten dat het hier om een strijdschrift ging,
accepteerden zij de dedicatie en beloonden ze Revius met honderd gulden. 68 Daarmee
gaven zij blijk van sympathie voor Revius' opvattingen. 9
In 1617 waren de spanningen tussen Revius enerzijds en de remonstrantsgezinde
Assuerus Matthisius anderzijds inmiddels dusdanig opgelopen, dat de laatste uiteindelijk, na zijn afzetting als Deventer predikant, naar Kampen vertrok. 70 In 1618 verscheen
van Matthisius' hand zijn Ontschuldt, dat is korte openinghe van degeheeleprocedure diemen in syne af-zettinghe teghens hem ghebruyct heeft: ghestelt by forme van antwoorde op
zoodanighen af-scheydt-briefah hem van de magistraet der stadt Deventer is te huys ghezonden. (Tot Rotterdam: by Matthijs Bastiaensz, 1618).71 Revius werd door dit geschrift
uitermate geprikkeld en hij besloot hierop een schriftelijk antwoord te vervaardigen.
Alvorens hij dit antwoord echter door de druk gemeen kon maken, gaf de Deventer
magistraat aan de heren Scholier, Bloijs, Marckel, Boeckholt en Mariënburg de
opdracht het te visiteren.72 Het antwoord werd goedgekeurd en in 1618 verscheen het
onder de titel Antvvoort op seker schrift Assveri Matthisi d'wekk hy t' onrechte den tijtel
van zijn onschult gegheven heeftJ^ (Tot Deventer: by Sebastiaen Wermbouts, 1618).74
In 1619 gaf de magistraat nogmaals zijn afkeur voor een bepaald werk te kennen,
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ditmaal door van een tegengeschrift een aantal exemplaren te bestellen. In 1618 was van
de hand van Hieronymus Vogellius het Opreght ende klaer tegen-beright tegen 't libel
byden Kamperen remonstrantschen leeraren Thomam Goswinium, Everardum Voscuilium,
Assuerum Matthisium, Iohannem Schutlerum in druk verveerdight, onder den schonen titel
75
van Opreght ende cher berigt, &c. (Tot Amsterdam: by Marten Jansz. Brandt, 1618)
verschenen. Vogellius had daarmee gereageerd op het Oprecht ende claer bericht? , dat
in 1617 in verschillende uitgaven was verschenen te Kampen. Dat de Deventer magi
straat zich kon vinden in de inhoud van Vogellius' schriftelijke verweer, blijkt uit het
feit dat bij boekverkoper Sebastiaen Wermbouts 7 7 twintig exemplaren van het bewuste
verweer werden gekocht. Voor de levering van deze exemplaren, 'in hoorns pargament
met groene sijden banden gebonden, ontving Wermbouts vervolgens 36 gulden. 7
In deze periode werd Deventer ook geconfronteerd met een geschrift dat door de Staten-Generaal was veroordeeld en waartegen verschillende steden in de Republiek dien
den op te treden. Het betrof een geschrift waarover de Engelse ambassadeur Carleton
op 25 november 1617 uitvoerig had geklaagd in de vergadering van de Staten-Generaal.
Deze had toen nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het pamflet de Weegh-schael, dat
zonder vermelding van auteur 7 ? en zonder toestemming op 20 november te Den Haag
was verschenen. Jacobus I van Engeland zou volgens Carleton in dit pamflet ernstig zijn
beledigd. 80 Carleton had gevraagd om strenge maatregelen en uiteindelijk was onder
meer besloten een beloning van duizend gulden voor het aanbrengen van de auteur en
zeshonderd gulden voor het aanbrengen van de drukker uit te loven. Bepaald was ook
dat alle gewesten op de hoogte moesten worden gesteld van het beslotene.
De kwestie raakte bekend in Deventer en conform de wens van de Staten-Generaal
trad de magistraat tegen de Weegh-schael op in de vorm van een algemene bekendmaking:
in een stedelijke publicatie 81 werden de maatregelen van de Staten-Generaal bekend
gemaakt 82 , waarbij de magistraat beaamde dat het hier een schadelijk werk betrof. Э
Kerkelijke verzoeken om hulp bij censuuraangelegenheden
In de periode 1617-1625 werd er van kerkelijke zijde (op stedelijk, gewestelijk en lande
lijk niveau) herhaaldelijk geklaagd over allerhande misstanden die zouden voorkomen
in de verschillende almanakken. 4 Zo nu en dan beloofde de Deventer magistraat er
inderdaad op toe te zien dat er in de almanakken die in de stad verschenen, geen kwa
lijke passages zouden worden opgenomen. Nadat de kerkenraad op 24 april 1620 had
opgemerkt dat de 'visitatores' van de almanakken 'een weijnich beter op die fauten let
ten ende dencken' moesten 85 , kon op 8 mei van dat jaar in de kerkenraadsvergadering
worden vastgesteld dat de magistraat had beloofd te zullen letten 'op de misbruycken
des almanax'.
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De Deventer kerkenraad werd ook herhaalde malen vanuit de classis en de synode
aangespoord om bij de magistraat maatregelen te gaan verzoeken. Tijdens de provinciale synode van 1623 werd besloten alle classes te attenderen op de mogelijke problemen
rond het drukken van de almanakken. De classes moesten erop toezien dat in de almanakken niet langer de te houden kermissen vermeld zouden worden en dat er ook geen
voorspellingen in terecht zouden komen. Eigenlijk zou de synode voor het drukken van
de almanakken het liefst een vaste regeling van de hoge wereldlijke overheid verkrijgen. 7 De Deventer classis nam de door de synode besloten zaken ter harte en bepaalde vervolgens 'dat den kerckenraet van Deventer haren achtbaren Magistraet sail vermanen dat die heidensche prognosticatien, uijt den allmanack gelaten, en ten selven tieden bij de revisie van den allmanack twe predicanten gekozen worden. 8 Aldus werd de
Deventer magistraat ingeschakeld en deze inschakeling leidde tot een aparte aantekening in de acta van de kerkenraadsvergadering van 26 april 1624. 9 Eén en ander lijkt
echter vrijwel zonder resultaat te zijn gebleven, want tijdens de classisvergadering van
1624 luidde het: 'heeft den kerkenraet haer best gedaen, maer heeft noch geen effect
gekregen.'?0 Van een onvoorwaardelijke steun van de Deventer magistraat in deze
'strijd' lijkt derhalve geen sprake te zijn geweest.91
Ging het bij de almanakken om meer algemene klachten, in 1622 vroeg de kerkenraad
de magistraat om hulp bij de bestrijding van een nader bepaald werk. Het besluit tot
die bestrijding werd genomen in 1622: op 1 februari van dat jaar verscheen Wilhelmus
Stephani, predikant te Kampen 92 , voor de gedeputeerden van de Overijsselse synode;
hij liet een door hem vervaardigd traktaat zien over de Openbaring van Johannes. Stephani vroeg of het betreffende traktaat gevisiteerd en van een approbatie voorzien kon
worden, waarbij hij eraan toevoegde dat een gedeelte van het traktaat reeds op de pers
was gelegd. Na Stephani's opwachting kwam ds. De la Planque, namens de classis van
Kampen, aan de gedeputeerden vertellen dat zijn classis bezwaar maakte tegen een
approbatie van het bewuste traktaat en hij liet ook weten welke argumenten zij daarvoor hadden. Voordat verdere stappen genomen zouden worden, wilde de classis van
Kampen de mening van de synodale gedeputeerden vernemen. Hierop gaven de gedeputeerden te kennen dat een eventuele approbatie altijd vooraf diende te gaan aan de
eigenlijke druk en dat er daarom eerst een visitatie moest plaatshebben. Voor die visitatie was op dat moment echter geen tijd. Bevolen werd de druk van het traktaat tot nader
order te staken.93
Vervolgens werd op de synode van 1622 besloten dat Stephani moest verschijnen om
in de vergadering te vertellen hoe het ervoor stond met de aanvang en de voortgang van
de druk van zijn traktaat.9^ Op dit verzoek verscheen Stephani inderdaad. Men hoorde
zijn verhaal aan en oordeelde dat hij zich met betrekking tot het traktaat 'eenigsins te
buijten gegaen heeft, teegen de kercklijcke ende politicqe ordeninghe, ende niet behoort
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gedivulgecrt te worden, voor naerdere approbatie vande professoren te Leiden.'95 De
synode wenste dus een oordeel van de Leidse Theologische faculteit af te wachten.
In de tussentijd diende verspreiding van de tekst voorkomen te worden en daar lag
(onder meer) een taak voor de Deventer kerkenraad.9° Die moest van zijn magistraat
gedaan krijgen dat de verspreiding van het werk inderdaad werd gestopt. Daarom vaardigde de kerkenraad op 12 augustus 1622 ds. Winandus en Hendrick Weertman af om
de burgemeesters te gaan spreken 'op dat Wilhelmi Stephani prophétie van den boeckvercooper ingetoghen worde.' 97 Een week later bleek dat de gang van de afgevaardigden naar de burgemeesters het gewenste effect had gehad: de magistraat had het werk
in beslag laten nemen. 98
Daarmee was het probleem echter nog niet opgelost; nog altijd moest besloten worden wat er nu uiteindelijk met Stephani's traktaat zou gebeuren. Stephani liet intussen
weten dat hij het met de gang van zaken niet eens was: tijdens de synode van 1623 liet
hij de reeds eerder genoemde ds. De la Planque, uit zijn naam, een bezwaarschrift indien e n . " Dit bezwaarschrift werd door de synodale vergadering vervolgens voor onacceptabel verklaard; het zou hem via de gedeputeerden van de classis van Kampen worden
teruggegeven en de gedeputeerden kregen daarbij de opdracht Stephani ernstig te berispen. 100
Bij de kwestie rond het traktaat van Stephani stond de overtreding van artikel 55 van
de Kerkorde centraal.101 Daarin werd onder meer bepaald dat te drukken boeken van
tevoren gevisiteerd en geapprobeerd dienden te worden. Dit artikel, nu, was door Stephani duidelijk genegeerd. In 1624 tobde men daarmee nog altijd: opnieuw werd besloten Stephani aan te spreken en hem alvast enkele bezwaren van de classis van Deventer
mede te delen. 102 Wederom verscheen daarop Stephani. Hem werd verzocht de inmiddels verkregen reactie van de Leidse, kort daarvoor van arminiaanse 'smetten' gezuiverde, Theologische faculteit aan de vergadering over te leggen. Stephani presenteerde de
brief van de faculteit en begon daarna met het geven van een verklaring over een aantal
passages uit zijn traktaat. Intussen maakte de vergadering uit de brief van de faculteit
op dat men in Leiden de uitgave van het traktaat ten zeerste verbood. De verklaringen
van Stephani konden daaraan niets afdoen en daarom besloot men hem nogmaals vriendelijk over zijn dwalingen te onderhouden met het dringende verzoek zich in het vervolg wél gewoon aan artikel 55 van de kerkorde te houden; alleen met 'behoorlijcke
approbatie' mochten immers geschriften worden uitgegeven.103
Hiermee was de kwestie echter nog steeds niet geheel rond: Stephani vroeg tijdens
dezelfde synode namelijk of hij wellicht nog één keer iets in de vergadering mocht
komen zeggen.104 Hij wenste de vergadering een nadere voldoening, 'satisfactie', te
geven en hij zag niet graag dat in de resoluties van de synode een voor hem belastende
acte zou worden opgenomen. De synode liet hierop echter weten dat de betreffende acte
gehandhaafd zou blijven en dat Stephani verdere toevoegingen nu maar schriftelijk aan
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de gedeputeerden van de synode moest overhandigen. Die zouden dan rapporteren aan
de classis van Kampen, waarna de classis de zaak, weloverwogen, eventueel opnieuw zou
105
kunnen aandienen op de eerstvolgende synode. Het laatste wat over deze kwestie uit
de synodale stukken valt op te maken, is een korte mededeling in de vergadering van
1625: het bleef, zo stelde nochtans de synode, Stephani vrijstaan enige nadere verklarin
gen over zijn traktaat te geven aan de gedeputeerden. 106 Het lijkt er echter op dat Ste
phani van deze mogelijkheid geen gebruik meer heeft gemaakt, aangezien over de kwes
tie rond zijn traktaat na 1625 in de synode niet meer werd gesproken.
Een laatste kwestie waarbij de hulp van de Deventer magistraat werd ingeroepen, betreft
de verspreiding van een aantal kwalijke boekjes: op 17 februari 1623 werd door de kerkenraad het volgende vastgesteld:
'Also eenen Lutien Wortelman seeckere boeexkens bij den cleynen kinderen hebbe uitgestroijt, vremde punten in sich begrijpende, hebben die beeren ouderlin
gen angenomen den achtb. Raet sullx te kinnen te geven om daervan informatie
te nemen. 1 0 7 '
Het effect van de klacht bij de magistraat blijft echter onduidelijk: op 24 februari werd
besloten dat nogmaals over de kwalijke boekjes gesproken zou worden 1 0 8 , waarna op 3
maart werd geconcludeerd dat aan de magistraat zou worden verzocht 'dat de boekxkens van Wortelman tenemael gesupprimeert werden. ю 9' Over de reactie van de magi
straat werd in de notulen echter niets meer vermeld. 110
Tussenbalans
In de beschreven periode blijkt geen sprake te zijn geweest van een grote hoeveelheid
censuurmaatregelen te Deventer. Weliswaar kreeg de magistraat een aantal provinciale
en landelijke besluiten te verwerken en ook op eigen inititatief werden enkele (beschei
den) maatregelen getroffen111, maar tot een uitvoerige concrete censuur kwam het niet.
Met het aanvaarden van de dedicatie van een strijdschrift en het aanschaffen van exem
plaren van een ander strijdschrift gaf de Deventer magistraat blijk van zijn voorkeur
voor bepaalde en zijn afkeur voor andere boeken. Daarnaast gaven schepenen en raden
gehoor aan een verzoek van de Staten-Generaal maatregelen te treffen tegen een in Den
Haag verschenen pamflet.
Naast een (gering) aantal stappen op eigen initiatief, waren er magistraatsoptredens
op verzoek van de Deventer kerkenraad. In deze periode zegde de magistraat op gezet
te tijden toe de aard en inhoud van de in de stad verschijnende almanakken in de gaten
te houden. Ook bleek de magistraat bereid te zijn gehoor te geven aan de oproep van
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de kerkenraad de verspreiding van een in Deventer te koop aangeboden traktaat van
Wilhelmus Stephani tot nader order tegen te houden. Of dezelfde magistraat ook de
verlangde stappen tegen ene Lutien Wortelman, verspreidster van infame boekjes, heeft
genomen, blijft onduidelijk.
Geconcludeerd kan worden dat er in deze periode geen sprake is geweest van censuurmaatregelen met vérstrekkende gevolgen.
Dejaren 164J-165S
Fundamentelere censuurmaatregelen werden zeker wel aangetroffen in de periode 16471655: niet alleen kondigde de Deventer magistraat een aantal meer algemene bepalingen
af, maar ook was er sprake van het uitloven van premies voor verraad van auteurs en
drukkers, het opleggen van boetes en zelfs het verbranden van bepaalde geschriften.
Stedelijke bepalingen
Anders dan voor de eerste periode zijn er in het gemeente-archief van Deventer voor de
tweede periode geen gegevens te vinden over mogelijke toezendingen van provinciale of
centrale censuurplakkaten. Wel blijkt uit de archiefstukken dat de Deventer magistraat
zelf enkele preventieve maatregelen trof.
Op 19 oktober 1647 kreeg de Schoolraad de door rector Cellarius vervaardigde en
verbeterde 'rudimenta linguae Latine'112 voor de Latijnse school onder ogen. Na lezing
besloot men 'dieselve [rudimenta] schepen ende raedt te communiceren, latende de
schoolraedt sich die gevallen.'113 De visitatie en goedkeuring van de 'rudimenta' door
schepenen en raad vormden voor de magistraat vervolgens aanleiding om te bepalen
'datt voorts niet alleen inde onderste, maer in alle dassen, gedoceert sullen worden
soodaene boecken, als in elencho lectionum" 4 anno. 1619 syn geordonneert, sonder
eenige veranderinge'.115 Daarmee beperkte de magistraat het gebruik van de schoolboeken expliciet tot de in 1619 vastgestelde lijst.11 Om na te gaan of men zich hieraan op
de Latijnse school ook echt hield, werd de school gevisiteerd, waarna door de Schoolraad kon worden vastgesteld: 'Syn geexamineert de boecken, soo inde dassen worden
geleert ende geconfereert metten elencho lectionum de anno 1619.'117
Een volgende meer algemene bepaling betrof het uitgeven en verspreiden van de almanakken, in het bijzonder door de stadsbodes. In 1651 werd namelijk bepaald dat de bodes
zich 'van nu affaen t'ecnemael sullen hebben t'ontholden, van nog binnen noch buyten
der stadt op eenige plaetsen almanachen uit te geven, ofte aen ymant te öftereren.'11"
Opmerkelijk kan de reactie van de bodes worden genoemd: die verklaarden namelijk
dat zij nog enige almanakexemplaren in hun bezit hadden, 'daer mee zy geene uitwegen
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wisten', waarop de magistraat zich tolerant opstelde: 'is hen ex speciali gratia nog dése
reise geaccordeert, om desselve niet binnen, maer buiten den stadt te sullen mogen distribueren.'119
Hierboven werd er reeds op gewezen dat de visitatie van het Deventer drukwerk vanaf
1630 tot de taken van de Schoolraad ging behoren. Dat nam niet weg dat ook de magistraat zelf zich zo nu en dan met de controle van boeken bezighield. Dat blijkt onder
meer uit een censuurresolutie van 1655 'Tegens t' vercoopen van allerhande blauwe
boexkens.' Daarin bepaalde de magistraat dat, uit naam van schepenen en raden, aan
alle boekbinders van de stad bekend moest worden gemaakt dat zij geen 'blauwe boexkens' meer mochten verkopen, 'hoedanich die oock souden mogen wesen', zonder
medeweten en voorafgaande toestemming van de stadsregering.120 Op overtreding van
deze bepaling werd een boete van honderd goudgulden gesteld.121 Het lijkt erop dat de
magistraat hiermee (een grotere) greep wilde krijgen op de verspreiding van het drukwerk in de stad, al dan niet afkomstig uit Deventer zelf.
Visitaties en bestraffingen: censuur in de praktijk
Op 5 juni 1647 kregen zes magistraatsleden122 de opdracht om de Historie vande Provintie van OverissuL, beschreven door Willem Nagge, te visiteren. Interessant is de toevoeging dat deze heren tijdens de visitatie 'ten minsten onder haer drijen sterck' dienden te zijn.123 De in 1647 samengestelde visitatiecommissie kreeg in het jaar daarop een
enigszins gewijzigde samenstelling.124 Van de resultaten van de visitaties wordt in de
magistraatsresoluties nergens iets gemeld. Waarschijnlijk gold wat dit betreft het adagium 'geen bericht, goed bericht' en werd in Nagges geschiedwerk dus niets gevonden
waaraan de magistraat aanstoot meende te moeten nemen.
Een gunstige beoordeling viel in ieder geval de oraties van de professoren Christenius en Gronovius ten deel. Toen Joannes Christenius, op dat moment hoogleraar in de
rechtsgeleerdheid aan de Illustre School125, besloot gehoor te geven aan een beroeping
naar Harderwijk, hield hij niet alleen zelf een afscheidsrede, maar vervaardigde ook zijn
collega en vriend Johannes-Fredericus Gronovius, toen hoogleraar in de welsprekendheid en de geschiedenis126, een gedicht op zijn vertrek, waarin hij de voortreffelijkheid
van Christenius' docentschap benadrukte. 127 De oraties van Christenius en Gronovius
werden door de magistraat bekeken, waarna men tot het oordeel kwam dat de teksten
gedrukt mochten worden. 128
Opgemerkt zij dat naast de oraties van de verschillende hoogleraren vooral ook de theses van de studenten en de dedicaties van die theses aan de Deventer magistraat in de
gaten werden gehouden. Toen in of omstreeks 1630 een reglement voor het bestuur van
de Illustre School werd opgesteld, werd aan de visitatie van de theses een apart artikel129
gewijd:
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'Die theses ende daerbijgevoechde dedicatien ende carmina sullen van den Heeren
professoribus gesamentlick, eersij gedruckt zijn, gerevideert werden, Die daerop
letten sullen, dat wat tegen de waerheijdt der Godlicker leere, teghen de leges gijmnasii, ofte nodighe eendracht gestatueert werde. Ende soo, boven hope, ijetwat
daertegen geschiede, sullen de theses van den schoolraet mogen ingetrocken worden. In alle andere saecken die gedruct sullen worden, sal men strictelick volgen
ende onderhouden die ordre, die tot nochtoe daerin geobserveert is geweest.'130
In eerste instantie kwam het visitatierecht wat dit betreft dus toe aan de gezamenlijke
hoogleraren. Mochten zij in de te visiteren theses iets onbetamelijks aantreffen, dan kon
de Schoolraad vervolgens besluiten de druk van de theses tegen te houden. Dat niet alle
studenten zich altijd aan dit artikel zes van het bestuursreglement hielden, blijkt uit een
voorval in 1654. Toen werd aan de deur van de kerk een disputatie geplakt, 'geimmatriculeerd sijnde, sonder kennisse Rectoris Magnifici1'1 et professorum'. De rector van dat
moment was Gronovius en samen met de hoogleraren besloot hij de student te vermanen over zijn eigenmachtig handelen. Aan de bewuste student werd een brief gezonden:
nadrukkelijk en op straffe van door rector en hoogleraren te bepalen maatregelen werd
het hem verboden in het vervolg nog stappen te nemen die in strijd waren met het algemene respect en met hetgeen was verordend in de schoolwetten. Niet veel later bleek
echter dat de Deventer magistraat aan de student al toestemming tot het dispuut had
gegeven, omdat schepenen en raden ervan waren uitgegaan dat rector en hoogleraren
het met die beslissing wel eens zouden zijn. Na de excuses van magistraatszijde in ontvangst te hebben genomen, bepaalde Gronovius dat het dispuut alsnog doorgang kon
vinden. De van belang zijnde theses dienden echter wel herdrukt te worden en zij moesten worden voorzien van het opschrift 'Permissu Rectoris Magnifici'.132
Dat de magistraat niet alleen bemoeienissen had met de controle van de theses, maar
ook met de almanakken, wordt nog eens bevestigd door een korte mededeling in een
magistraatsresolutie van 29 juni 1650. Daarin werd bepaald dat in de Deventer almanak
melding gemaakt zou gaan worden van het houden van een 'peerde en beeste marckt',
te houden 'op den vierden dagh voorden olden Meij'. Van belang voor een juist beeld
van het visitatiebeleid van de magistraat is de toevoeging achter 'Almanagh': 'daer van
op huiden, naer older gewoonte, die visitatie bij schepen ende Raet gedaen sal worden. n ^
Bij lezing alleen bleef het niet bij een gedicht dat in 1651 in de stad het licht zag. Op 14
juni van dat jaar stelde de magistraat in een stedelijke publicatie vast dat 'onlancx, sonder naem vanden autheur, in druck uitgegaen, ende, onder anderen, oock haer Ed: ter
handen gecomen is seecker boecxken g'intituleert Examen conformationis et electionis
&.cl Lezing van dit geschrift had uitgewezen dat het een 'eer-ruirig gedigt' betrof, hetgeen de magistraat had bewogen tot het volgende verbod:
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'Soo ist, dat schepen ende Raet goet gevonden te interdiceren ende te verbieden,
gelijck dan haer Ed: interdiceren en verbieden by desen, dat niemant alsulcke
boexken in wat spraecke, oock in wat manieren het mogte wesen, sal moegen vercoepen, by de boete daer tho staende.'
De bevolking werd aangespoord auteur of drukker van het schandelijke gedicht aan te
geven, waarbij op de aangifte een beloning van honderd carolusgulden werd gesteld.134
Uit het overgeleverde archiefmateriaal van de stadsregering wordt niet duidelijk of het
ook daadwerkelijk tot aangiftes en vervolgingen is gekomen.
Censuur naar aanleiding van kerkelijke klachten
Ook in deze periode was er sprake van een magistraatsoptreden naar aanleiding van
klachten van de Nederduitse gereformeerde kerkenraad. Op 9 augustus 1647 stelde de
kerkenraad vast dat boekbinder Jacob Aertsen fameuze boeken had verkocht in Oldenzaal. Daarop besloot men de zaak onder de aandacht van de stadsregering te brengen.1^5
Die laatste nam de klacht van de kerkenraad ter harte en veroordeelde de boekbinder
tot een boete van honderd carolusgulden 'wegens seecker fameus-boexken g'intituleert
Brille voor alle verdonckerde gesiebten eteß' , door hem tegens placaten van haer hog.
Mog. 1 ' 7 publiquelick vercoft.'I3° Deze strafmaatregel werd kort daarna, en waarschijnlijk tot aller tevredenheid, in de notulen van de kerkenraad opgetekend:
'Jacob Arntzen boeck verkoper, hebbende eenige fameuse boecken tot Oldenzaal
ende elders verkocht, is van de Achtb. Magist. in een buite[!] van 100. gl. geslagen.'^
Tussenbalans
Gesteld kan worden dat de bemoeienis van de Deventer magistraat met het drukwerk
binnen de stad in de periode 1647-1655 wat groter was dan in de periode 1617-1625. Het
lijkt erop dat de magistraat in deze tweede periode niet of nauwelijks te maken had met
censuurplakkaten van hogere overheidsinstanties. In ieder geval zijn er in het gemeente-archiefvan Deventer geen blijken te vinden van publieke afkondigingen van dergelijke plakkaten. Wel nam de magistraat enige eigen maatregelen: benadrukt werd dat de
docenten van de Latijnse school zich moesten houden aan de in 1619 vastgestelde boekenlijst. Daarnaast werd het de stadsbodes in deze tijd verboden nog langer Deventer
almanakken te verkopen. In 1655 vergrootte de magistraat zijn greep op de verkoop van
'blauwe boekjes' door in een stadskeur een verbod van verkoop zonder voorafgaande
toestemming neer te leggen.
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Naast de meer algemene bepalingen richtte de magistraat zich op de visitatie van
bepaalde geschriften: Nagges Historie vande Provintie van Overissul werd herhaaldelijk
onder de loep genomen en de oraties van de hoogleraren Christenius en Gronovius konden na controle gedrukt worden. Ook de theses die de studenten van Illustre School voor
hun disputaties lieten drukken, werden vooraf gecontroleerd, waarbij de Schoolraad het
laatste woord over de druk had. Net als in de eerste periode hield de magistraat zich met
de almanakken bezig, die 'naer older gewoonte' voor de druk werden gevisiteerd.
Ook tot concrete strafmaatregelen kwam het in deze periode: in 1647 werd boekbinder Jacob Aertsen, op aandringen van de kerkenraad, beboet voor het in Oldenzaal
verkopen van een fameus boekje met de titel De bril voor alle verdonckerde ghesichten.
Daarnaast werd in 1651 het gedicht Examen conformationis et electionis &.c. verboden,
met een beloning voor aangevers van auteur en drukker.
Dejaren 1667-167$
Hierna zal blijken dat de vondsten uit de periode 1667-1675 veruit het meeste inzicht
bieden in het censuurbeleid van de Deventer magistraat. Dat inzicht kan vooral verkregen worden uit stukken omtrent een jurisdictieconflict tussen Deventer en Zwolle: in
een poging de eigen jurisdictie over een bepaalde arrestatie veilig te stellen danwei uit te
breiden gaven de respectieve magistraten, min of meer en passant, een verdediging van
hun aanpak van omstreden drukwerk en deze verdediging biedt een mooi beeld van de
ideeën achter bepaalde maatregelen.
Provinciale maatregelen
Na de provinciale ruzies van 1654-1657 bleef het enige tijd rustig in Overijssel. In 1668
deden zich echter opnieuw onenigheden voor: in dat jaar werd bekend dat drie leden
van de magistraat van Kampen op 1 december 1667 gesproken hadden met jonker Joan
Ernst van den Clooster over de verheffing van de prins tot stadhouder. Alles leek erop
te wijzen dat Rutger van Haersolte achter de verheffingspogingen zat. Al snel raakten
de steden Zwolle en Kampen onderling verdeeld. Net als in 1654 ontstonden vervolgens
twee Statenvergaderingen: één bestaande uit 'Haersoltisten' en één bestaande uit verwoede tegenstanders van Van Haersolte. De strijd werd bijzonder fel en menig opruiend en beledigend pamflet zag in deze periode het licht. Daar kwam nog bij dat door
de onderlinge verdeeldheid maar weinig terechtkwam van de broodnodige provinciale
belastinginningen.140 Uiteindelijk kwamen de partijen toch weer bij elkaar door de sterke oorlogsdreiging binnen de Republiek: op 15 september 1671 werd te Deventer een
verdrag getekend. Het lijkt erop dat de grote onderlinge verdeeldheid voor een belangrijk deel de snelle overgave van Overijssel in 1672 heeft bepaald.^ l
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Zoals gezegd, waren naar aanleiding van de provinciale verschillen met de tijd allerhande boosaardige pamfletten verschenen. Geregeld was naar de pen gegrepen om
tegenstanders aan te vallen en zwart te maken. Vanaf 15 september 1671 werd echter een
'eeuwige amnestie' van kracht, waardoor eenieder die zich ten tijde van de onderlinge
ruzies aan kwaadschrijverij had schuldig gemaakt, vrijuit kon gaan. Nadrukkelijk werd
bepaald dat:
'niemand sich over eenige reeele, schriftelijcke ofte woordelicke injurien geduerende de dissensien voorgevallen142, in rechten sal mogen beklagen, ofte sich
daerbuijten met eenige recriminatien, veel min met eenige feijtelijckheden revengeeren, op pene, dat den récriminant en pleger van feijtelijckheden, als een perturbateur van de gemeene rust sal worden gestraft: werdende al hetgene bij partijen hinc inde tot naedeel van elkanders naem en faem, geduerende de dissensien is gedaen, gesegt, geschreeven ofte gedaen schrijven, bij desen gehouden
voor niet gedaen, gesegt, geschreeven ofte gedaen schrijven.'143
Aangezien ook vanuit Deventer verschillende geschriften de wereld in waren gestuurd
en er in de stad ook meerdere personen door pamfletten waren beledigd, was deze bepaling voor de stad van belang.
Stedelijke maatregelen
In deze periode werd een resolutie met betrekking tot de verkoop en verspreiding van
geschriften in de stad in positieve zin geformuleerd. Het betrof namelijk geen verbod
maar een toestemming: 'Is goetgevonden, dat die boeckebinders die couranten van
Amsterdam door die post sullen mogen laten medebrengen.' 144 In 1672 bleek dat de
magistraat vooral zelf ook veel belangstelling voor de couranten had: 'Schepenen en
Readt hebben goedtgevonden, dat Claes de Post-boode de Amsterdamsche en Haerlemsche couranten aen haer Ed. t'elckens sal brengen'.145
Intussen werd het aan drie drukkers in de stad, Johan Colomb, Willem Wier en Johan
Cost 14 , expliciet verboden 'yets te drucken sonder voorgaende consent vande Heere
Curatooren 147 op de boete van vijfftich olde schulden . I4 *
Na deze consentbepaling voor de drukkers vaardigde de magistraat in 1671 een stadskeur tegen fameuze libellen uit: 149
'Schepen ende Raedt doen te weeten: AIsoo eenigen tijdt herwaerts bevonden is,
dat niet alleen licentieuselijck verscheijden eerroerige libellen en gedichten gemaeckt, uijtgegeven en onder den volcke gedistribueert, maer oock opentlijck
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sonder kennisse vande regeringe door den druck gemeen gemaeckt en publijcq
alhijr op straete gesongen sijn; 't welck dan wesende saecken van een quaet
gevolgh, dewelcke in een welgestelde politie niet können noch moegen werden
geleden: Soo ist, dat Schepenen ende Raedt goedtgevonden hebben t'interdiceren en verbieden bij desen, dat niemant diergelijcke geschriften, gedichten ofte
gesangen sal mogen distribueren ofte vercopen bij de boete daer over staende:
Sullende den anbrenger van den dichter van soodanige gedighten, sube dat deselve in handen van 't Gerichte worde gelevert, volgens deser Stadtsboeck hebben te
genieten vijfftich goltguldens, en sal des Anbrengers naeme onbekent blijven.'150
Een laatste algemene bepaling in deze periode betreft opnieuw het boekgebruik op de
scholen in de stad. Op 2 juli 1675 werd weer een keer besloten 'dat de Curatoren de Duitsche scholen sullen visiteren, en examineren, wat boeken aldaar geleert worden, en wie
dat buiten consent des schoolraads schole houden, om daerinne mede пае behoiren te
voorsien.'151 Van negatieve conclusies naar aanleiding van de visitatie blijkt vervolgens
niets.
Concrete stedelijke censuur
Veruit de strengste veroordeling viel in deze periode een pamflet uit 1668 ten deel. In
een stedelijke publicatie maakten schepenen en raden bekend dat kortgeleden een boek
je met de titel Den herlevenden Cromwel etc.1^ was gedrukt, zonder dat op de titelpagi
na de naam van de auteur stond vermeld. Na lezing van dit geschrift kon worden vast
gesteld dat het ging om 'een schandelick pasquil opgepropt met grove leugenen en vuijle calumnien tegens eenige eerlicke regenten deser provintie uijtgespouwt'.1^ Door een
fatsoenlijke regering, zo werd gesteld, moest tegen dit soort kwaad fel worden opgetre
den; vandaar ook het volgende oordeel:
'So is't dat Schepen ende Raedt hebben goedtgevonden, dat het voorn, pasquil
opentlick alhijr op den brinck ter plaetsen daeraen gewoon is justitie te laeten
geschieden door de handt vanden scherprichter offte desselffs adjunct sal werden
verbrandt. Interdiceren en verbieden vorders bij desen, dat nijmant alsulcke boeckiens sal mogen vercopen, copen ofte uijtstroeijen bij de boete van hondert golt
guldens. Ende daer jemant den autheur ofte drucker van dien wiste aen te bren
gen, sulx, dat de selve in handen van't gerichte wierde gelevert, sai deselve tot een
154
proemium hebben te genieten de somme van twee hondert ducatons.'
Het moge duidelijk zijn dat de magistraat op het bewuste pamflet zeer gebeten was. De
publieke verbranding zal zeker ook bedoeld zijn geweest als demonstratief gebaar aan de
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tegenstanders. Opmerkelijk is eveneens de beloning voor eventuele aangevers, die veel
hoger is dan bij andere censuuraangelegenheden. Zeer waarschijnlijk werden deze strenge maatregelen ingegeven door de uiterst onrustige situatie van het moment.
Hierboven werd reeds melding gemaakt van een affaire tussen de Deventer magistraat
enerzijds en die van Zwolle anderzijds. Deze affaire speelde zich, en dat dient te worden
benadrukt, aftegen de reeds geschetste achtergrond van de provinciale geschillen tussen
de Haersoltisten (Zwolle) en de anti-Haersoltisten (Deventer en Kampen). Het begon
allemaal met een brief van de Zwolse magistraat aan de gedeputeerden van Kampen en
Deventer.155 Daarin schreef de magistraat dat men in Zwolle 'door een gemein geruchte, ende uijtgestrojde pasquillen' had ontdekt dat de Zwolse burger en belastinginner
Anthoni van Mierlo was gearresteerd en in hechtenis genomen, op verdenking van
financiële fraude ten nadele van het gewest. Op deze plaats zal niet nader op de verdere inhoud van de betreffende brief worden ingegaan. Er kan mee worden volstaan, erop
te wijzen dat Zwolle het op zijn minst oneens was met de gevangenneming van Van
Mierlo. 156
Op dezelfde dag schreef de magistraat van Zwolle ook nog een brief aan de magistraat van Deventer alleen. Het betrof een begeleidingsbrief bij een 'vuijl pasquil, verleden saturdach alhier op den merekt opentlijck gesongen ende verkoft wordende'. Zwolle deelde Deventer mede dat inmiddels een liedjeszanger was gearresteerd, die luisterde
naar de naam Hendrick Dercks en die afkomstig was uit Oost-Friesland. Men was in
deze kwestie bij de magistraat van Deventer uitgekomen door de verklaringen van deze
Dercks,
'die tot sijn verontschuldinge seijt 't selve tot Deventer bij eenen Jan Kolomp U
Ed: ordinaris drucker gedruckt, ende om alhijr te singen, te verkopen ende uijt
te stroijen aen hem door den voornoemden Jan Kolomp behandigt te sijn, Ende
dat gl. Kolomp tegens hem soude geseijt hebben, 't selve gedruckt te hebben met
kennis ende toelatinge van eenige beeren, uit het midden van u Ed:'
De Zwolse magistraat had al bij Colomb en zijn vrouw geïnformeerd en zij hadden de
verklaring van Dercks bevestigd in een officieel document, waarvan Zwolle voor de volledigheid een kopie meezond. Men drong er nu bij de Deventer magistraat op aan zo
snel mogelijk uit te zoeken welke Deventer bestuurders daadwerkelijk aan het vervaardigen van het paskwil en aan het toelaten van het drukken ervan schuldig waren, 'ten
fine, als sulex пае rechte, ende tot conservatie soo van de eere der geledeerden als van
de gemeene ruste behoort'. Zwolle wilde zo spoedig mogelijk een reactie van Deventer
vernemen 'ten einde daer op int administreren van justitie tegens desen hier geapprehendeerden bij ons soodanige moge worden gereflecteert, als 't behooren sali'. 157
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Voor een volledig beeld van deze kwestie volgt hier de tekst van de verklaring zoals
het echtpaar Colomb die aan de Zwolse magistraat deed toekomen:
'Certifiere, attestere ende bekrachtige ick onders. mits desen, bij mijne waerachtige, sérieuse ende manlijcke waerheijdt dat den liedesanger bij U Ed:
hoochAchtb: geapprehendeert, geen schult oft deel int maecken derselver lieder
in U Ed: h.a. Stadt verkoft schuldich oft0 deelachtich te sijn, maer ter contrarie
deselve hem gelanght, gelijck die gewoonte an sulcke luijden op sijn liedesangers
die te verkopen, ende wat meer is hij liedesanger niet lesen noch schrijven kan,
behoorde desselven sonder praescripte te maecken bevrijt te blijven, de copien
sijn mij in mijn huijs per couvert en opschrift geworpen geweest, soo heb ik doch
dieselve sonder consultatie met geconsidereerde heeren niet gedruckt en uijt
laten gaen, en noch met meerder bekrachtinge der waerheijt heeft mijn
huijsf[rau]. desen mede onderteickent, als in allen mede bewust, hoedanigh
deselve gedichten ten mijnent sijn incognito geworpen, derhalven hij uwen Ed:
hoochachtb. geapprehendeerden liedesanger onschuldich bij mij geoordeelt.
Deventer den 19. Junij 1671.
Was get.
Jan Colomp Boeckedrucker
U E.H.Α. gewillige dienaer.
Eefien Askens huijsf. van
Jan Klump Boeckdrucker.
Ick Abert Las als getuige
knecht van Jan Colomp
Boeckdrucker.
Ick Gerrijt Willem Pijl
als getuijge knecht van
Jan Colomp Boeck1 8
drucker.' *
Op de brief van de Zwolse magistraat gaf de Deventer magistraat op 24 juni een reac
tie. In een antwoordbrief wees men de Zwolse collega's erop dat de Deventer magistraat
al vóór de ontvangst van de klacht, en dus op eigen initiatief, stappen had ondernomen
tegen de spotschriften die verschenen op de persoon van Anthoni van Mierlo 159 , 'ten
einde gemelte gedichten 1 " 0 bij publicatie souden werden geinterdiceert ende verboden;
als konnende het uijtstroijen ende venten van dien, sonder kennisse van de regeringe,
in een welgestelde politie niet werden geleden'. Hiermee refereerde Deventer aan zijn
stadskeur tegen fameuze libellen van 22 juni. 161 Het is overigens de vraag of de Deventer magistraat inderdaad de keur al had opgesteld voordat Zwolle zijn klaagbrief zond.
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Het ligt wellicht meer voor de hand dat de magistraat de keur direct ná de klacht opstelde en uitvaardigde.1"2
Uit de toon van de reactie blijkt dat de Deventer magistraat verbolgen was over de
beschuldigingen zoals die door Zwolle waren geuit. De Zwolse magistraat had immers
de betrokkenheid van enkele Deventer magistraatsleden bij de pamfletten gesuggereerd,
'als off deselve kennisse dragende van het drucken ende divulgeren van voorn, gedichten in het geven van consent souden hebben geparticipeert'. Zelf had men inmiddels
Colombs vrouw gehoord. In de volle vergadering van de raad had zij een aan de eerdere verklaring tegengestelde reactie gegeven. Wel had zij bevestigd de pamfletten aan de
liedjeszanger te hebben verstrekt. De Deventer magistraat verzocht de Zwolse daarom
voortaan wat 'spaersamer' te zijn 'omtrent het uitten van sinistre impressien ende opinien'. Hetgeen de magistraat vervolgens opmerkte aangaande het eigen censuurbeleid
en dat van Zwolle is veelbetekenend. Men raadde Zwolle aan:
'onse [de Deventer] voetstappen intredende, met vigeur [te] gelieven tegen te gaen,
te inhiberen, ende пае behooren te bejegenen, alle die geene, die met eerroerige
naem en faem schendende geschriften, tegens waerheijt, eenige van de notabelste
ende ijverigste regenten deser provintie (doch te vergeefs, sijnde de gehele werelt het contrarie van dien bekent) hebben soecken te diffameren; gelijck
wij voor desen, onder anderen, niet sonder onstichtinge ende alteratie hebben
bespeurt, dat seecker vuijl, ongerijmt fameus libel, geintituleert Den herlevenden
Cromwell, bij ons door den scherprichter opentlijck verbrandt 16 ', in U. Edd.
Stadt is verkocht, gedistribueert ende ongestraft gelaten, t' welck nochtans in
waerheijdt voor een onbetamelijck, ten hoochsten straffbaere en geensints te conniverene [te dulden] onwaerachtige gehoudene conduite describeren was te keu
ren [hetgeen nochtans in waarheid betiteld kan worden als een onbetamelijk, ten
1 4
hoogste strafbaar en geenszins te dulden, onwaarachtig gedrag].' "
Op verwijtende toon speelde de Deventer magistraat de bal dus aan Zwolle terug.
Deventer wees er fijntjes op dat Zwolle indertijd niets tegen Den herlevenden Cromwelll°ï had ondernomen, terwijl men nu wel kwam klagen over de spotschriften op Van
Mierlo, waartegen tóch al stappen waren ondernomen! In zijn reactie lijkt de Deventer
magistraat er tamelijk prat op te gaan dat destijds tot een publieke verbranding was
besloten. Onder al deze opmerkingen smeulden uiteraard de provinciale twisten, waarbij Zwolle en Deventer duidelijk aan weerszijden van de streep stonden.
De Zwolse magistraat nam met de reactie van Deventer echter geen genoegen. In felle bewoordingen schreef men een brief terug, waarin drie punten aan de orde werden
gesteld. Het eerste punt betrof de gevangenhouding van Van Mierlo in Deventer, hetgeen volgens Zwolle een schending van de Zwolse jurisdictie inhield. Aan dat punt zal
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hier echter voorbij worden gegaan. Voor een beeld van het censuurbeleid zijn wel twee
andere in de brief gegeven reacties van belang. Allereerst wenste de Zwolse magistraat
in te gaan op het Deventer verwijt dat men in Zwolle gemakkelijk enige Deventer magistraatsleden had verdacht, op basis van een omstreden getuigenis, vervolgens wenste
men te reageren op de 'niet min choquante als abusive insinuatie ende beschuldiginge,
dat wij [de Zwolse magistraatsleden] het verkopen ende distribueren van seecker vuijl
pasquil, geintituleert Den herlevenden Cromwelhï) U Ed: door den scherprichter opentlijck verbrandt, in dese onse stadt ongestraft hebben gelaten, ende alsoo hebben gemanqueert in onse schuldige devoir in't administreren van justitie.'
Met betrekking tot de beschulding van Deventer medeplichtichtigheid bij de pamfletten gaf de Zwolse magistraat nogmaals een beschrijving van het gebeurde,
waarbij werd benadrukt dat de door Colomb gegeven verklaring geheel uit eigener beweging
aan de Zwolse magistraat was verstrekt, in de hoop daarmee de liedjeszanger vrij te krijgen. 167 Men verweet de Deventer magistraat daarom:
'Alsoo dat U Ed. dese attestatie seer abusijffende sonder eenige fondement onse
attestatie noemen, om het praetext van dese querelle, als off wij eenige heeren uit
het midden van U Ed: over het toelaten van het drucken van't voors. pasquil picquant ende alte praecipitant hadden verdacht, des te schijnlijcker ende rechtmetiger te doen appareren.'
Zwolle wees erop dat zijn brief van 20 juni alleen was bedoeld als een verzoek tot nader
onderzoek, opdat de magistraat te weten zou kunnen komen welke stappen verder tegen
de betrokkenen genomen dienden te worden. Terloops merkte Zwolle nog op dat
inmiddels ook binnen Deventer geruchten van medeplichtigheid gonsden, waarna men
concludeerde:
'Deselve als met doove ooren gehoort, te laten passeren, offals eenich ondersoeck
пае de waerheijt van dien, onwaerdich sijnde, conde onse schuldige plicht niet
toelaten, ende oordeelden wij te sijn van alte schadelijcken gevolgh omtrent een
saecke bij alle gepolitieerde volckeren voor ten hoogsten strafbaer gekeurt.'
Zwolle had met Deventer dus het beste voor, want aan wie kon men het onderzoek naar
de mogelijke medeplichtigheid van Deventer magistraatsleden nu beter overlaten dan
aan de Deventer magistraat zelf, 'onder wiens Jurisdictie die verdachten ende beswaerden van ende met hetselve exces, geseeten waeren'...? Over de tegenstrijdige verklaring
van Colombs vrouw merkte men op:
'Indien U Ed. uijt d'examinatie van des druckers huijsfr., die U Ed. wederom
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abusivelijck ende buijten alle redenen onse attestante noemen, het contrarie van
haer en haers mans attestatie tot ontlastinge van de verdachten ende bij haer
beschuldigden in volle vergaderingc is gebleecken, gelijck bij U Ed. rescriptie verhaelt wordt, sulx is ons ten hoogsten aengenaem, ende t'selve importeert (onses
bedunckens) een paesabler ende inexcusabler volschuldigheijdt van de drucker
ende sijn huijsfr. soo aen 't exces van dit pasquil tegens verbot en behoir te hebben gedruckt, ende doen divulgeren, als aen valsche attestatie en daer bij gedane
valsche beschuldinge van beeren van consideratie.'
De Zwolse magistraat deed dus in ieder geval voorkomen alsof hem de tweede verklaring van Colombs echtgenote wel zo lief was: die bezwaarde immers de liedjeszanger en
drukker en verlichtte de Deventer magistraatsleden.
Na dit relaas kwam de Zwolse magistraat te spreken over de houding van Zwolle ten
opzichte van het libel Den herlevenden Cromwell. Zwolle wees erop dat meteen na het
bekend worden van de verkoop en de distributie van het libel de verkoper was ontboden en dat alle te verkrijgen exemplaren waren opgehaald, waarna de verkoper nauwgezet was verhoord over zijn kennis omtrent de identiteit van auteur en drukker. De verkoper had echter nadrukkelijk verklaard geenszins op de hoogte te zijn van die identiteit, de plaats van verschijnen, of de naam en herkomst van de toezender. Hij had niets
anders kunnen melden dan dat hij een aantal exemplaren 'onder bloote couverte, aen
hem geaddresseert' had ontvangen, waarbij hij had opgemerkt dat zo'n vorm van toezending 'onder den boeckvercoperen niet ongemein en was'. Hierop had de Zwolse
magistraat de verkoper onder ernstige strafbedreigingen168 en na een felle berisping
weggezonden; alle exemplaren die van het pamflet bij de verkoper waren aangetroffen,
waren in beslag genomen. Van groot belang is de opmerking die de Zwolse magistraat
hierna liet volgen:
'Dat wij nu desen Herkvenden Cromwel niet hebben doen verbranden, is om
geen andere redenen naergelaten, als omdat wij geoordeelt hebben, sulx seer
weijnigh tot inbindinge van dit ende andere vuijle pasquillen te strecken, Van
welcke opinie wij moeten geloven U Ed. hoochachtb: oock voor ende naer het
uijtgeven van het voors. pasquil geweest te sijn, dewijl wij noijt hebben vernomen, dat tegen andere in U Ed. stadt in groóte menichte uijtgestroijde vuijle
geschriften (waer bij verscheijdene van de regieringe ende specialijck van dese
stadt, seer sensibel waeren geraeckt) op gelijcke maniere is geprocedeert.'
De Zwolse magistraat zag dus geen heil in publieke verbrandingen en sprak zelfs het
vermoeden uit dat Deventer eigenlijk ook niet echt in deze maatregel geloofde.
Met al deze argumenten hoopte Zwolle de ontevredenheid van Deventer te hebben
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kunnen wegnemen. Prachtig is tenslotte de manier waarop de Zwolse magistraat zijn
brief besloot en waarmee hij zijn eigen censuurbeleid boven dat van Deventer plaatste:
'Ende alnoch gelijck voor desen genegen blijvende, niet sooseer volgents U Ed.
voetstappen ende onnodige recommendatie, als volgents onse eijgene ende plichtige devoir ende ijver voortaen alle pasquillen en fameuse geschriften te weeren,
ende d'autheuren, druckers, vercopers ende uijtstroijers van dieselve te recher
cheren, te vervolgen, ende пае vermogen ende exigentie te straffen, sullen wij hier
mede eindigende U Ed. bevelen in de protectie Godes. 9
Hierop liet Deventer weer van zich horen. Over de spotdichten op de 'korfkruiperij' van
Van Mierlo merkte men in een nieuwe brief op dat men niet wilde blijven ruzieën. De
magistraat verklaarde dat er in Deventer alles aan werd gedaan paskwillen tegen te gaan.
Wel wees men er nu op dat het onmogelijk was alles wat in de stad zonder naam van
auteur of drukker verscheen, als paskwil te veroordelen. Daarom wenste men 'wel
gedient te zijn vande titulen, opschrifte en feijten inde compositien begrepen die U.
Edd. zijn aenstotelijck geweest', opdat er alsnog een onderzoek kon worden ingesteld en
maatregelen konden worden getroffen. Hieraan voegde de magistraat toe dat men
genoegen nam met de verklaring van Zwolle over de eventuele beschuldiging van medeplichtigheid. Aan de opmerking van Zwolle over de gonzende geruchten in Deventer,
leek de Deventer magistraat tenslotte weinig waarde te hechten. 1 ? 0
Deze in brieven beslechte affaire biedt een heel aardig beeld van de beweegredenen
achter bepaalde censuurmaatregelen. Duidelijk wordt dat één en ander sterk afhing van
de bijzondere voorkeur van een magistraat. Dat komt des te duidelijker naar voren nu
in de hier besproken brieven twee onderscheiden magistraten ten aanzien van het censuurbeleid tegenstrijdige standpunten konden innemen.
Hierboven werd reeds melding gemaakt van een verbod (eind 1670) aan de drukkers
Colomb, Wier en Cost om zonder voorafgaande toestemming iets te drukken. Dat het
de magistraat met dit verbod ernst was, blijkt uit twee interventies naar aanleiding van
overtredingen. Een eerste vermaning viel ten deel aan Willem Wier: 'en is Wilm Wier
gecorrigeert en gereprehendeert wegens een gedruckte apologie vande heer landtsrentmr. Boecholt tegens d'apotheecquer Herman Gelinck.'171 Opvallend is dat deze vermaning direct bij de resolutie betreffende het algemene verbod werd vermeld. Wellicht
moest de terechtwijzing van Wier als afschrikwekkend voorbeeld voor de anderen dienen? Een omgekeerde situatie is ook denkbaar: Wier werd dan vermaand en naar aanleiding daarvan stelde men een meer algemeen verbod voor drie drukkers, onder wie
dezelfde Wier, op. Uit de resolutie wordt overigens niet geheel duidelijk op welke wijze Wier nu is bestraft. Vermoedelijk bleef het bij een serieuze berisping.
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Dat Wier de berisping, in welke vorm dan ook, niet echt ter harte nam, blijkt uit
het feit dat hij in 1671 opnieuw met een geïrriteerde magistraat in aanraking kwam. Die
keer leverde het hem een boete op:
'Schepenen ende raedt hebben Willem Wijer boeckdrucker geclaert in vijfftich
olde schilden, om dat hij seecker boeckien de vestibus mutatione sonder voorgaende consent der Heeren Curatooren heeft beginnen te drucken, ende hem
voorts gelast, t geene hij daer van soo gedruckt als ongedruckt in huijs mogte
hebben, anstondts te stellen in handen van g[emejlte Heeren Curatoren om gevisiteert te worden.' 1 '' 2
Uit deze bestraffing blijkt dat de magistraat de reeds in 1630 verplicht gestelde visitatieregeling ook echt uitgevoerd wenste te zien. Eenieder die zijn drukwerk niet eerst ter
keuring aan de Schoolraad voorlegde, kon rekenen op ten minste een vermaning of een
beboeting.
De eerste vermaning kreeg Wier, zoals gezegd, vanwege het drukken van een apologie.
Die apologie zag het licht naar aanleiding van een langdurig geschil tussen de Deventer
apotheker Herman Gelinck enerzijds en de landrentmeester van Salland, Arnold van
Boeckholt, anderzijds.173 Aangezien Wier voor het drukken van de betreffende apologie werd vervolgd, is het interessant hier kort bij die apologie stil te staan.
Tijdens een civiel proces dat Gelinck en Van Boeckholt tegen elkaar voerden, kwam
ook de bewuste apologie herhaaldelijk aan de orde. Bij de behandeling daarvan draaide
het voortdurend om de vraag of er nu wel of geen sprake was van een eer aantastend
document. 174 Bij dit proces raakte ook de Nederduitse kerkenraad betrokken. Gelinck
probeerde bij die kerkenraad namelijk aannemelijk te maken dat Van Boeckholt vanwege het in het licht geven van een lasterlijk geschrift (de apologie) van het Avondmaal
uitgesloten diende te worden. Verschillende gesprekken tussen predikanten en kerkenraadsleden enerzijds en Van Boeckholt anderzijds werden gevoerd. Uit die gesprekken
kwam vooral naar voren dat het niet zozeer draaide om de inhoud van Van Boeckholts
apologie alswel om het blote feit dat hij met een belastend geschrift in de publiciteit was
getreden.
De affaire tussen Gelinck en Van Boeckholt heeft een zeer lange tijd in beslag genomen. Gedurende die tijd werd er voortdurend gediscussieerd over de vraag of beide
heren nu wel of niet aan het Avondmaal mochten deelnemen; beurtelings werden Gelinck en Van Boeckholt daarvan uitgesloten en beurtelings werd deelname hun vervolgens toch weer toegestaan. Intussen stelde de kerkenraad wel allerlei pogingen in het
werk om tot een verzoening tussen de strijdende partijen te komen.17*
Hoewel de magistraat dus besloot drukker Wier tot de orde te roepen vanwege het
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drukken van de apologie, omdat hij daarmee het verbod tot drukken zonder voorafgaande visitatie had overtreden, werden er tegen de auteur van de apologie, Van Boeckholt, door de magistraat geen stappen ondernomen. De magistraat kwam dus alleen in
actie tegen een schending van de normale procedure en niet tegen de inhoud van het
betreffende geschrift. Er was dus slechts sprake van procedurele en niet van inhoudelijke bezwaren.
De bemoeienis van de magistraat met de vervaardiging en verspreiding van de Deventer almanak blijkt in deze periode uit het feit dat de magistraat van de wisselingen van
samensteller en drukker op de hoogte wenste te blijven. Zo stond de magistraat in 1672
aan de weduwe van Johan Colomb toe iemand te vinden voor het maken van de almanak, nu bleek dat Simeon Teschemacher dat niet meer wilde doen. 17 De magistraat
verbond aan de toestemming tot het voeren van gesprekken met gegadigden echter wel
een voorwaarde: 'mits daer van aen Raedt raporterende en berichtende voor den aenvanck vant werck.'177 Door van de gang van zaken op de hoogte te blijven kon de magistraat zijn controle immers blijven uitoefenen.178
In 1673 werd nog een boete opgelegd aan drukker Johan Cost, omdat die het verbod
van drukken zonder voorafgaande toestemming had overtreden:17^
'Johan Cost hebbende sonder consent vande Heeren Curatooren der scholen
gedruckt verscheijde missiven de datis den 21. en 31.en Decembr. 1672, mitsgaeders den 10de en 20.de Januarij 1673 respective uijt den Hage en Francfort
geschreven: Is deselve gecondemneert inde boete daertoe staende volgens vorige
resolutien.'180
Of Cost nu, net als Wier in 1670 , aan de magistraat een bedrag van vijftig 'olde schilden' moest betalen, kon niet met zekerheid worden vastgesteld.
Bijna drie jaar later werd de Deventer magistraat geconfronteerd met enige gedrukte extracten uit de handelingen van de gecommitteerde raden, met betrekking tot de
financiën; naam van drukker en plaats van verschijnen waren daarbij niet vermeld.
Besloten werd daarom naar de identiteit van auteur en drukker te informeren.182 Van
verdere stappen blijkt niets.
Een laatste aantekening, in de resoluties van de Schoolraad, Iaat tenslotte zien hoe
aandachtig het Deventer drukwerk door de 'visitatores librorum' in de gaten werd
gehouden. Weliswaar betreft het een aantekening uit 1676, maar de betreffende opmerking refereert ook aan de situatie vóór 1676:
'Goedgevonden dat de pedel Boeckholt wederom alle deser stads druckerijen sal
visiteren, en goede aantekeninge houden van t geene hij aldaer bevind, en t sel-
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ve brengen ten huisc van den scholarch des Rades; suilende in cas van verweijgeringe een dienaar mede gelanckt worden.'1"3
Gezien het gebruik van het woord 'wederom', lijkt hier sprake te zijn van een bepaald
gebruik: blijkbaar ging een vertegenwoordiger van de Schoolraad op gezette tijden langs
de drukkerijen van de stad om te zien of daar wel volgens de regels van de magistraat
(en dus van de Schoolraad) werd gewerkt. Interessant is de toevoeging dat men zich
desnoods via 'een dienaer' l8 4 toegang tot een drukkerij zou verschaffen. Had men wellicht slechte ervaringen met drukkers die iets te verbergen hadden?
Censuur naar aanleiding van kerkelijke klachten
Op 13 juni 1670 werd in de kerkenraad bekend gemaakt dat in de winkel van 'Hendrik
de paepse boekebinder', te weten Hendrik van Welberg18*, paternosters en wijwater
werden verkocht. Alvorens hierover bij de magistraat aan te kloppen werd bepaald 'dat
men, soo veel doenlijk, daer van eenighe sekerheijt sal soeken te bekomen. Ende sal bij
dése occasie mede gesproken worden van zijn verkopen van verbodene boeken.' ° Het
duurde vervolgens lange tijd voor over deze kwestie weer overlegd kon worden187, maar
op 10 oktober 1670 werd dan toch vastgesteld dat er inmiddels bewijzen voor de
gewraakte verkoop waren gevonden, doch blijkbaar nog niet voldoende, aangezien men
toen besloot 'na te speuren of noch geen meer bewijsen können verkregen werden, eer
de zake aen Schepenen ende Raad bekent gemaakt wert.' 188 Kort daarna kon worden
gemeld dat kamenier Steenbergen aan de magistraat bekend zou maken dat Van Weiberg in zijn boekwinkel inderdaad paternosters verkocht, 'midtsgaders dat inde selve
winkel seer schadelijke boeken, en andere instrumenten van superstitie en afgoderye
vercogt werden'. Het was de wens van de kerkenraad dat de magistraat Van Welbergs
winkel zou laten sluiten. Aan de vraag om winkelsluiting verbond de kerkenraad ook
het verzoek 'dat de Ed. Achtb. Magistr. gelieven ordre te stellen op de prestatije van alle
de boekewinkels deser stede.' Er moest dus een soort algemene 'gedragscode' komen. 189
Kamenier Steenbergen, die aanvankelijk nog wat op zich liet wachten, kon de kerkenraad niet veel later zeggen dat een exemplaar van het door Van Welberg verkochte
paternoster inmiddels aan de magistraat was overhandigd, waarna de magistraat had
besloten Van Welberg hierop aan te spreken. 190 Nadat de kwestie door afwezigheid van
Steenbergen korte tijd 'in statu' was gebleven191, kon Steenbergen op 15 november beloven de kwestie rond Van Welberg 'serieuslyck an Schepp. ende Raadt te recommanderen', opdat door de magistraat maatregelen zouden kunnen worden getroffen.192 En die
maatregelen kwamen er, zij het in zeer bescheiden vorm: op 21 november kon de kerkenraad, op basis van mededelingen van Steenbergen, vaststellen 'dat Hendrick Welbergh coram senatu ontboden en verscheenen sijnde belooft hadde in toekomende sich
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te sullen wachten van verboden boecken te vercoopen, alsoock pater noster, weije-water
etc.' 1 9 3 Het bleef in dit geval dus bij het ontbieden en aanspreken (vermanen?) van de
boekverkoper. Over een algemene 'gedragscode' werd nergens meer gerept. 1 9 4
In 1672 was het burgemeester Suchtelen die de kerkenraad geruststelde met de mede
deling 'dat aen de H H . scholarchen was aenbevolen te vernemen пае het drukken en
verkopen der ergerlyke boeken'. 195 Maar hoe nauwgezet de scholarchen hun taak ook
uitvoerden, de kerkenraad bleef zich zorgen maken over allerhande opruiend drukwerk.
Vooral de aanstootgevende passages in de Deventer almanak bleven de kerkenraadsleden grote zorgen baren, zodat met name eind 1675 voortdurend over kwalijke aanhangels van de almanak werd geklaagd. Reden voor een verhoogde alertheid in dat jaar was
de discussie die over de schadelijke almanakpassages werd gevoerd op het hoogste ker
kelijke niveau, in de synode dus. Daarom nam de Deventer kerkenraad op 1 oktober
1675 het besluit 'te vigileeren tegens de ergerlyke aanhangsels achter den almanach deser
stadt, en sal dit selve uijt name deser vergaderinge, door de H.H. Burgemre., ouderlin
gen, aen Achtb. Magistr. werden gerecommandeert, ten eynde die, door der selver auctoriteyt, mogen пае gelaten worden.' 1 9 6 Op 11 oktober kon vervolgens worden vastge
steld dat sommige ergerlijke aanhangsels inmiddels al waren verwijderd 197 , terwijl ook
de overige tegengehouden zouden worden. 1 9 8 Weer een week later was er sprake van een
met name genoemd aanhangsel:
'Sal uijt name deser vergaderinge, aen Ed. Achtb. Magistr., werden versocht, het
verbieden, en ophalen vant' scandaleus aenhangsel achter den almanach deser
stadt, genaemt Confiteur-Doosge etc. ende syn daer toe versocht D. praeses Male1
coot, ende scriba Colonius.' "
Vervolgens duurde het even voordat opnieuw over de kwestie beraadslaagd kon wor
200
den.
Uiteindelijk kon kamenier Steenbergen het besluit van de magistraat medede
len:
'Over d' ergerlijcke boeckies, rapport[eert] d' heer Cam. Steenbergen, dat de
druckers ende boeck-binderen op't raathuijs syn ontboden, ende gelastet die in te
houden, ende de dienaeren van d' Heeren bevoolen, de alman[a]chen in alle
winckelen пае te sien ende sodanige daer bij gebonden vindende, die daer uijt te
scheuren.' 2 0 1
De kerkenraad kreeg dus zijn zin: de magistraat had daadwerkelijk opdracht gegeven tot
het laten verwijderen van de gewraakte aanhangsels. Overigens mag het opmerkelijk
worden genoemd dat gegevens over deze kwestie alleen gevonden kunnen worden in de
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stukken van de kerkenraad en niet in de notulen van de magistraat zelf. Achtte de magistraat een vermelding van dit besluit in zijn resoluties wellicht niet noodzakelijk?
Tussenbalans
In 1668 laaiden binnen Overijssel opnieuw gewestelijke twisten op, ditmaal vanwege
vermeende pogingen tot verheffing van de prins tot stadhouder, geïnstigeerd door Rutger van Haersolte, dezelfde die ook in 1654-1657 al aanleiding had gegeven tot hevige
conflicten binnen de provincie. Het geruzie ging gepaard met allerlei felle twistschriften. Toen op 15 september 1671 een einde aan de onenigheid kwam, werden alle twistschrijvers via een generale amnestie voor hun papieren producten verontschuldigd.
Tot die tijd nam de Deventer magistraat verschillende maatregelen om het drukwerk
binnen de stad onder controle te houden. De meer algemene bepalingen varieerden van
het toestaan van krantenleveranties via het verbod van drukken zonder voorafgaande
toestemming tot het uitvaardigen van een stadskeur tegen fameuze libellen. Onder meer
op basis van deze bepalingen kwam het in de jaren 1667-1675 tot een aantal concrete
bestraffingen. Door de gewestelijke twisten extra gebeten op vijandig drukwerk veroordeelde de magistraat in 1668 het pamflet Den herlevenden Cromwell tot de brandstapel:
voor de ogen van de stedelijke bevolking werden exemplaren in het vuur geworpen. Een
paar jaar later kwam deze demonstratieve verbranding opnieuw ter sprake en wel in een
jurisdictieconflict tussen Deventer en Zwolle. Naar aanleiding van de arrestatie van een
Zwolse ingezetene te Deventer waren pamfletten verschenen; één van die teksten was
bekend gemaakt en verspreid door een liedjesverkoper te Zwolle. De Zwolse magistraat
trok zich de kwestie aan en verzocht de Deventer magistraat om een onderzoek, nu
scheen dat Deventer magistraatsleden bij de zaak betrokken waren geweest. Een overen-weer-schrijven tussen de twee steden volgde. In de verschillende brieven werd, naast
de vraag of de Zwolse burger gearresteerd had mogen worden, vooral het censuurbeleid
van de beide magistraten aan de orde gesteld. Deze correspondentie laat onder meer
zien dat boekverbrandingen in die tijd zeker niet meer algemeen gebruikelijk waren en
dat censuurmaatregelen sterk afhingen van de voorkeur van degene die in deze aangelegenheid de touwtjes in handen had.
Los van het genoemde stedelijke conflict werden in deze periode tot driemaal toe
drukkers bij de Deventer magistraat op het matje geroepen omdat zij het verbod van
drukken zonder voorafgaande toestemming hadden geschonden; tweemaal leverde een
dergelijke overtreding een boete op. Aan een derde berisping was een uitgebreid civiel
proces voorafgegaan, tussen de Deventer apotheker Gelinck en de landrentmeester Van
Boeckholt.
Kerkelijke klachten hadden in deze periode enig succes: de magistraat vermaande
Hendrik van Welberg over de verkoop van verboden boeken en paternosters in zijn win-
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kei en in 1675 volgde een besluit in alle boekwinkels de ongewenste aanhangsels uit de
almanakken te laten scheuren. Aan het verzoek van de kerkenraad om een soort algemene 'gedragscode' voor de boekverkoop vast te stellen, werd door de magistraat echter
geen gehoor gegeven.202
Vergeleken met de voorafgaande periodes was het censuurbeleid van de Deventer
magistraat in deze periode veruit het strengst. Eén en ander werd zeker ingegeven door
de gewestelijke onrust in de periode 1668-1671.
Dejaren ι68γ-ι6ρ$
Anders dan in de jaren 1667-1675 was er in de periode 1687-1695 niet of nauwelijks spra
ke van boekencensuur. Provinciale maatregelen ontbraken en op stedelijk niveau werd
eveneens niets opzienbarends uitgevaardigd. Dientengevolge vonden er geen echte
bestraffingen plaats, terwijl ook de Deventer kerkenraad in deze jaren niet met klach
ten bij de magistraat aanklopte.
Stedelijke maatregelen
Een bescheiden besluit met betrekking tot de boeken op de Latijnse school werd geno
men in 1688. Aanleiding daartoe was de indruk van de Schoolraad dat het met de les
sen op deze school niet echt wilde vlotten. Daarom besloot de raad eens na te gaan wel
ke boeken er op de school eigenlijk werden gebruikt. 2 0 5 Van een conclusie over de
gehanteerde boeken zijn in het gemeente-archief van Deventer geen sporen te vinden.
Het is derhalve niet duidelijk of de Schoolraad naar aanleiding van het boekenoverzicht
nog nadere maatregelen heeft getroffen.
In 1691 kreeg stadsdrukker Enoch de Vries 2 0 4 te maken met de volgende resolutie:
'Is goetgevonden, de stadtsdrucker Enoch de Vries t'interdiceren ende aen te seggen, dat geene oratien, disputen of jet anders, tot laste deser stadt, sal mogen
drucken, als met voorkennisse ende consent van schepenen en Rt.' 2 ° 5
Deze resolutie zal echter voornamelijk zijn ingegeven door financiële overwegingen. In
de marge van de resolutie staat namelijk nog vermeld: 'Niet, tot stadts coste, te drucken
als met consent van Sen. en Rt.' 2 Toch kan ook niet worden uitgesloten dat de Deventer magistraat via deze expliciete resolutie zijn greep op de inhoudelijke kant van De
Vries' drukwerk wilde vergroten.
In deze periode bleef de magistraat ook aandacht houden voor de Deventer almanak:
de almanak werd trouw ieder jaar gevisiteerd.207 In 1695 werd in de resoluties nog eens
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expliciet vermeld dat enkele magistraatsleden samen met de curatoren van de Illustre
school voor de visitatie zorg moesten dragen. 20
Concrete censuur
Tot concrete stedelijke censuur is het in deze periode, zoals al werd opgemerkt, niet
gekomen. Vermeldenswaard zijn nog wel twee brieven die Gisbertus Cuper als correspondent 209 uit Den Haag naar Deventer zond. In die brieven hield hij de magistraat op
de hoogte van in Den Haag toegepaste censuur en van elders opgedoken en mogelijk
schadelijke pamfletten.210 Zo schreef hij in 1688:
'Uyt Engelant zyn geen naerdere tydingen, als die in de publycke nouvelles voorleden postdagh overgesonden zyn; dogh men twyfelt niet off den conink persisteert by syn voornemen, om het pausdom op den throon te brengen, waar teghens een virulent schrift is uytgekomen, het welk hier [te Den Haag] op een
groóte boete verboden is, ende voor titre heeft Les malheurs horribles etc.'ÏU
In 1689 verhaalde Cuper dat er Franse 'billetten' ter opruiing werden verspreid onder de
Engelse troepen, waarin de Engelsen werd aangeraden 'den Con. Iacob te volgen, met
beloften van haar [hen] wel te sulle« onderhouden, als maer over wille« koomen'. Men
vreesde echter niet voor mogelijke gevolgen van deze opruiing 'om dat alle de officieren
van de Engelsse troupes seer wel geintentioneert zyn'.212 Uit de stukken in het gemeente-archief van Deventer wordt niet duidelijk of de Deventer magistraat de mededelingen van Cuper slechts voor kennisgeving aannam of dat men geneigd was het eigen censuurbeleid aan te passen naar aanleiding van hetgeen Cuper over de Haagse maatregelen bekend maakte.213
Tussenbalans
In deze laatste periode was van censuur te Deventer in wezen geen sprake: verder dan
een paar zeer oppervlakkige bepalingen omtrent schoolboeken, stadsdrukwerk en
almanakken reikte de magistraatsbemoeienis met de drukpers en de boekenconsumptie
niet. Bestraffingen bleven in de jaren 1687-1695 dan ook achterwege. Na de storm van
de jaren 1668-1671 leek de rust in de stad te zijn teruggekeerd: voor zover na te gaan,
had de Deventer magistraat in deze laatste periode niet te kampen met enig opruiend
drukwerk.

276

BOEKENCENSUUR AAN DE IJSSEL: DE STAD DEVENTER

5.3 De Nederduitse gereformeerde kerk
5.5./ Historische situering
Toen Deventer in 1591 aan Staatse zijde terecht kwam, werd de gereformeerde gemeente definitief in de stad gevestigd.214 Nadat ds. Joannes Kuchlinus had toegezegd tijdelijk de predikantsfunctie in Deventer op zich te nemen 215 , kon op 5 juli van dat jaar
voor het eerst een aantal ouderlingen en magistraatsleden in een vergadering bijeenkomen. Al snel werd het beheer over de kerkgebouwen geregeld en kon men beginnen met
de opbouw en uitbreiding van de gemeente.216
Een eerste eigen predikant vond de Deventer gemeente in de persoon van Michael
Kekkius Hertensis. Vervolgens vond op 26 oktober 1591 de verkiezing van een eerste kerkenraad plaats; deze raad kon op 7 november worden bevestigd. Aanvankelijk maakte
ook een aantal magistraatsleden van die kerkenraad deel uit. Zij traden op als een soort
tussenpersonen tussen kerkenraad en magistraat.217
De kerkenraad hield zich in het begin vooral bezig met het 'winnen' van lidmaten
voor de gereformeerde kerk.21 Daartoe achtte de raad onder meer de reformatie van de
scholen van wezenlijk belang; aan de schoolmeesters werd derhalve een drietal vragen
met betrekking tot de zuivere leer ter beantwoording en ondertekening voorgelegd. Zij
moesten onder meer beloven het gebruik van boeken tegen de ware religie zoveel mogelijk te bestrijden. In de reformatie van het schoolwezen werd ook de Latijnse school van
Deventer betrokken. Gesteld kan worden dat de schoolreformatie als het gevolg van
gemeenschappelijke maatregelen van de magistraat en de kerkenraad in 1598 haar voltooiing vond. 219
Onderlinge verdeeldheid
Aan het einde van de zestiende eeuw ondernam de nog jonge kerkenraad allerhande
pogingen om tot de aanstelling van meer vaste predikanten te komen. 220 De eenmaal
bevestigde predikanten maakten voor hun erediensten gebruik van drie Deventer kerken, te weten de Grote of Lebuïnuskerk, de Berg- of St. Nicolaaskerk en de Broederenkerk.221 In het eerste decennium van de zeventiende eeuw begonnen die erediensten in
inhoudelijk opzicht echter steeds meer problemen op te leveren: meer en meer raakten
de Deventer predikanten onderling verdeeld over bepaalde aspecten van de gereformeerde leer. Aanvankelijk was de houding van de predikanten over het geheel genomen
gematigd te noemen. 222 Vanaf de bevestiging van Assuerus Matthisius, op 22 november
1607, begonnen echter spanningen te ontstaan. Meer en meer begon de rechtzinnigheid
onder bepaalde predikanten veld te winnen; de felste verdedigers van de zuivere leer
werden de predikanten Jeremías Plancius en Jacobus Revius.
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Ernstige problemen ontstonden toen men in 1616 een beroep deed op Joannes
Acronius. Deze Acronius kwam al snel met felle uitlatingen betreffende de praedestinatieleer, waarbij hij zich een verwoed tegenstander van de remonstrantse opvattingen
betoonde. Hij ging vooral tekeer tegen Matthisius; op alle mogelijke manieren probeerde hij Matthisius te beschuldigen van ernstige ketterijen. Die laatste ontving intussen een beroep naar Zwolle waaraan hij geneigd was gehoor te geven. De Deventer
kerkenraad en magistraat gaven hem echter geen toestemming te vertrekken.223 De
onenigheden tussen Matthisius en Acronius liepen steeds verder uit de hand, zozeer
zelfs dat de Deventer magistraat zich geroepen voelde aan beide predikanten bepaalde
verzoeningsvoorwaarden224 voor te leggen. Acronius weigerde vervolgens aan deze
voorwaarden te voldoen en dus kon zijn bevestiging als Deventer predikant geen doorgang vinden. 225
Naarmate Matthisius' sympathieën voor de remonstrantse denkbeelden duidelijker
naar voren kwamen, werd zijn relatie met de overige Deventer predikanten slechter.
Herhaaldelijk werd hij nu van dwalingen beschuldigd en de verdeeldheid binnen de
gemeente nam toe. Uiteindelijk werd Matthisius' positie onhoudbaar en kreeg hij van
kerkenraad en magistraat toestemming een beroep naar het voornamelijk remonstrantsgezinde Kampen te aanvaarden.22 Na het vertrek van Matthisius en de dood van
Plancius, kort daarna, werd de rechtzinnige Caspar Sibelius beroepen en bevestigd; de
Deventer gemeente was nu geheel 'gezuiverd' van onorthodoxe predikanten. 227 Dat
nam overigens niet weg dat het remonstrantisme onder een gedeelte van de Deventer
bevolking aanhang bleef vinden.
Katholieken en dissenters
Los van degenen die er remonstrantse gevoelens op na hielden, bleef een gedeelte van
de bevolking trouw aan de katholieke kerk. De gereformeerde kerkenraad ondernam
verschillende pogingen om van de katholieke 'ketterijen' in de stad verlost te worden.
Herhaaldelijk werd bij de magistraat aangeklopt, maar die laatste was nooit bereid echt
vergaande maatregelen te treffen. De maatregelen die wel werden getroffen, werden ook
nooit zeer nauwgezet in de praktijk gebracht.22
Naast de bestrijding van de katholieke invloeden trachtte de kerkenraad de aanwezigheid van de verschillende dissenterse bewegingen zoveel mogelijk te beperken. De
Deventer magistraat stond de kerkenraad in dat streven pro forma wel bij, maar concreet werd er nauwelijks iets ondernomen. De magistraat realiseerde zich namelijk maar
al te goed dat het welvaren van de stad gebaat was bij enige tolerantie. 229
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Classis en synode
Al in 1579 bestonden er in Overijssel drie classes: die van Zwolle, Kampen en Deventer.
Op dat moment vormden zij echter nog geen provinciale synode. De eerste provinciale synode kwam bijeen op 2 februari 1580, te Deventer. In de daarop volgende periode
werd er niet ieder jaar een synode gehouden. 230
De kerkenraad van Deventer ressorteerde uiteraard onder de classis van Deventer,
die op haar beurt verantwoording verschuldigd was aan de provinciale synode van
Overijssel. Binnen deze hiërarchie kreeg de kerkenraad van Deventer te maken met de
interne censuurmaatregelen van classis en synode, waaraan hieronder aandacht zal worden besteed.
5.3.2 Interne censuurpogingen door de Nederduitse gereformeerde kerk2!1
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het gemeente-archief van Deventer zijn alle voor de door de Nederduitse gereformeerde kerk uitgeoefende boekencensuur relevante acta van de kerkenraad, de classis
van Deventer en de synode van Overijssel geraadpleegd. In de bibliografie is een uitgebreid overzicht van de geraadpleegde stukken te vinden.
De aangetroffen gevallen van censuur
Per periode zullen telkens de censuurmaatregelen van de Deventer kerkenraad, de
Deventer classis en van de synode van Overijssel worden behandeld. Met betrekking tot
de classis en de synode zullen alleen de zaken betreffende Deventer worden besproken
en daarnaast de algemene, landelijke censuurkwesties.2'2 Censuurzaken die (op lokaal
of provinciaal niveau) speelden in andere plaatsen dan Deventer, zullen hier buiten
beschouwing blijven.
Dejaren 1617-1625
In de periode 1617-1625 speelde zich de felste strijd tussen de remonstranten en contraremonstranten af. Hierboven werd al beschreven dat deze strijd zeker ook binnen de
Deventer muren voelbaar was. Aan de ene kant stonden remonstrantsgezinde predikanten als Assuerus Matthisius, aan de andere kant orthodoxe en rechtlijnige predikanten als Revius en later ook Sibelius. Eén en ander ging gepaard met de nodige schriftelijke verdedigingen. Die verdedigingen werden binnen kerkenraad, classis en synode
scherp in de gaten gehouden.
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Boekvisitaties
Artikel 55 van de kerkorde gebood dat predikanten en andere leden van de gereformeerde kerk hun schriftelijke werk lieten visiteren door de 'visitatores librorum' van hun
classis, alvorens zij het ergens lieten drukken. Vooral de Deventer predikanten Revius
en Sibelius hielden zich nauwgezet aan deze regeling. Het lijkt er sterk op dat verschillende auteurs hun boeken vooral ter visitatie aanboden om door de expliciete goedkeuring van de classis een soort extra lofprijzing in de wacht te slepen.233 Dit achterliggende voordeel zal zeker ook voor Revius en Sibelius hebben meegespeeld.
Op 16 april 1623 diende Sibelius bij de Deventer classis een tekst ter visitatie in. De
predikanten Thomas, Alstorphius, Alkemade en Wedaeus werden door de vergadering
aangewezen om het doornemen van het werk op zich te nemen. 234 Na Sibelius droeg
ook Revius een geschrift aan, maar dat leverde meteen een opmerkelijk probleem op.
Het geschrift was namelijk in het Frans gesteld en omdat 'niemandt in den Fransoijsche
sprake erfaren is, so ist dat R. Revio overlecht wort, tselve schrift up den toekomstigen
sijnodum to brengen, ende aldaer desselvigen advis daerover te verwachten.'235 In dit
bijzondere geval werd Revius dus doorverwezen naar de synode.
De verzochte visitatie van de geschriften van Sibelius en Revius vond op korte termijn plaats: over Sibelius' geschrift Meditationes in historiam sacrant Abrahami merkten
de 'visitatores' op dat 'dat sie niets daerinne hadden omgemerckt, twelck tegens de
gesonde lehre, ofte ehrbarheit des levens stridende waert'. De classis gaf hem derhalve
toestemming het betreffende boek te laten drukken. 236 Sibelius bood op zijn beurt weer
een nieuw werk ter beoordeling aan, namelijk zijn Condones in EpistoUm Judae. Ditmaal wees de classis Revius en Alstorphius als 'visitatores' aan. 237 Revius' Franse werk,
onder de titel Epistresfrançaisesdes personnages illustres et doctes à Monsr. Joseph Juste de
L· Scala1^ , was inmiddels voorgelegd aan de synode met een verzoek om visitatie en
approbatie.239 Over de afloop van deze visitatie wordt in de latere vergaderingen van de
synode echter niets meer gezegd.
Sibelius' Condones werden goedgekeurd en dus kreeg hij toestemming tot het laten
drukken ervan. 24 ° Intussen werd besloten zijn preek over de strijd van Jacob met God te
visiteren241, waarna ook deze visitatie leidde tot een approbatie van de tekst 'om ten eeren
Godes ende stichtinge Sijner gemeente van d. Sibelio in druck verdicht te worden'. 242
Hierboven werd reeds melding gemaakt van artikel 55 van de kerkorde, het artikel waarin de verplichte voorafgaande visitatie was vastgelegd.243 Nu ontstond er rond 1624 een
kortstondige discussie over de exacte strekking van dit artikel: men begon zich in de
Deventer classis af te vragen 'of niet den 55 art. der kerkenordre aengaende het examineren der boecken eerse gedruckt worden alle predicanten verbinde sonder wtneminge
van enige qualiteit.' 244 Deze vraag werd in de vorm van een gravamen aan de synode
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voorgelegd en daar werd geantwoord dat het artikel betrekking had op alle 'leeraeren,
sonder wtneeminge van titelen'. 245 Overtredingen van het artikel moesten volgens de
synode, uit billijkheidsoverwegingen, zonder meer bestraft worden. 24
Licentieus drukwerk in het algemeen
Aan de bestrijding van licentieus drukwerk in het algemeen werd in deze jaren ook enige aandacht besteed: in 1618 vormde dit probleem op classicaal niveau een aandachtspunt voor de te houden Nationale Synode:
'Die hooge Overichheit sal gebeden werden so veele mogelick, het drukken ende
vercoopen van fameuse gottslasterlicke en kettcrsche boeken te verhinderen.' 247
Men achtte de hulp van de wereldlijke overheid wat dit betreft dus van belang. Ook de
proviciale synode wenste maatregelen: fameuze, godslasterlijke en ketterse boeken dienden verboden en geweerd te worden. 248 Tot nadere resoluties kwam het verder niet. Tijdens de Nationale Synode leidden de vele gravamina die over dit onderwerp werden
ingediend door de classes en provinciale synodes, uiteindelijk tot het genoemde art. 55
van de kerkorde.24?
Schoolboeken
Om te voorkomen dat uit katholieke of andere met de zuivere leer strijdende boeken
geleerd zou worden, werd het boekgebruik op de scholen scherp in de gaten gehouden
en gereglementeerd. Als één van de gravamina voor de Nationale Synode formuleerde
de Overijsselse synode de wens dat in alle scholen slechts de Heidelbergse Catechismus
zou worden gebruikt.2*0
Naar aanleiding van een gravamen van de classis van Kampen waarschuwde de synode dat de classicale 'visitatores' van de scholen, de scholarchen in de steden, de kerkenraden, de magistraten en de predikanten er goed op dienden te letten dat de schoolmeesters niet in gebreke zouden blijven wat betreft het leren van de juiste zaken uit de
juiste boeken.251 Niet veel later besloot de synode dat gedeputeerden bij de provinciale
staten om maatregelen moesten vragen tegen boeken waarvan de inhoud strijdig was
met de gereformeerde religie of de algemene eerbaarheid. Dit soort boeken mocht stellig niet gedrukt worden, laat staan dat eruit zou worden onderwezen252!
In 1624 hield men zich tenslotte zeer zorgvuldig bezig met de inhoudelijke aspecten
van de schoolboeken: in de classis vroeg men zich af 'of niet nodich zy de evangeli-boe
eken die inde schole geleert worden te corrigeren naden text vande gereformeerde oversettinge der bibelen, ende alle paepschen abusen daer wt te werpen.' 253 Hierop liet de
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synode weten dat de teksten inderdaad gezuiverd dienden te worden van katholieke elementen, terwijl de te gebruiken bijbelvertaling de in de gereformeerde kerk gehanteerde vertaling moest worden. 254
Controle op de almanakken
Hierboven werd reeds gesproken over de bezwaren die van kerkelijke zijde werden geuit
over de inhoud van de verschillende almanakken. Die bezwaren waren kennelijk zo
groot dat de Deventer classis er een apart aandachtspunt voor de Nationale Synode voor
wenste op te stellen: 'Dat de heidenische waerseggingen ende paepsche misbruicken in
almanacken ende prognosticatien mogen weggenomen worden.' 255 De Overijsselse
synode was het hiermee eens en nam het door de classis voorgestelde punt in 1618 als
gravamen over.25" Tijdens de bijeenkomst in het jaar daarop formuleerde de synode dit
punt nader en wel als volgt:
'Verstaet hierbenevens de synodus, dat de afgeloovige ende superstitieuse
heijdensche ende paepsche prognosticatien, die ten respecte der jaerlijxse regieringhe der planeten voorsegginghe van crijch ende oorlooch, vrede, dire [dure]
ende goede jaeren, gesondtheyt ende sieckten soo wt den loop der planeten vercondigt worden, alsmede der paepsche missbruiken wt de almanacken behooren
uijtgelaten te worden.' 257
Persoonlijke kwesties
Zoals gezegd, leverden de remonstrantsgezinde opvattingen van Assuerus Matthisius
binnen de Deventer kerkenraad de nodige problemen op. Matthisius vertrok uiteindelijk naar Kampen, alwaar hij zich binnen de voornamelijk remonstrantsgezinde
gemeente waarschijnlijk meer zal hebben thuisgevoeld. Binnen de gemeente van Kampen werden verschillende pro-remonstrantse geschriften opgesteld, gedrukt en verspreid, hetgeen zorgde voor de nodige commotie in de Deventer classis en de Overijsselse synode. Aangezien de naar aanleiding daarvan voorgestelde censuurmaatregelen
alle betrekking hadden op de predikanten van Kampen (en dus niet op die van Deventer), zal hier op die geschriften echter niet verder worden ingegaan.258
Een kleinschalige en ook kortstondige kwestie die wél binnen Deventer speelde, betrof
tenslotte een aantal exorcistische boeken van ene N. Schimmelpenninck uit Zutphen:
op 7 februari 1620 werd in de Deventer kerkenraad bepaald dat de predikant Thomas
Roothuis een brief zou schrijven aan zijn Zutphense collega Baudartius, waarin hij
moest vragen om informatie over klachten die over de heer Schimmelpenninck bij de
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kerkenraad waren binnengekomen met betrekking tot bepaalde exorcistische lectuur.259
De Zutphense broeders gaven al spoedig een reactie op de brief: de Deventer kerkenraad kon gerust zijn, want de magistraat van Zutphen had Schimmelpenninck reeds zijn
'exorcistische boecken afgenomen ende die duijvelsche segeninghen voortaen te gebruijcken verboden'. 260
Dejaren iÓ4j-i6$$
Vaker nog dan in de voorafgaande periode vertoonde Sibelius zich gedurende de jaren
1647-1655 in de classisvergaderingen om allerhande geschriften van zijn hand te laten
visiteren. Naast het visiteren van deze geschriften bogen classis en synode zich in deze
periode, net zoals dat elders binnen de Republiek gebeurde, over mogelijke maatregelen
tegen de geschriften die voortkwamen uit de langdurige strijd tussen Voetius en Maresius.
Boekvisitaties
In de jaren 1647-1650 werden alle 'meditationes' van Sibelius gevisiteerd en goedgekeurd: in 1647 betrof het zijn Meditationum Catecheticarum, pars secunda in tituhs De
Deo Filio, De Deo Spiritu Sancto2"1, in 1648 zijn Meditationes in tituhs de sacramentis de
S. Baptismo et Саепаг6г, in 1649 zijn Meditationum Catecheticarum pars quarta de gra
titudini?2 3 en in 1650 zijn Meditationes catecheticae, terwijl in dat jaar ook zijn Condo
nes de corruptione fraterna privata in Muh. с. i8 & is, ιό van een approbatie werden
voorzien. 2 " 4 Uiteindelijk zagen alle 'meditationes' in 1650, bij verschillende drukkers,
het licht onder de titel Meditationes catecheticae in quatuor partes divisae. Praemissa sunt
Prolegomena etparalipomena quaedam catechetica. ^
In 1651 vroeg Sibelius de classis of die zijn resterende Condones Sacrae in Dominicas
266
& festa tonus anni wilde visiteren , waarna hij in 1652 te horen kreeg dat ze uitgege
267
ven mochten worden. In datzelfde jaar kon worden gemeld dat Sibelius' vertaling
van de evangeliën van Mattheus en Marcus, uit het Grieks in het Latijn, ook waren
doorgenomen en dat men niets had aangetroffen wat streed met de Griekse grondtekst
'ofte analogie des geloofs'. Besloten werd ook de overige vertaalde stukken te bekijken. 268 Die overige stukken waren in 1653 inmiddels vertaald en 'gerevideert': zonder
problemen kon de gehele vertaling in het licht worden gegeven.269 Daarnaast werd in
1653 door de classis bekend gemaakt dat Sibelius' Precationes et gratiarum actiones, zijn
Exphratio horae qua accessuri sunt ad caenam Domini en zijn Historica narratio de curriculo vitae et peregrinatione mochten worden gedrukt. 270 In 1654 kreeg Sibelius tenslotte toestemming zijn Narratio de curriculo vitae et peregrinatione en Tetradis concionum Eiusdem in het licht te geven.271
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Het grote aantal door Sibelius ter visitatie aangeboden geschriften is zeker opmerkelijk. Interessant is wat dit betreft het schriftelijke testimonium dat hij in 1649 van de
classis verkreeg:
'Is D. Casparo Sibelio van een Ehrw. Classe thogestaen een schriftlick testimonium ende schriftlick Iudicium van alle sine tot noch tho onder approbatie des E.
classis in druck wtgegevene schriften, ende goede recommendatie derselver an de
Gemeinte Godts'.
Uit naam van de classis werd het getuigschrift opgesteld door praeses en scriba, waarna
het hem werd toegezonden. Om tot dit besluit te komen was de classis in een bijzondere vergadering bijeen gekomen. 272 Een dergelijk besluit lijkt de indruk van visitaties
en approbaties als extra lofprijzing te bevestigen.
Licentieus drukwerk in het algemeen
De discussie in de synode over licentieus drukwerk als algemeen verschijnsel en probleem werd in 1653 nieuw leven ingeblazen door de classis van Zwolle. Die diende een
gravamen in waarin men zich afvroeg of de eerder gevoerde strijd tegen het verfoeide
drukwerk niet hervat diende te worden, opdat dit zeer schadelijke kwaad voor eens en
voor altijd vernietigd zou kunnen worden. Tijdens de synodale vergadering werd naar
aanleiding hiervan geconcludeerd dat opmerkzaamheid noodzakelijk bleef. Derhalve
moesten de reeds eerder vanwege dit probleem genomen resoluties opnieuw aan de
gedeputeerden worden voorgehouden, temeer daar 'de corresponderende broederen van
de Zuidt en Noort-Hollandsche Sijnoden verclaeren dit onsen sijnodo te versoecken
expresse last te hebben, insonderheit het weiren vande sociniaensche boecken.' 273
Een jaar na dit besluit bleef de zaak betreffende het drukken en verkopen van paapse en andere ketterse boeken aan de gedeputeerden aanbevolen. Intussen had men vernomen dat er in Holland een nieuw censuurplakkaat was uitgevaardigd.274 Geprobeerd
zou worden een exemplaar van dit plakkaat te bemachtigen. 275 Uit de opmerkingen in
de resoluties van de synode van 1655 valt echter op te maken dat men in dat jaar nog
altijd geen exemplaar van het bewuste plakkaat in bezit had gekregen.276 Hoe het ook
zij, ook in de jaren na 1655 bleef men over het probleem van het licentieus drukwerk
doordiscussiëren.
Schoolboeken
Aan het gebruik van de verschillende schoolboeken werd in deze periode niet of nauwelijks aandacht besteed. Een opmerking daaromtrent wordt slechts gevonden in een
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opsomming van middelen tegen de 'paapse stoutigheden' in het algemeen: aldaar werd
als negende middel gesteld dat de schoolmeesters geen andere boeken dan die conform
de gereformeerde leer aan hun kinderen te leren mochten geven. 277 Verdere discussies
of besluiten over dit onderwerp ontbreken.
Landelijke kwesties
Zoals gezegd, kreeg ook de Overijsselse synode, en kregen dus ook de daaronder ressorterende classes en kerkenraden, te maken met het geruzie tussen Voetius en Maresius en dan vooral vanwege alle opruiende geschriften die daaruit bij voortduring voortkwamen. 278 In 1647 werd tijdens de synodale bespreking van dit probleem gewezen op
de overtreding van artikel 55 van de kerkorde, door de beide hoogleraren. Overijssel
benadrukte ook de problemen rond de geschriften van andere 'twist-schrijvers' en gaf
zijn gedeputeerden de opdracht 'om in andere Synoden te proponeren, dat die schadelycke ende ketterse boecken niet alleen mogen verboden werden, maer oock in geen
courante komen.' 279
Een jaar later kwamen de correspondenten van Noord- en Zuid-Holland melden dat
in hun synodes ijverig werd gewerkt aan het weren van schadelijke en ergerlijke boeken,
vervaardigd door professoren en andere auteurs. In Zuid-Holland waren al gecommitteerden langs de Staten van Holland en de Staten-Generaal geweest om een project voor
een reglement en een revisie van de geschriften op te stellen. Hierop besloot de Overijsselse synode aan de gedeputeerden van de Staten van Overijssel te laten vragen of men
het goede verloop van deze kwestie in Den Haag zoveel mogelijk zou willen helpen
bevorderen, opdat de Staten-Generaal tot maatregelen zouden komen.
Intussen werd bepaald dat de gedeputeerden van de synode samen met de predikanten van Deventer zouden proberen ook de Deventer hoogleraar in de theologie
Henricus van Diest (of Diestius) l8 ° te bewegen zich aan de regels te houden. Blijkbaar
liet ook hij zich niet altijd evenveel aan artikel 55 gelegen liggen. Desnoods was men
bereid de Deventer magistraat in te schakelen.281
Toen de synode in 1649 opnieuw bijeenkwam, kon worden vastgesteld dat de gedeputeerden inmiddels hadden gesproken met vertegenwoordigers van de provinciale staten. Tijdens dit gesprek hadden zij een aanbevelingsbrief voor de correspondenten in
Den Haag gekregen, ter bevordering van de goede zaak.282 Eén van de synodale gedeputeerden had ook reeds gesproken met Diestius, maar hij bleek nog niet veel te hebben bereikt.2 3 In de latere stukken van de synode worden echter naar aanleiding van
de persoon van Diestius geen mededelingen meer gedaan, zodat onduidelijk blijft hoe
de zaak uiteindelijk is afgehandeld.
In 1650 bleek vervolgens dat het de gedeputeerden van de synode was gelukt de gedeputeerden van de Overijsselse Staten zover te krijgen dat zij schriftelijk om hulp hadden
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gevraagd aan hun collegae in Den Haag. Die laatsten was verzocht samen met de
gecommitteerden van de andere provincies zoveel mogelijk actie tegen de schadelijke
twistschriften te ondernemen. Uiteraard was de Overijsselse synode zeer over deze ontwikkeling te spreken; de synodale gedeputeerden kregen dan ook de opdracht aan alle
andere synodes de ijver van de Overijsselse synode bekend te maken, in de hoop dat ook
die andere synodes de wereldlijke overheid tot verdere maatregelen zouden kunnen aanzetten. 2g4
Tijdens de eerstvolgende synode kon opnieuw worden vastgesteld dat in Den Haag
— op kerkelijk niveau — fanatiek werd gestreden tegen de polemische geschriften van
Voetius en Maresius. Men had echter nog even gewacht met het inschakelen van de
wereldlijke overheid, omdat het zich liet aanzien dat er nu spoedig een verzoening tussen de beide hoogleraren tot stand zou komen. Deze mogelijke verzoening wilde men
liever afwachten.2,85 In 1652 bleek echter dat de verzoeningspogingen op niets waren uitgelopen: de Utrechtse magistraat had vergeefs geprobeerd de heren tot elkaar te brengen. Overijssel besloot hierop vast te houden aan de pogingen om in samenwerking met
de andere synodes de twistschriften te weren. De synode verwees hiervoor ook naar een
resolutie van de Staten van Overijssel van 17 juli 1651, waarin de Staten 'belooft hebben
soo danige twistschriften te weeren.' 286
In 1653 was er toch weer hoop op het totstandkomen van een verzoening. De Overijsselse synode spoorde haar gedeputeerden daarom aan bij te dragen tot het samenkomen van de twee geleerden.287 Toch was in 1654 nog altijd geen verzoening bereikt2 ,
terwijl ook in 1655 de besprekingen nog in volle gang waren. 289 Het verdere verloop van
de zaak valt echter buiten het bereik van de onderzochte periode.
Dejaren i66j-i6j$
In de jaren 1667-1675 kwam opnieuw de vraag aan de orde hoe nu precies artikel 55 van
de kerkorde diende te worden uitgelegd. Daarnaast werd er veelvuldig gediscussieerd
over de mogelijke aanpak van licentieus drukwerk in het algemeen en zeer schadelijke
boeken als die van Koerbagh en Van Velthuijsen in het bijzonder.
Boekvisitaties
In mei 1668 wierp ds. Malecotius in de classis de vraag op hoe iemand gestraft diende
te worden, die in strijd met artikel 55 van de kerkorde 'eenigh theologisch tractaet comt
uyt te geven'. Op deze vraag wilde hij graag een antwoord van de synode ontvangen. 290
Niet veel later werd in de classis gesproken over de vraag of niet alle predikanten, ongeacht hun status, gehouden waren aan het bewuste artikel. Hierop werd door de classis
bevestigend geantwoord, onder verwijzing naar artikel 36 van de provinciale synode van
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het jaar 1624.291 De classis achtte de zaak hiermee voldoende behandeld en meende dat
een apart gravamen voor de synode, zoals verlangd door Malecotius, niet nodig was. 292
Op de vraag naar de precieze straf voor overtreding van artikel 55 antwoordde de classis
dat de straf per geval bepaald zou moeten worden. 293
In 1671 werd artikel 55 opnieuw onderwerp van gesprek: anders dan de Deventer
classis had de classis van Zwolle wel een apart gravamen over het artikel opgesteld.
Wederom verwees de Deventer classis nu naar artikel 36 van de synode van 1624, alsmede naar artikel 37 van die synode, artikel 27 van de synode van 1628 en artikel 2 van
de synode van 1636. In al die artikelen was vastgelegd dat overtreders van artikel 55
gecensureerd dienden te worden en dat de classes in alle gevallen dienden te handelen
naar gelegenheid van zaken. De Deventer classis wees er verder op dat in artikel 45 van
de synode van 1639 was bepaald dat artikel 55 ook van toepassing was op de professoren
die boeken uitgaven over theologische kwesties. Ten aanzien van die professoren was wel
besloten zich te bezinnen over de nadere uitvoering van de regels, aangezien meer dan
eens was gebleken dat de geleerde auteurs geenszins genegen waren zich eraan te onderwerpen. 294 Ondanks de toelichting van de Deventer classis diende Zwolle zijn gravamen bij de synode in. In de synodale vergadering werd vervolgens door alle classicale
gedeputeerden bevestigd dat artikel 55, zonder uitzonderingen, door iedereen diende te
worden nageleefd.295
Net als in de meeste andere synodes werd in Overijssel in 1675 de dreiging van allerhande 'nieuwigheden' besproken. Alle classes lieten weten dat zij deze nieuwigheden
met de meeste ijver te lijf gingen. 29 " De Overijsselse synode besloot de tien Noord-Hollandse regels betreffende de boekvisitatie297 te gaan hanteren en op te nemen in de
eigen acta.29" Interessant is daarbij nog dat tijdens de synode van 1676 bleek dat was
geprobeerd een vergelijkbaar visitatiereglement te verkrijgen van de Staten van Overijssel. 2 " Die hadden echter laten weten dat zo'n reglement hun voor Overijssel niet nodig
leek, omdat bedreigende nieuwigheden zich in dat gewest niet zouden voordoen. De
Overijsselse synode legde zich vervolgens bij dit besluit neer. 3 °°
Licenticus drukwerk in het algemeen
Naar aanleiding van een verslag van de gedeputeerden van de Zuid-Hollandse synode
over de gang van zaken rond de als zeer schadelijk bestempelde geschriften Phibsophia S.
Scripturae Interpres (Meijer) en De jure ecclesiasticorum (Spinoza of De la Court), besloot
de Overijsselse synode in 1667 bij de Staten van Overijssel niet alleen over de betreffende
geschriften maar ook over licentieus drukwerk in het algemeen te gaan klagen. Verder
werden alle classes van het gewest aangespoord tegen het verwerpelijke drukwerk te blijven strijden, terwijl zij in het bijzonder moesten waken tegen de verspreiding van de
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genoemde geschriften. Besloten werd ook dat de kerkenraden van de hoofdsteden bij hun
respectieve magistraten om strikte maatregelen zouden verzoeken.301
Terwijl in 1668 in de Deventer classis werd vastgesteld dat er ernstig werd 'geinvigileert tegens het drucken van schadelicke boecken'' 02 , voegde men in de synode aan het
lijstje te bestrijden boekwerken drie nieuwe titels toe: Hobbes' Leviathan, Koerbaghs
Den Lusthof van alle lieflijckheijt sonder verdriet en het Franse werk Ecole de filles}°^
Iedereen beloofde de verspreiding van deze boeken waar mogelijk tegen te gaan.'°4 Een
jaar later werd in de classis nog steeds geijverd tegen schadelijke drukwerk in het algemeen en tegen de persoon en de werken van Koerbagh in het bijzonder.'05 De synode
van dat jaar kon zich verheugen over het inmiddels tegen de Ecole de filles uitgevaardigde plakkaat van de Staten van Holland.' 0
Ook in de periode 1670-1675 bleef het licentieus drukwerk een vast agendapunt in
de vergaderingen van kerkenraad, classis en synode.' 07 In deze jaren kwam de nadruk
vooral te liggen op de bestrijding van de vele paskwillen.' 0
Landelijke kwesties
In 1671 kwam in de Deventer classis voor het eerst een tweetal traktaten van Lambert van
Velthuijsen ter sprake. Aanvankelijk werd niet duidelijk om welke geschriften het precies
ging; er werd slechts gemeld dat het ene werk handelde over allerhande vormen van bijgeloof en het andere over het recht van de kerk.'° 9 De Utrechtse synode vroeg de Deventer classis en de Overijsselse synode de betreffende geschriften door te nemen om er zich
een oordeel over te kunnen vormen. Uiteindelijk wenste Utrecht te horen hoe met de teksten gehandeld diende te worden. De Deventer classis besloot de heren Colonius en Rijssenius de opdracht te geven de bewuste geschriften door te nemen; zij moesten hun open aanmerkingen tijdens de eerstvolgende classis 'revisoria' presenteren.' 10
Tijdens die eerstvolgende classisbijeenkomst werden enige 'staeltjens' uit Van Velthuijsens traktaat over de afgoderij voorgelezen; men moest echter meteen vaststellen dat
het boek te omvangrijk was om direct geheel te worden gevisiteerd. De eerder reeds
gecommitteerde heren kregen daarom de opdracht met de volledige uitvoering van hun
taak door te gaan.'11 Dat deden zij en tijdens een speciaal belegde bijeenkomst van de
classis konden zij vervolgens een volledige presentatie van hun bevindingen geven. De
'visitatores' waren tot de conclusie gekomen dat in Van Velthuijsens boek dingen stonden die strijdig waren met de rechtzinnige leer: de auteur had zich op een ongepaste wijze uitgelaten over de religie in het algemeen en over de ware Godheid, de Heilige
Drieënheid, de persoon van Christus en het bestuur van de kerken in het bijzonder.
Door zijn boek zou Van Velthuijsen de afgoderij zeker bevorderen en dan met name de
afgoderij van het pausdom. De visitatores' hadden een uitgebreide lijst van in het boek
voorkomende dwalingen opgesteld en deze lijst werd aan de classis overhandigd.'12
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Een dag later kwam het werk van Van Velthuijsen eveneens aan de orde tijdens de
bijeenkomst van de Overijsselse synode: de Utrechtse synode liet via haar gedeputeerden vragen of Overijssel de geschriften van Van Velthuijsen - net als Utrecht - voor
onrechtzinnig wilde verklaren. Op basis van de adviezen van de verschillende classes313
besloot de Overijsselse synode inderdaad het Tractaet te veroordelen: het traktaat streed
met Gods woord en de leer van de gereformeerde kerk en moest derhalve fel bestreden
worden. De synodale gedeputeerden moesten bij de Staten van Overijssel om een verbod van het bewuste geschrift vragen.3I4 Na 1671 kwam de Overijsselse synode echter
twee jaar lang niet bijeen, zodat aan deze kwestie gedurende langere tijd geen synodale
aandacht kon worden besteed. In 1674 kwam Van Velthuijsens geschrift nog wel kort
aan bod: de gedeputeerde van Utrecht bedankte de Overijsselse synode toen, namens
zijn eigen synode, hartelijk voor de getroffen maatregelen.'1' Meer dan dat wordt in de
synodale stukken echter niet vermeld. Het Tractaet is door de Staten van Overijssel in
ieder geval nooit officieel verboden, dus de synodale gedeputeerden zullen in 1671 nul
op het rekest hebben gekregen.
Dejaren 1687-169$
Ook de Overijsselse synode moest zich in de jaren 1687-1695 buigen over het probleem
van de Waalse boeken die zonder voorafgaande visitatie van de pers kwamen. Daarnaast
vroeg in deze periode het algemene verschijnsel van het onwenselijke drukwerk
opnieuw de aandacht, terwijl classis en synode eveneens werden geconfronteerd met de
moeilijkheden rond (de werken van) Bekker en Röell.
Boekvisitaties
In 1688 stelden enkele gedeputeerden van corresponderende synodes de synode van
Overijssel op de hoogte van het verschijnen van enige boeken, geschreven door leden
van de Waalse kerk. Deze boeken leken sociniaanse en chiliastischc elementen te bevatten. Direct na de verschijning waren er al stappen ondernomen door zowel de Nederduitse synode van Noord-Holland als door de Waalse synode. Nadat de Overijsselse
synode dit had vernomen, prees zij het optreden van vooral Noord-Holland en beloofde zij meer te zullen gaan letten op het uitgeven van boeken, geschriften en brieven, 'die
dagelix van vele op de naam van Franse gevluchte predikanten uitgegeven uit het Frans
in onse taal overgeset, en alom gedivulgeert worden, dat het selve niet geschiede, als пае
31
gewone kerken ordre, onder de Nederduitse, en Walse kereken gebruiklyck.' "
Een jaar later kon worden vastgesteld dat de Waalse synode voldoende maatregelen
had getroffen tegen de van sociniaanse en chiliastische dwalingen verdachte Franse boe
1
ken. De door deze synode genomen resolutie over dit probleem' ? werd door Overijs-
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sel in de acta opgenomen, terwijl tegelijkertijd werd besloten over deze kwestie niet langer meer te spreken. Waakzaamheid bleef echter altijd geboden.' 18
Licentieus drukwerk in het algemeen
Wat betreft het algemene probleem van onwenselijk drukwerk werd in de classis en in
de synode in deze periode vooral benadrukt dat de aandacht niet mocht verslappen;'1''
te allen tijde moest men waakzaam blijven, ook al verscheen er in sommige periodes
niets schokkends.' 20 In 1689 gaf de synode aan alle classes de opdracht voortaan ook
ijverig te waken 'tegen het drucken en inbrengen der selven [boeken] in dese provincie
van buiten'. Ontdekking van verkoop van boeken of boekjes van buitenaf diende direct
aan de magistraat bekend gemaakt te worden.' 21
In 1691 waarschuwden de gedeputeerden van Zuid- en Noord-Holland en die van
Utrecht voor Hartsoeckers vertaling van het Nieuwe Testament en diens commentaar
op de eerste drie evangeliën'22, de Aantekeningen of verklaaringen over hetgeheele Nieuwe Testament ah mede over de Klaagliederen van Jeremías van Petrus Langedult, de Sentiments de quelques théologiens de Hollande en de Bibliothèque Universelle van Jean Le
Clerc en de Demonstratio allegorica Veteris ас Novi Testamenti. Vooral het laatstgenoem
de werk zou vol staan met gruwelijke, godslasterlijke stellingen, hetgeen moest blijken
uit de inmiddels vervaardigde uittreksels. De synode van Overijssel bedankte de gede
puteerden voor de reeds gedane moeite en zij verzocht haar classes opnieuw de strijd
met het ongewenste drukwerk aan te gaan.' 2 '
In 1692 werd duidelijk dat de Demonstratio allegorica een werk was van de hand van
Hermannus Deusingius; de stad Groningen had het bewuste werk inmiddels officieel
verboden.' 2 ^ In de jaren daarna verschenen binnen Overijssel geen werken waartegen
men op kerkelijk niveau meende te moeten optreden. Wel werden synode en classes via
gedeputeerden van andere synodes steeds nauwkeurig op de hoogte gehouden van het
geen zich op het gebied van de boekencensuur afspeelde buiten het eigen gewest.' 25
Persoonlijke kwesties
Om een ongecontroleerde uitgave door derden te voorkomen werden vanuit de Overijs
selse synode pogingen ondernomen Sibelius' aantekeningen op het Nieuwe Testament na
diens overlijden te kopen.' 2 6 Het idee om de aantekeningen te bemachtigen werd voor
het eerst geopperd in 1694, in de classis: de gedeputeerden van de Deventer classis kregen
27
toen de opdracht bij de andere Overijsselse classes om hulp te gaan vragen.' In hetzelf
28
de jaar werd ook besloten bij de synode aan te kloppen' en die synode reageerde zeer
welwillend: de Deventer classis kreeg expliciete toestemming de aantekeningen te ver
werven (voor een redelijke prijs) en ook de andere synodes dienden ingeschakeld te wor
den.' 2 ?
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In 1695 kreeg de Deventer classis van ds. Eibergen, correspondent van Utrecht, te
horen dat de aantekeningen van Sibelius inderdaad te koop waren; zij zouden tweehonderd gulden moeten opbrengen.33° De prijs moet uiteindelijk toch te hoog zijn
geweest, want tijdens de synode van 1695 werd gemeld dat de gemeenschappelijke classes hadden besloten de koop van de aantekeningen geen doorgang te laten vinden.331
Ondanks het gesignaleerde risico dat de aantekeningen in verkeerde handen zouden
komen, staakte men de 'jacht' uiteindelijk dus toch.
Landelijke kwesties
Toen in 1689 als vast agendapunt het waken tegen dissenters als Koelman, De Labadie,
Remoutius, Kaimax, Wittenhuijs, Galenus Abrahamsz, Becius, Focke Floris en Yvon
aan de orde kwam, liet de correspondent van Friesland weten dat het Yvon door de Staten van Friesland inmiddels officieel verboden was nog enig boek uit te geven zonder
voorafgaande visitatie.332 Drie jaar later berichtte de Friese correspondent over de ontwikkelingen rond de werken van Focke Floris, waarbij ook de Overijsselse synode werd
aangeraden uiterst waakzaam te blijven.333 In 1694 waarschuwde de correspondent van
Utrecht tenslotte nogmaals uitdrukkelijk voor het schriftelijke werk van Koelman.334
Uiteraard kwamen ook de affaires rond Bekker en Röell in Overijssel ter sprake: in
1692 werd in de Deventer classis een gravamen van de classis van Kampen behandeld.
Daarin maakte Kampen gewag van de verschijning van Bekkers Betoverde werelt, vol
met verderfelijke stellingen en opzettelijke verdraaiingen, tot spot van de Schrift en
blaam van de kerk. Eigenaardig genoeg ontbreekt in de stukken van de Deventer classis het slotgedeelte van het uitgebreide gravamen.335 De gehele tekst is echter wel te
vinden in de stukken van de Overijsselse synode waar het gravamen uiteraard ook
werd ingediend. De classis van Kampen vroeg zich ernstig af hoe men het beste tegen
het boek en de auteur zou kunnen optreden. De praeses van de synodale vergadering
vroeg daarom aan de correspondent van Noord-Holland wat diens synode inmiddels
had ondernomen. Het verslag van de maatregelen verheugde de Overijsselse synode
vervolgens zeer; de eigen gedeputeerde kreeg de opdracht de zaak nauwlettend te blijven volgen.33"
In 1693 werd bekend dat Bekker uit zijn ambt was ontheven, waarop de Overijsselse synode besloot in haar acta voorlopig geen aandacht meer aan hem te besteden.33? In
dezelfde synode en de eerstvolgende synodes kwamen echter reeds de punten aan de
orde, die door de synode van Zuid-Holland tegen de leer van Bekker en Röell waren
geformuleerd.33 Overijssel liet weten dat er vanuit de eigen synode geen expliciete stappen zouden worden ondernomen: van ondertekening van de punten kon geen sprake
zijn, maar men kon desalniettemin overtuigd blijven van de Overijsselse ijver tot
behoud van de juiste leer.339 Overigens werd nu ook nadrukkelijk besloten de namen
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Bekker en Röell zoveel mogelijk uit de acta van de synode weg te laten'4° en aan dit
besluit werd vervolgens nauwlettend de hand gehouden: na 1695 'verdwenen' Bekker en
Röell uit de stukken.
5.4 Samenvatting en conclusie
Voor de periode 1617-1625 kan nauwelijks van boekencensuur gesproken worden.
Hooguit maakte de Deventer magistraat zijn voor- of afkeur van bepaalde geschriften
duidelijk door bepaalde dedicaties expliciet (en demonstratief?) te aanvaarden. Censuurwetgeving op provinciaal en centraal niveau werd in de stad uitgevaardigd, maar tot
eigen censuurkeuren kwam het in deze jaren niet. Wel werd er enkele jaren ná 1625 een
belangrijk besluit genomen, dat op het latere censuurbeleid van de stad een duidelijk
stempel heeft gedrukt: in 1630 verwierf de Schoolraad namelijk het visitatierecht voor
vrijwel alle geschriften die op Deventer persen gedrukt zouden worden. De magistraat
bood de Schoolraad hiermee de mogelijkheid tot een vorm van preventieve censuur.
Het lijkt erop dat de Deventer magistraat in deze jaren bereid was zo nu en dan
gehoor te geven aan klachten van de kerkenraad: in ieder geval beloofde men de in de
stad verschijnende almanakken in de gaten te houden en de magistraat ging er zelfs toe
over op verzoek van de kerkenraad een traktaat uit de winkels te weren. Het is echter in
de meeste gevallen moeilijk uit te maken of de magistraat bepaalde toegezegde maatregelen ook daadwerkelijk in de praktijk bracht, of dat die toezeggingen slechts dienden
om de kerkenraad aan het lijntje te houden.
In de jaren 1647-1655 nam de bemoeienis van de Deventer magistraat met de geschriften die in de stad het licht zagen, duidelijk toe: ogenschijnlijk nauwelijks geconfronteerd met hogere censuurwetgeving, trof de magistraat wel enkele eigen maatregelen.
De docenten van de Latijnse school werd bevolen zich bij hun onderwijs aan een vaste
boekenlijst te houden en de verspreiding van de almanakken werd ingeperkt toen de
magistraat aan de stadbodes de verdere verkoop daarvan verbood. Waarschijnlijk om de
controle op de verkoop van allerhande 'blauwe boekjes' te vergroten, werd in een keur
van 1655 expliciet gesteld dat van een verkoop zonder voorafgaande toestemming van de
magistraat geen sprake kon zijn. Uit de formulering van de keur wordt duidelijk dat de
magistraat met 'blauwe boekjes' doelde op allerhande kleine geschriften in het algemeen
en zeker niet specifiek op opruiende pamfletten en libellen: indien voorafgaande toestemming was verkregen, mochten de betreffende boekjes immers wél verkocht worden.
Hoewel de visitatie van het meeste drukwerk vanaf 1630 toekwam aan de Schoolraad, werd het doornemen van bepaalde geschriften door de magistraat zelf uitgevoerd.
Aldus werd door een aantal magistraatsleden de Historie vande Provintie van Overissul
herhaaldelijk doorgenomen, terwijl ook een tweetal oraties en de in de stad verschij-
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nende almanakken vooraf werden onderzocht. Bij de theses van de studenten van de
Illustre School was het echter wél de Schoolraad die het laatste woord over de druk
ervan had.
In deze tweede periode kwam het, op dringend verzoek van de Deventer kerkenraad,
tot de concrete bestraffing van een boekbinder, omdat die zich schuldig had gemaakt
aan de verspreiding van een opruiend en aanstootgevend boekje. Maatregelen werden
eveneens getroffen tegen een geschrift waarvan auteur, drukker en verspreider niet
bekend waren bij de magistraat: men verbood het geschrift, terwijl een beloning werd
uitgeloofd voor het verraden van betrokkenen.
Toen na de gewestelijke twisten van 1654-1657 in 1668 in Overijssel opnieuw politieke
onenigheid ontstond, werden door vrijwel alle betrokkenen pamfletten in het licht
gegeven, waarin de verschillende standpunten op felle wijze werden verwoord. Tot
bestraffingen van auteurs kwam het echter nauwelijks, aangezien in 1671 een generale
amnestie werd afgekondigd waardoor alle pamflettisten vrijuit gingen.
Eén en ander nam uiteraard niet weg dat voorafgaand aan deze amnestie wel censuurmaatregelen mogelijk waren. De Deventer magistraat vaardigde in deze jaren een
publicatie uit waarin het opnieuw expliciet werd verboden zonder voorafgaande toestemming drukwerk te vervaardigen; een drietal drukkers werd vanwege overtreding van
dit verbod ook daadwerkelijk bestraft. Daarnaast werd een stadskeur tegen fameuze
libellen afgekondigd. Deze maatregelen hadden stellig te maken met de gespannen situatie die het gevolg was van de gewestelijke twisten. Het kwam zelfs zover dat de Deventer magistraat een libel tot de brandstapel veroordeelde. Op deze veroordeling werd de
magistraat een paar jaar later aangesproken door de stadregering van Zwolle, die van
mening was dat het symbolisch en publiekelijk verbranden van geschriften nauwelijks
effect sorteerde. De magistraten van Deventer en Zwolle maakten elkaar in verschillende brieven duidelijk dat het eigen censuurbeleid viel te prefereren boven dat van de
ander. In ieder geval laten de brieven goed zien dat de keuze voor bepaalde censuurmaatregelen sterk werd bepaald door de omstandigheden van het moment.
Klachten van de Deventer kerkenraad leidden ertoe dat een katholiek boekverkoper
door de magistraat werd aangesproken op de verboden boeken en paternosters die hij
in zijn winkel te koop aanbood. Het optreden van de magistraat bleef in dezen echter
beperkt tot een serieuze vermaning. Verder ging men in 1675, t o e n °P verzoek van de
kerkenraad werd besloten in alle Deventer boekwinkels bepaalde aanhangsels uit de
almanakken te laten verwijderen.
Hadden de gewestelijke spanningen van 1668-1671 geleid tot een aantal concrete stappen, in de jaren 1687-1695 was van boekencensuur te Deventer geen sprake. Echte censuurwetgeving bleef achterwege en tot bestraffingen van auteurs, drukkers of versprei-
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ders van ongewenst drukwerk kwam het niet. In rustiger tijden gaven de producten van
de Deventer persen blijkbaar geen aanleiding tot ontevredenheid.
Wanneer de interne censuur van de Deventer kerkenraad en classis en die van de synode van Overijssel in ogenschouw worden genomen, dan kan worden vastgesteld, dat de
verschillende instanties tegen bepaalde geschriften optraden (of probeerden op te treden) op een manier die nauwelijks afweek van die van de kerkelijke instanties elders in
de Republiek.' 41 Van de Deventer kerkenraad maakte een aantal zeer felle strijders voor
het behoud van de ware religie deel uit: met name Sibelius en Revius deden er in het
eerste kwart van de zeventiende eeuw alles aan de kerk van dissenterse smetten vrij te
houden. Voor hun strijd tegen degenen die afweken van de juiste leer, maakten zij
gebruik van de mogelijkheden van de drukpers: een groot aantal geschriften van hun
hand zag het licht en daarin verdedigden zij de gereformeerde religie te vuur en te
zwaard. Conform artikel 55 van de kerkorde zoals die was opgesteld tijdens de Nationale Synode van 1618-1619, lieten zij hun geschriften telkens trouw door hun classis visiteren en die classis keurde al hun teksten zonder meer goed.
In later jaren kregen kerkenraad, classis en synode uiteraard te maken met de grote
landelijke censuurkwesties zoals die binnen de gereformeerde kerk speelden. De synode
van Overijssel was vooral een toeschouwer: in principe keurde men alle stappen die
door corresponderende synodes werden genomen, goed, maar men was niet of nauwelijks bereid zelf concreet op te treden. Van veel meer dan toekijken en instemmen was
geen sprake.
Wanneer alle onderzochte periodes in ogenschouw worden genomen, dan kan worden
gesteld dat in het zeventiende-eeuwse Deventer, op beperkte schaal, van boekencensuur
sprake is geweest. Het opvallendst aan het Deventer censuurbeleid is zonder meer de
verplichte voorafgaande visitatie van geschriften, veelal door de Schoolraad en soms
door de magistraat zelf. Verschillende vermaningen en boetes waren het gevolg van het
negeren van deze verplichting. De magistraat probeerde dus zeker ook de hand te houden aan de visitatie; het bleef niet bij een 'papieren' regel. Opmerkelijk is wel dat uit de
stukken nergens blijkt dat geschriften die wél gewoon ter visitatie werden aangeboden,
op inhoudelijke gronden werden afgekeurd. Het blijft dus onduidelijk of Schoolraad en
magistraat van de visitatieregeling dusdanig gebruik maakten dat zij tot het inhoudelijk
wijzigen van geschriften overgingen. Niet ter visitatie aangeboden drukwerk werd zonder meer verboden, maar waarschijnlijk alleen omdat de verplichte procedure was genegeerd en niet zozeer omdat de teksten inhoudelijk tot ontevredenheid stemden.
Met betrekking tot de concrete interventies van de magistraat kan worden opgemerkt, dat die zich vooral concentreerden rond geschriften die in het licht werden gegeven in de periode dat het in Overijssel het onrustigst was. Bij de gewestelijke ruzies was
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de stad Deventer zeer nauw betrokken, niet in de laatste plaats als auteur van meerdere
opruiende pamfletten. Pamfletten uit de koker van de tegenpartij werden uiteraard met
argusogen bekeken. Het op de brandstapel werpen van één van deze teksten moet waarschijnlijk vooral worden gezien als een symbolische actie.
In de periodes dat het binnen stad en gewest aanzienlijk rustiger was, was van boekencensuur maar zelden sprake. Wel was de magistraat bereid de kerkenraad tevreden
te stellen door een aantal malen tegen door de kerk verwerpelijk geachte geschriften op
te treden, maar vergaande censuurmaatregelen werden niet getroffen.
Wat de afhandeling van censuurkwesties in Deventer betreft, is het zonder meer
opmerkelijk dat die alleen door magistraat en Schoolraad werden afgedaan. De schepenbank kwam er geen enkele keer aan te pas. Nergens blijkt dat er gedurende de
onderzochte periodes echte censuur processen zijn gevoerd.342 Als er al een boete werd
opgelegd, dan was het de magistraat die voor het opleggen van die boete zorg droeg.
Blijkbaar waren de problemen die zich als gevolg van ongewenst drukwerk in Deventer
voordeden, niet van dien aard dat een en ander in officiële processen aan de orde diende te worden gesteld.
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6
Boekencensuur aan de Dieze: de stad 's-Hertogenbosch

6.1 Historische situering van het Bossche bestuur en een schets van de Bossche
wetgeving en rechtspraak
Voor de stad 's-Hertogenbosch zijn de jaren 1629 en 1648 van buitengewoon belang
geweest: op 14 september 1629 moest 's-Hertogenbosch zich overgeven aan de StatenGeneraal na een succesvolle inname van de stad door Frederik Hendrik. Met het sluiten van de Vrede van Munster in 1648 ging 's-Hertogenbosch behoren tot de Generaliteitsgebieden, die direct door de Staten-Generaal en de Raad van State werden bestuurd.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de geschiedenis van het bestuur in 's-Hertogenbosch1 evenals van zijn wetgeving en rechtspraak. Daarbij zullen de gevolgen van
de gebeurtenissen in en om de jaren 1629 en 1648 speciale aandacht krijgen.
6.1.1 De positie van 's-Hertogenbosch vóór іб2уг
's-Hertogenbosch kreeg het gedurende de zestiende eeuw herhaalde malen zwaar te ver
duren: meerdere keren werd de stad belegerd, ingenomen, heringenomen en leegge
plunderd. De vele oorlogen met Gelderland leidden tot een uitputting van de stad, het
geen ook in de handel voelbaar werd.3 Diegenen die door het teruglopen van de handel
failliet gingen, zochten hun heil vaak in de legerdienst.
Aan het einde van de jaren vijftig van de zestiende eeuw ontstonden verschillende
oproeren ten gevolge van het inkruipen van de nieuwe, protestantse leer.4 Het kwam
zelfs zo ver dat zich binnen 's-Hertogenbosch een protestantse kerkenraad vormde, die
al snel alle macht naar zich toetrok. Een felle beeldenstorm voltrok zich in de stad en
de landvoogdes reageerde met het zenden van twee raadslieden om de orde te herstel
len. Deze raadslieden werden spoedig gevolgd door de kanselier van Brabant en Jan van
Merode, terwijl ook de graaf van Megen met een leger richting stad trok. De kerkenraad zorgde echter voor een eigen leger, onder leiding van Antonie van Bombergen: de
kanselier en Van Merode werden gegijzeld. Gevolg was een beslag op alle goederen en
bezittingen van de Bossche burgers door de landvoogdes. Daarnaast schorste zij de
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voorrechten van de stad en intussen werd de stad belegerd. De nederlaag van de protestantse troepen in Austruweel gaf de in het nauw gedrukte Bossche magistraat nieuwe
moed: krijgsvolk werd ingehuurd en Bombergen verliet 's-Hertogenbosch met de predikanten en de belangrijkste leden van de kerkenraad in zijn kielzog.
De landvoogdes verleende 's-Hertogenbosch vergiffenis voor deze opstand, maar wel
werd voortaan een garnizoen in de stad gelegerd. Onder Alva werden verschillende
opstandelingen gestraft; s-Hertogenbosch kreeg zijn voorrechten terug, maar er bleef
een garnizoen in de stad gehandhaafd. Met de Pacificatie van Gent keerde een aantal
vroegere opstandelingen in de stad terug; opnieuw ontstond onrust. De opstandelingen
gingen het Schermersgilde vormen en hun macht nam weer toe. Intussen kwamen
opnieuw predikanten binnen de stad hun preken houden; verschillende kerkgebouwen
werden van de katholieken afgenomen.
Met de komst van Parma als landvoogd, probeerde Oranje een staats garnizoen in
de stad te legeren. Verwoede pogingen tot deze legering, vooral van binnen de stad, liepen echter op niets uit. Rond de Unie van Utrecht ontstonden felle gevechten tussen
protestanten en katholieken.5 Met het naderen van Parma, verlieten de protestanten uiteindelijk de stad. Op 20 december 1579 aanvaardde 's-Hertogenbosch de vrede van Keulen en werd de stad opnieuw met de koning verzoend. De staatse partij reageerde met
een absolute boycot van de stad en het zenden van plundertroepen naar de Meierij."
Verschillende malen werd 's-Hertogenbosch, zonder dat dit succes had, aangevallen;7 de
situatie was zo hachelijk, dat men in 1591 begon met de uitbreiding en versteviging van
de verdedigingswerken in en rond de stad.
Het Twaalfjarig Bestand zorgde voor een tijdelijke onderbreking van de aanslagen,
maar al direct na het aflopen ervan begon Maurits opnieuw met een aanval. Uiteindelijk lukte het zijn halfbroer Frederik Hendrik het katholieke bolwerk 's-Hertogenbosch
in 1629 in te nemen.
6.1.2 Organisatie van bestuur, wetgevingen rechtspraak in de verschillende perioden?
Vanaf het begin van de vijftiende eeuw bestond het Bossche stadsbestuur uit drie zogenaamde 'leden': het eerste lid werd gevormd door de schepenen en gezworenen10, tot
het tweede lid behoorden de raden11 en het derde lid kwam voort uit de dekens van de
ambachtsgilden.12 Binnen het stadsbestuur was de belangrijkste rol weggelegd voor de
schepenen.^ Sinds 1525 waren dat er in principe negen, van wie er ieder jaar rwce
gehandhaafd werden, terwijl de overige zeven werden vervangen.14 De schepenen hadden een vijftal taken: (1) zij waren belast met de rechtspraak; (2) zij moesten met de overige leden van het stadsbestuur zorg dragen voor de stedelijke wetgeving; (3) zij zorgden
voor het benoemen van allerlei functionarissen en zij regelden de dagelijkse bestuurszaken; 1 ' (4) zij waren verantwoordelijk voor de stadsschutterijen; (5) zij bepaalden het

298

BOEKENCENSUUR AAN DE DIEZE: DE STAD 'S-HERTOGENBOSCH

beleid inzake de financiën van de stad. Sinds 1588 traden twee pensionarissen op als vertegenwoordigers van de stadszaken.
Zoals reeds opgemerkt, fungeerde het stadsbestuur als stedelijke wetgever. Verschillende malen heeft de schout 16 geprobeerd een beslissende stem in het opstellen van de
wetgeving te verkrijgen. Nooit is het hem echter gelukt inhoudelijk bij de wetgeving te
worden betrokken. Pas na de vervaardiging van een ordonnantie kreeg de schout inzage; wel kon hij de eigenlijke wetgever over de op te nemen strafbepalingen al in een eerder stadium adviseren. Meestal namen de schepenen het initiatief tot wetgeving. Een
eenmaal opgestelde ordonnantie werd afgekondigd vanaf de pui van het stadhuis; deze
afkondiging werd verzorgd door de schout, veelal vergezeld door twee schepenen. Soms
werden verordeningen niet alleen vanaf de pui, maar ook in de straten afgekondigd met
trompetgeschal. Vanaf het moment van afkondiging hadden de wetten werking. Jaarlijkse politieverordeningen hadden aanvankelijk slechts een werking van beperkte duur,
zodat hernieuwing was vereist; later kregen deze verordeningen een rechtskracht die
voortduurde tot aan hun hernieuwing, zodat er geen verordeningsloze periodes meer
voorkwamen.
Tot aan de val van 's-Hertogenbosch was de schout de belangrijkste hertogelijke
functionaris in stad en Meierij. Een combinatie van schout- en schepenambt was niet
mogelijk. Al vanaf de dertiende eeuw werd de schout voor het leven of voor een onbepaalde tijd benoemd. Vanaf 1365 werd er een onderscheid gemaakt tussen de hoog- en
de laagschout; in 1535 kwamen beide ambten in één persoon samen, hoewel de inhoud
van de beide functies bleef verschillen. Voor de schout zijn vijf taken te onderscheiden:
(1) hij moest optreden tegen crimineel gedrag, waartoe hij arrestaties kon verrichten en
goederen in beslag nemen. De schout diende de schepenen tot rechtspreken te manen.
Van het gerecht was hij de voorzitter en hij droeg zorg voor de tenuitvoerlegging van de
vonnissen; ook had hij de fraudegevoelige bevoegdheid tot het maken van schikkingen
met (mogelijke) daders. In het algemeen kan gezegd worden dat de hoogschout de hoge
of criminele jurisdictie bezat en de laagschout de middelbare en lage (elk in een eigen
gebied); (2) met betrekking tot de wetgeving17 zorgde de schout voor de publicatie en
de handhaving van de verschillende verordeningen. Daarbij lette hij erop of de stedelijke wetgeving niet in strijd was met de hogere wetgeving. Herhaaldelijk vonden botsingen plaats tussen schout en magistraat over de inmenging van de schout in het bestuur;
(3) met betrekking tot de defensie was de schout commandant bij militaire operaties en
droeg hij zorg voor de bewaking, bescherming en financiële administratie daarvan; (4)
vóór 1629 ging de schout jaarlijks naar de hertog om te horen wie de hertog tot nieuwe
schepenen wilde benoemen; (5) de hoogschout was tenslotte ook hoge dijkgraaf in de
Meierij.
Voor het vervolgen en berechten van criminele zaken waren de hoogschout en de
schepenen verantwoordelijk. Tot de criminele zaken behoorden doodslag, gewelddaden,

299

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERI.ANDEN

meineed, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en alle overige zaken waarop criminele of arbitrale correctie was gesteld. Criminele zaken konden op alle dagen, behalve zondag, worden behandeld. Bij het niet of niet op tijd verschijnen van de schout kon
een schepen hem vervangen. Het vonnis werd bepaald door de schepenen, de schout
zorgde voor het uitspreken en het uitvoeren ervan. Tot 1611 waren transacties mogelijk,
aangeduid als 'genade en pointinge'; in het Eeuwig Edict van 1611 werden dergelijke
transacties verboden, maar uit de praktijk verdwenen zij niet. Van de vonnissen in de
(doorgaans) extra-ordinair geprocedeerde strafzaken was geen appèl op een hogere
rechtbank mogelijk; voor ordinair geprocedeerde strafzaken en extra-ordinaire zaken
zonder bekentenis bestond wél een mogelijkheid tot appèl of reformatie.18
6.1.3 De ontwikkelingen tussen 162c en 1648
Na het sluiten van het capitulatieverdrag op 14 september 1629 ontstond een felle strijd
tussen de staatse partij en Spanje over de heerschappij in de Meierij.19 Op 26 november
1629 benoemden de Staten-Generaal Hendrik van Bergaigne tot hoogschout; deze functie bekleedde Van Bergaigne tot zijn dood in 1666. Zijn houding ten opzichte van de
katholieken in stad en Meierij was mild. 20
Meteen probeerde 's-Hertogenbosch als gelijkberechtigd lid tot de Unie van Utrecht
toe te treden, maar toetreding werd de stad nooit toegestaan.21 In 1629 werd direct het
meest roerige lid van het stadsbestuur, te weten het derde lid, bestaande uit de dekens
van de ambachtsgilden, uitgeschakeld.22 Aanvankelijk telde het stadsbestuur nog twee
katholieke23 en zeven nieuwe, protestantse schepenen. 24 Frederik Hendrik wist in 1630
voor zijn hele leven het benoemingsrecht voor de Bossche schepenen te verwerven.25
Officieel werden katholieken niet langer toegelaten in openbare functies; de inwoners
van 's-Hertogenbosch bleven echter katholiek en hoopten op een herovering van de stad
door Spanje. Het stadsbestuur hield de oproerige burgerij scherp in de gaten; de burgers moesten een eed van trouw aan de Republiek en aan de stad zweren. Intussen bleven de katholieke geestelijken2,6, tegen de bevelen in, heimelijk in de stad; de protestantse kerkenraad klaagde voortdurend over hun hardnekkige aanwezigheid.2'7
Reeds voor de val van 's-Hertogenbosch was predikant Voetius naar het legerkamp
voor de stad gegaan met het verzoek de invoering van het protestantisme in de te veroveren gebieden te bevorderen. Toen 's-Hertogenbosch eenmaal was ingenomen, trokken
met het leger meerdere zeer gedreven predikanten de stad binnen. Ondanks hun ferme
inspanningen hielden de meeste inwoners echter een grote afkeer voor de protestantse
leer;28 waar de katholieke geestelijken29 zich passief verzetten door de stad niet te verlaten, hinderden veel burgers de nieuwe predikanten echter actief door hen lastig te vallen, door kerken op slot te doen en door preken te verstoren.30 De schout moest tegen
deze verstoorders optreden, daarbij in zeer ernstige gevallen geholpen door de schepe-
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nen. Ook de protestantse kerkenraad werd bij de strijd tegen de katholieken betrokken:31 gretig lichtte de kerkenraad de schout in over allerhande 'paapse stoutigheden'.32
Hoog- en Laagschout Van Bergaigne bleek echter niet zeer ijverig; hij en zijn dienaren
waren zeker gevoelig voor omkoping door katholieken.33 Verschillende keren werd er
over het lakse optreden van de schout geklaagd.34
Binnen het stadsbestuur vonden allerlei onderlinge ruzies plaats. Langzaam maar
zeker vormden zich twee partijen: de ene partij hing de gematigde politiek van Oranje
aan wat betreft godsdienstige kwesties; deze partij pleitte voor enige samenwerking met
de katholieken. De andere partij, waartoe verschillende stadsbestuurders en vooral ook
de meeste predikanten gerekend moeten worden, was juist een voorstander van felle vervolgingen.35 Bij de Staten-Generaal werd intussen herhaaldelijk geklaagd over de evidente schendingen van het capitulatieverdrag door de Staten-Generaal. Toen Frederik
Hendrik in 1634 bij Breda een nederlaag behaalde, verheugde men zich daar in 's-Hertogenbosch openlijk over en werd daar een spottend liedje over gemaakt. Om de onrustige bevolking onder de duim te kunnen blijven houden, werd in 1638 bepaald dat
eenieder zijn geweren moest inleveren; ter onderdrukking van de katholieken werd vervolgens een citadel gebouwd.3
In deze periode waren er ook veel problemen rond de scholen.37 In 1637 werd een
Illustre School opgericht om aanstaande predikanten voor te bereiden op hun universitaire studie en om de vooropleiding voor toekomstige officieren te verzorgen.38 De
katholieke leerlingen trokken echter veelal naar scholen buiten de regio; maatregelen
hiertegen haalden niet of nauwelijks iets uit. Op 18 juni 1630 werd een Bosch' schoolreglement uitgevaardigd. Per 1 mei 1631 werd het katholieke schoolmeesters en -meesteressen verboden nog langer onderwijs te verzorgen. In 1640 volgde een nog strenger
schoolreglement.39 Ondanks alle reglementen bleef het katholieke onderwijs op bijscholen in stad en Meierij bestaan. Groot bezwaar had men vooral tegen het gebruik
van allerhande katholieke boeken op deze bijscholen, maar dit gebruik bleek nauwelijks
uit te roeien. 40
In 1642 ontstond een strijd rond de Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap. Deze broederschap bestond al sinds 1318 en vormde een religieus gilde ter verering van Maria. 41
Na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 bleef de broederschap voortbestaan; de magistraat vreesde echter dat zij een bolwerk van verzet zou gaan vormen. De predikanten
begonnen zich met deze kwestie te bemoeien: Maresius en zijn aanhangers pleitten voor
de omvorming van de broederschap tot een half-katholiek, half-protestants geheel met
als doel de ondersteuning van de armen en de bevordering van het contact tussen katholieke en niet-katholieke voormannen. Voetius en de zijnen kantten zich echter fel tegen
dit plan. Een langdurige pennenstrijd was het gevolg.42 In 1644 kregen de meer gematigden hun zin, maar de pennenstrijd duurde nog tot lang na deze kwestie voort. 43
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6.1.4 Tussen Munster en rampjaar^
Tot grote veranderingen in politiek of godsdienstig opzicht leidde de Vrede van Munster aanvankelijk niet. In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw werden de vervolgingen der katholieken in Staats-Brabant echter feller.45 Ook na 1648 bleef geheel StaatsBrabant en dus ook 's-Hertogenbosch zich voor religie en cultuur richten op het zuiden,
waarmee belangrijke economische contacten bleven bestaan. Van contacten met het
noorden was echter evenzeer sprake. 4 "
Belangrijke besluiten voor 's-Hertogenbosch op staatkundig, godsdienstig en financieel gebied werden genomen door de Staten-Generaal; deze zorgden voor de benoeming van hoge functionarissen en voor het heffen van de belastingen.47 Voor de afhandeling van de zaken in de Meierij van 's-Hertogenbosch werd een speciale commissie
van gedeputeerden in het leven geroepen, die een adviserende rol kreeg. In alle Brabantse steden werd ieder jaar de wet verzet door leden van de Staten-Generaal.
Voor het dagelijks bestuur van de Generaliteitsgebieden zorgde de Raad van State.
Er was daartoe een indeling gemaakt in vier commissies; stad en Meierij van 's-Hertogenbosch behoorden tot de commissie van de Maas. Deze commissie regelde de inspectie van de fortificaties, het bijhouden van de landsvoorraden, het aanbesteden van werken en de verpachting van de gemene middelen, tienden en geestelijke goederen. Alleen
voor zaken van zeer grote importantie wendde men zich tot de Staten-Generaal. Voor
geheel Staats-Brabant was de Raad van Brabant te Den Haag het hoogste rechtscollege;
hij was daarmee de opvolger van de Raad en het Leenhof van Brabant te Brussel.4
Zoals opgemerkt, trad Hendrik van Bergaigne tot 1666 op als hoogschout. Na hem
werd die functie tot 1687 vervuld door Willem van Raesfelt. De hoogschout had een
stadhouder tot zijn beschikking voor de uitvoering van zijn besluiten. Onder de hoogschout stonden de vier kwartierschouten van de Meierij. Herhaaldelijk ontstonden
inmengingsconflicten tussen ofwel de hoogschout en Den Haag ofwel de hoogschout
en de magistraat van 's-Hertogenbosch.49 Verschillende malen werd door de StatenGeneraal nadrukkelijk ingegrepen in stedelijke aangelegenheden binnen 's-Hertogenbosch. Dit ingrijpen leidde telkens tot felle protesten van de kant van de Bossche magistraat. Intussen behielden de Staten-Generaal het recht van verkiezing en goedkeuring
van de benoemde schepenen. 50
Over allerhande zaken onderhield men schriftelijk en persoonlijk contact met de Staten-Generaal. Daartoe maakte men onder meer gebruik van agenten die in Den Haag
woonden en die tegen forse betaling de belangen van Staats-Brabant wilden behartigen.
Al in 1629 had 's-Hertogenbosch een vaste agent in Den Haag gekozen; vanaf 1651 stond
deze agent ook in dienst van de classes van 's-Hertogenbosch en Peel- en Kempenland.
Naast deze agent beschikte 's-Hertogenbosch over meerdere advocaten. Actief werd er te
Den Haag door hen geijverd voor het behoud en de naleving van de stedelijke privileges.51
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Op 18 januari 1651 begon in Den Haag de Grote Vergadering; opnieuw werd duidelijk dat Staats-Brabant niet zou worden toegelaten tot de Unie. Naar aanleiding van een
verzoekschrift van vijf predikanten 52 op 20 januari, werd op 27 januari 1651 besloten
nauwgezet de uitvoering van de verordeningen en plakkaten betreffende de politieke
reformatie van Staats-Brabant te controleren.53
Nog steeds was er in deze jaren van katholieke scholen sprake. Tijdens de Conventus van de Nederduitse gereformeerde classis van 's-Hertogenbosch, in 1648, was men
begonnen met het aanstellen van zoveel mogelijk protestantse onderwijzers, wier onderwijskundige kwaliteiten echter veelal te wensen overlieten. Men stelde de kwantiteit
(het aantal protestantse onderwijzers) aanvankelijk duidelijk boven de kwaliteit (van
hun onderwijs). Op 3 mei 1655 kondigden de Staten-Generaal een nieuw schoolreglement af, waarin werd bepaald dat nieuwe onderwijzers voortaan door de classis moesten worden geëxamineerd en dat de Raad van State de onderwijzers voortaan zou aanstellen. Desalniettemin bleef er katholiek onderwijs plaatsvinden in zogenaamde bij- of
nevenscholen en weer trokken kinderen de grens over om elders katholieke lessen te
kunnen volgen.54
Intussen bleef de katholieke bevolking zich tegen de gereformeerde kerk verzetten.
Veruit het grootste gedeelte van de bevolking bleef de katholieke kerk trouw.55
6.1.$ Het katste kwart van de zeventiende eeuw^6
Vanaf 1674 klaagde de gereformeerde kerkenraad weer herhaaldelijk bij de Bossche
magistraat over de vele katholieken in de stad en de door hen bedreven paapse stoutigheden. Zo wezen de predikanten op 27 april 1678 nadrukkelijk op de nog steeds aanwezige katholieke scholen; de boetes die door de hoogschout aan katholieke schoolmeesters waren opgelegd, waren niet afdoende gebleken. De magistraat van 's-Hertogenbosch beklaagde zich op zijn beurt bij de Staten-Generaal over het beheer dat door
de Staten-Generaal in stad en Meierij werd gevoerd en over de zware en steeds nieuwe
belastingen die werden geheven.
In 1678 werd de Vrede van Nijmegen gesloten. Gedurende de oorlog hadden de
katholieken een relatieve vrijheid genoten. 57 Na het sluiten van de vrede was er echter
weer tijd voor de protestantisering. Op 10 maart 1682 kondigden de Staten-Generaal af
dat de vooroorlogse plakkaten van kracht zouden blijven; de katholieke godsdienst was
officieel dus nog steeds verboden.
Intussen werden stad en Meierij geconfronteerd met een enorme hoeveelheid vagebonden, moordenaars en dieven, die moordend en plunderend rondtrokken. Om de
problemen in de Meierij enigszins te kunnen ondervangen, werd het ambt van de landdrost opnieuw ingesteld. De Bossche magistraat liet herhaaldelijk zijn ontevredenheid
over de toestand horen: zo klaagde deze op 17 mei 16S6 opnieuw over landlopers, maar
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ook over allerhande belastingen die aan de burgers verplicht werden gesteld. Daarnaast
waren er klachten over de hoogschout: hem werd verweten dat hij uit louter eigenbe
lang handelde en dat hij probeerde eigen stromannen in de Bossche magistraat zitting
te doen nemen om zodoende zijn belangen van binnenuit te kunnen behartigen. De
hoogschout ontkende deze aantijgingen echter en beweerde dat juist de kwartierschou
ten zich aan vriendjespolitiek schuldig hadden gemaakt.
Om weer meer vat op de toestand in de scholen te krijgen, werd op 3 maart 1687 een
nieuw schoolreglement afgekondigd.58 Vier hervormde schoolmeesters moesten op de
naleving van dit reglement gaan toezien.
Eind 1688 vond vervolgens een aanval van Frankrijk in de Meierij plaats. Op 16 janu
ari 1689 kreeg de Bossche magistraat te horen dat de koning van Frankrijk wederom de
oorlog had verklaard. Op dat moment was de stad volkomen onversterkt en konden er
in het geheel geen voorraden meer worden aangesproken. Desalniettemin bracht men
de stad in staat van paraatheid en zond de Raad van State troepen naar 's-Hertogenbosch; die troepen moesten in de stad gelegerd worden. Deze nieuwe oorlog zorgde
voor enorme verliezen in stad en Meierij: 59 toen in 1697 de vrede werd gesloten, was het
land volkomen uitgeput.
6.x Censuur door de Bossche magistraat en schepenbank
6.2.1 Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het Gemeente-archief 's-Hertogenbosch (GAHT) zijn alle voor de door de magistraat
en de schepenbank uitgeoefende boekencensuur relevante archiefstukken geraadpleegd
voor de tijdvakken 1617-1625, 1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695. In het Rijksarchief in
Noord-Brabant (RANв; te s-Hertogenbosch) zijn de schoutsarchieven van 's-Hertogcnbosch op boekencensuur onderzocht. In de bibliografie wordt een exacte beschrijving
gegeven van de geraadpleegde stukken.
6.2.2 De aangetroffen gevallen van censuur: optreden van de wereldlijke overheid en
contacten met de gereformeerde kerk°°
Dejaren 1617-1625
In deze eerste periode hebben zich, voor zover uit de bronnen valt te achterhalen, geen
censuurkwesties voorgedaan. Wel heeft men te maken gehad met lieden die onbetamelij
ke zaken schreeuwden in de straten van 's-Hertogenbosch of in de buurt van de kerken;
ook hielden sommigen zich bezig met kwaadsprekerij. In de publicatie- en ordonnantieboeken van de stad uit de periode 1614-1622 wordt hier herhaaldelijk melding van
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gemaakt. ' Hoewel men dus wel de publieke, mondelinge uitlatingen van de inwoners in
de gaten hield, kwam het in deze jaren niet tot een censuur van schriftelijke documenten.
Dat kan verschillende redenen hebben gehad: het kan zijn dat er in deze periode in het
geheel geen werken zijn verschenen waaraan de Bossche magistraat en schepenbank aan
stoot meenden te moeten nemen. Anderzijds is er de mogelijkheid dat er weliswaar wer
ken verschenen waarover men niet of niet geheel tevreden was, maar dat men met zoveel
andere, belangrijker zaken geconfronteerd werd, dat er aan het censureren van onwelge
vallige werken geen aandacht besteed kon worden. Het is immers bekend dat 's-Hertogenbosch in deze jaren herhaaldelijk werd aangevallen en belegerd; voortdurend was men
in de stad bezig zich tegen aanvallers van buitenaf te beschermen en te verweren. Voor
boekencensuur bleef in die omstandigheden waarschijnlijk weinig tijd over.
Dejaren 1647-16$$
Vanaf 1648 behoorde 's-Hertogenbosch tot de Generaliteitsgebieden. Daardoor kwam
de stad onder het directe bestuur van Staten-Generaal en Raad van State te staan. In
deze periode bemoeiden de Staten-Generaal en de Raad van State zich dan ook veel
vuldig met het reilen en zeilen binnen de stad. Ook op het gebied van de boekencen
suur lieten zij van zich horen: de censuurplakkaten van hoger hand werden met bege
leidende brieven aan de magistraat gezonden en tweemaal kreeg de Bossche magistraat
het verzoek een boek op te halen of in het bijzonder op een bepaald werk te letten. In
deze jaren kwam de magistraat ook met een eigen censuurpublicatie en riep men alle
drukkers in de stad bijeen voor een drukkerseed. In 1650 ontstond enige opschudding
over een 'paaps' Авс-boekje.
Hogere wetgeving: de censuurplakkaten van de Staten-Generaal
Aan het einde van het jaar 1646 stuurden de Staten-Generaal enkele exemplaren van
hun censuurplakkaat van 29 november 1646 naar hoog- en laagschout Hendrik van Bergaigne. Deze exemplaren werden vergezeld van een verklarende brief, waarin hem werd
verzocht het bewuste plakkaat 'jegens het maecken, inbrengen, drucken, vercoopen ofte
stroijen van aider hande argerlijcke sediti [e] use boecxkens ende liedekens' op de daar
toe geëigende plaatsen in stad en Meierij af te kondigen, opdat het in het vervolg kon
worden nageleefd. In het stedelijke publicatieboek waarin de brief en het plakkaat zijn
weergegeven, staat onder de tekst van het plakkaat geschreven:
'Gepubliceert ter paijen aff deser stadt Shertogenbosch ter overstaen van Hr.
Laurens van Berckel als gecommitteerde des Ed: heere hoochschoutet & ter presentie van hrs. Mathijs Brul & Laurens van Gravesande schepenen der voors.
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Stadt op den xv december 1646. D'exemplaren van desen geaffigeert ter plaetsen
daermen gewoon is affixie te doen attest.' 62
Hieruit blijkt dat de Hendrik van Bergaigne zich op correcte wijze van de hem opgedragen taak heeft gekweten.
Op vergelijkbare wijze werd door de Staten-Generaal vervolgens het censuurplakkaat van 4 januari 1651 naar 's-Hertogenbosch gestuurd. Op 20 januari werd dit plakkaat, zoals gebruikelijk, vanaf de pui van het stadhuis afgekondigd. Daarnaast trok een
bode met een trompet door de straten en werden exemplaren van het plakkaat op de
gebruikelijke plaatsen opgehangen. 3 In het schoutsarchief van 's-Hcrtogenbosch
bevindt zich, interessant genoeg, de rondschrijfbrief die de hoog- en laagschout naar
aanleiding van de toezending van het plakkaat op 21 januari 1651 opstelde. Aan alle
betrokkenen in het kwartier van Maasland heeft hij deze rondschrijfbrief gezonden:
'Edele, Erentfeste, Eersame, Insundere goede vrienden,
Hiernevens gaen eenige exemplaren van het placcaet bij haere Hooch Mogh. geemaneert dato 4e. januarij 1651. jegens het maecken, inbrengen, drucken, verkoopen, ofte stroyen, van alderhande argerlijcke ende séditieuse boeexkens, liedekens etc. Ende en zullen u.E. niet naerlaten deselve opt alderspoedichst te doen
publiceren ende affigeren t'allen plaetsen daermen in uwen districte gewoon is
publicatie en affictie te doen, ten eijnde den inhouden vandien strickt ende precies achtervolcht werde, waertoe mij verlaten, bevele u.E. int schuth Godes,
s.Hertogenbosch den 21 januarij 1651. 4
Bemoeienissen van de Staten-Generaal: aansporingen tot actie en oplettendheid
Van de kwestie rond de reeds uitvoerig in het hoofdstuk over Rotterdam ter sprake
gebrachte Historie van het leven en sterven van Heer Johan van Oldenbarnevelt (Rotterdam, 1648) kwam ook de Bossche magistraat op de hoogte. De Staten-Generaal gaven
de stad in een speciaal schrijven namelijk kennis van de aard en de verspreiding van dit
door Johannes Naeranus gedrukte werk. In mei 1648 arriveerde in 's-Hertogenbosch een
brief van de Staten-Generaal aan de schepenen en raden van de stad: in deze, op 18 mei
opgestelde, brief werd uitgelegd dat de Staten-Generaal het boek over Van Oldenbarnevelt tot een 'fameus libel diffamatoir' hadden verklaard. Men verzocht de stad nu het
bewuste werk overal op te sporen en op te halen en naar behoren te procederen tegen
auteur, drukker of uitstrooiers. * Het moge duidelijk zijn dat auteur en drukker niet in
's-Hertogenbosch gezocht moesten worden, maar waarschijnlijk hoopten de StatenGeneraal hiermee verdere verspreiding van het gewraakte werk te voorkomen. In ieder
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geval heeft de magistraat aan de oproep van de Staten-Generaal gehoor gegeven, in die
zin, dat de publicatie op 25 mei vanaf de pui van het stadhuis werd afgekondigd, terwijl
een kopie van de tekst aan dezelfde pui werd bevestigd. °
Een vergelijkbare 'statelijke' aansporing vond plaats in 1655: toen zonden de StatenGeneraal aan de hoogschout, schepenen en raden van 's-Hertogenbosch enige exemplaren van hun op 27 november 1655 afgekondigde plakkaat tegen de Praeadamitae, sive
exercitatio (Amsterdam, 1655) van I. la Peyrère. 7 Ook dit plakkaat moest in de stad worden afgekondigd en exemplaren ervan moesten worden opgehangen. Onder de tekst
van het bewuste plakkaat staat geschreven dat de afkondiging plaatsvond op 8 december 1655, alsmede de uitroeping in de straten en het ophangen van de exemplaren. °
Stedelijke maatregelen: resoluties en verplichte beloftes van goed gedrag
Een stedelijke maatregel die weliswaar niet direct betrekking had op boekencensuur,
maar die wel beoogde kwaadsprekerij en woordenwisselingen in het algemeen (al dan
niet schriftelijk) te voorkomen, was de publicatie die de Bossche magistraat op 30 mei
1648 uit liet gaan: op 5 juni 1648 zou de vrede met Spanje worden afgekondigd"9 en
daarom verboden de gouverneur, hoogschout en schepenen van 's-Hertogenbosch
eenieder over de op handen zijnde vrede onenigheden te veroorzaken 'noch met woorden ofte wercken'. 70
Naar aanleiding van het censuurplakkaat dat de Staten-Generaal op 4 januari 1651
uitvaardigden71, besloot de Bossche magistraat eind januari van dat jaar alle boekdrukkers en boekverkopers van de stad bij zich te roepen. Op 23 januari verschenen Jan van
Dockum, Johan Andriesse van Hees, Johan van Turnhout, Huijbert Kuijst, Jan van
Gaerel, Jan Scheffer (allen op dat moment werkzaam in de Kerkstraat), Nicolaes
Burchgraef (werkzaam in de Colperstraat) en Johannes Rammazeyn (werkzaam in de
Hinthamerstraat), 'alle bouckvercoopers binnen dese stadt'. 72 Aan hen werd het bewuste plakkaat van 4 januari voorgelezen en hun werd zeer ernstig verzocht zich in het vervolg aan de inhoud van dit plakkaat te houden. Alle aanwezigen beloofden dit te zullen
doen. Twee weken later werden de bovengenoemde boekverkopers nogmaals ontboden:
op die dag verklaarden Jan van Dockum, Jan Scheffer en Johan van Turnhout dat zij
'hare druckerien hebben in hare woonhuijsen staen in de Kerckstraet'. Op hun verklaring volgden diezelfde dag de verklaringen van Johan Andriesse van Hees, Huijbert
Kuijst, Nicolaes Burchgraef en Jan van Gaerel, 'dewelcke hebben verclaert dat sij geene
persen ofte druckerien en hebben'. Voor de magistraat zal vooral de nu volgende verzekering van belang zijn geweest:
'verclarende vorders alle de voorsz. boeckvercoopers ofte druckers dat sij geen
fameuse bouxkens ofte libellen als in den placcate vermeit in hare huijsinge ofte
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onder haer en hebben, t' sij van dese ofte voorgaende tijden ende in toecomende geene onder haer en sullen houden, maer die crijgende aenstonts volgens den
placcate sullen overbrengen, al het welcke sijlieden bij hantastinge hebben
belooft.'73
In 1655 werd de Bossche magistraat geconfronteerd met het aanplakken en uitstrooien
van aanstootgevende libellen en pamfletten in Den Düngen. Aangezien Den Düngen
onder de jurisdictie van 's-Hertogenbosch viel, voelde de magistraat zich genoodzaakt
maatregelen te nemen: hoogschout en schepenen van de stad spoorden op 6 februari
1655 de bevolking aan betrokkenen 74 aan te geven, opdat die konden worden opgepakt.
Verklikkers konden rekenen op een beloning van vijftig gulden en geheimhouding van
hun naam. Mocht het zo zijn dat de verklikker zelf bij de zaak betrokken was geweest,
dan zou hij niet worden vervolgd en alsnog de premie en geheimhouding krijgen. Deze
resolutie werd afgekondigd vanaf het stadhuis en door de straten. Een dag later (zondag) werd de resolutie om twaalf uur 's middags voor de deuren van de kerk van Den
Düngen aan de menigte voorgelezen.75 Van een feitelijke vervolging van de boosdoeners is in de archieven niets terug te vinden.
De uitvoering: concrete censuur
Op 25 februari 1650 hadden de scholarchen geklaagd dat de katholieke schoolmeesters
nog steeds allerhande katholieke schoolboeken gebruikten. 76 Korte tijd hierna kreeg de
magistraat een voorbeeld van de door de scholarchen verfoeide leerboeken onder ogen:
stadhouder Wijlich toonde een door Jan van Turnhout gedrukt ABC-boekje uit 1648.
Wijlich had dit boekje ontvangen van twee leden van de Nederduitse gereformeerde
kerkenraad; zij hadden hem verzocht het bewuste boekje te laten verbieden en ophalen.
Wijlich vroeg de magistraat het gewraakte boekje door te nemen en te onderzoeken om
vervolgens gepaste maatregelen te nemen. Hierop besloot de magistraat aan de scholarchen de visitatie van de scholen in de stad op te dragen: zij moesten daarbij vooral letten op de gehanteerde boeken. Intussen ging men ertoe over 'de publicatien dieder soude mogen sijn gedaen raeckende het drucken van den paepsche ABCS- ofte andere bouken' op te zoeken. Uit deze laatste handelswijze blijkt dat men niet zeer regelmatig met
een dergelijk concreet probleem was geconfronteerd, aangezien speciaal voor deze gelegenheid moest worden nagegaan of er misschien passende publicaties bestonden! Mochten zulke publicaties niet te vinden zijn, dan verklaarde men bij deze, 'dat geene paepsche boucken alhier sullen mogen werden gedruckt sonder voorgaende visitatie der selver ende expresse permissie daer toe te hebben'. 77 Van verdere stappen blijkt niets uit
de archiefbronnen.
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Tussenbalans
In deze tweede periode blijkt de Bossche magistraat zich op verschillende momenten
met boekencensuur te moeten bezighouden. De voornaamste aanleiding om zich over
censuurmaatregelen te buigen, zullen de plakkaten en begeleidende brieven zijn geweest
die door de Staten-Generaal naar de stad werden gestuurd. De toegezonden plakkaten
werden trouw en op de gebruikelijke wijze in de stad afgekondigd. Het censuurplakkaat
van 1651 leidde er ook toe dat de Bossche magistraat de drukkers en boekverkopers van
de stad bij zich riep om uit hun monden de belofte te horen dat zij zich volgens het
bewuste plakkaat zouden gedragen. Door het ontbieden van de drukkers en boekverkopers voldeed de magistraat zelf ook aan het plakkaat: op die manier kon immers worden vastgesteld welke drukkers en boekverkopers er in de stad werkzaam waren en wie
van hen konden beschikken over een drukpers.
Naast het afkondigen en naleven van de hogere wetgeving vanuit Den Haag, vaardigde de magistraat in deze periode ook eenmaal een eigen censuurmaatregel uit, als een
reactie op een libellenaffaire in Den Düngen, een plaats die onder de jurisdictie van
's-Hertogenbosch viel. Het is niet duidelijk of de betreffende publicatie ook heeft geleid
tot het arresteren van de schuldige(n); daarvan is in de bronnen in ieder geval niets terug
te vinden.
In deze jaren klaagden de scholarchen herhaaldelijk over de vele katholieke scholen
die nog steeds in de stad werden gehouden. Een groot probleem achtten zij het gebruik
van verwerpelijke (leer)boeken door de katholieke schoolmeesters. Deze meer algemene klachten leidden uiteindelijk tot de concrete visitatie van een 'paaps' ABC-boekje,
gevolgd door een verbod van het boekje en een algemeen bevel katholieke boeken voor
publicatie eerst te laten visiteren en goedkeuren.
Hoewel het op bescheiden wijze geschiedde, is de Bossche magistraat in deze periode toch opgetreden tegen drukwerk dat door hem onwenselijk werd geacht. Van heuse
arrestaties of zware boetes lijkt echter geen sprake te zijn geweest.
Dejaren ι66γ-ι6γ$
De aanloop tot en de uitwerking van het rampjaar waren, als overal elders in de Repu
bliek, in 's-Hertogenbosch overduidelijk voelbaar. De belegering van de stad vormde
zelfs indirect de aanleiding tot een censuurzaak betreffende het schriftelijk beledigen en
bedreigen van een serviesmeester. In de periode vóór 1672 kreeg 's-Hertogenbosch
opnieuw te maken met de hogere wetgeving van de Staten-Generaal. Een interessante
censuurkwestie, waarbij zowel magistraat als Nederduitse en Waalse gereformeerde kerkenraad betrokken waren, ontstond in deze periode, tenslotte, rond een boek van predikant Reinier Vogelsangh.
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Hogere wetgeving
Zoals andere censuurplakkaten werd door de Staten-Generaal ook het plakkaat van 9
maart 1669 naar 's-Hertogenbosch gezonden. In de publicatieboeken van de stad is de
tekst van dit plakkaat tegen het licentieus drukken, verkopen en verspreiden van fameuze libellen en vuile en ergerlijke geschriften en boekjes terug te vinden. Eronder staat
vermeld dat het bewuste plakkaat op 25 maart vanaf de pui van het stadhuis werd afgekondigd ten overstaan van de stadhouder van de hoog- en laagschout en twee schepenen. Bodes zijn vervolgens met trompetten door de straten getrokken om de inhoud
van het plakkaat aan de bevolking bekend te maken. Opnieuw was in het plakkaat
gesteld dat de drukkers en boekverkopers van de stad aan de magistraat bekend moesten zijn. Anders dan in 1651 kwam de Bossche magistraat naar aanleiding van dit plakkaat niet tot het besluit de boekverkopers en boekdrukkers bij zich te roepen.7 Wellicht achtte de magistraat zich inmiddels voldoende op de hoogte van de gang van zaken
in het Bossche boekbedrijf?79
Stedelijke wetgeving
In het najaar van 1672 werden door anonieme ontevredenen biljetten verspreid met
daarop een aanklacht tegen een serviesmeester; deze zou zijn plicht namelijk bij voortduring verzaken door niet het volledige serviesgeld uit te keren. De tekst op de biljetten luidde als volgt:
'Servies meester ghij suit die soldaeten het volle servies betaelen off wij sullen als
voorgaende geseijt is aen uwen persoon verhaelen[;] dit is voor den lesten keer.'
Gouverneur, hoogschout en schepenen van 's-Hertogenbosch maakten zich hierover
zeer kwaad, 'alsoo dit is eene saecke tenderende tot seditie ende tot een pernicieuse
gevolge'. Men besloot daarom een exemplaar van het bewuste biljet in handen van de
secretaris van de gouverneur te stellen, zeer waarschijnlijk opdat de gouverneur er stappen tegen zou ondernemen. Aan diegenen die konden ontdekken wie de biljetten had
geschreven, verspreid of uitgestrooid, werd een premie 'uijt handen vanden heere Gouverneur' ter waarde van vijftig gulden in het vooruitzicht gesteld. Als in andere publicaties werd beloofd dat namen van verklikkers zouden worden 'gesecreteert'. Interessant
is de volgende toevoeging:
'Ende om de handt van schrijver te können erkennen, sal een ijeder sich mogen
addresseren aenden gemei ten secretaris die daer toe acces sal geven.'
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Hieruit blijkt dat het om handgeschreven en dus niet om gedrukte biljetten ging. Blijkbaar was er de magistraat alles aan gelegen de dader(s) te vinden. Op 28 oktober werd
deze stedelijke publicatie afgekondigd vanaf het stadhuis en in de straten van de s t a d . 0
Concrete censuur: Vogelsangh in opspraak
In 1670 kreeg de Bossche magistraat te maken met een vrij uitvoerige strijd tussen verschillende leden van de Waalse kerkenraad en een hoogleraar van de Illustre School en
predikant van de Nederduitse kerk, Reinier Vogelsangh. Voor een goed begrip van de
ontwikkelingen in de censuurzaak waartoe deze strijd leidde, is het van belang allereerst
een korte beschrijving te geven van de theologische positie van de genoemde Vogelsangh.81
Reinier Vogelsangh (ca. 1610-1679) studeerde theologie te Utrecht bij Gisbertus Voetius. In 1656 werd hij predikant te 's-Hertogenbosch, alsmede hoogleraar in de theologie aan de Illustre School aldaar. Op verschillende wijzen betoonde hij zich een voorstander en aanhanger van zijn leermeester Voetius en een tegenstander van het cartésianisme. Zijn afkeer voor de cartesiaanse leer bleek vooral uit zijn Contra libellum, cui
titulus Phihsophia S. Scripturae Interpres, Exercitatio paradoxa, Indignano Justa (Utrecht,
1669). Daarin stelde hij zich te weer tegen de Phihsophia S. Scripturae Interpres van
Lodewijk Meijer, terwijl hij en passant een polemiek voerde met Descartes, Clauberg
{De initiationephilosophy, Wolzogen {Libri duo de Scripturarum interprete adversus exercitatorem paradoxum) en Van Velthuysen.
In deze periode kwam Vogelsangh in aanvaring met Ludovicus Wolzogen (16331690), predikant van de Waalse gemeente en hoogleraar te Utrecht. Reden van de aanvaring was Wolzogens onenigheid met Jean de Labadie: Wolzogen had zich - zij het
in bedekte termen - tegen Meijers werk gekeerd, maar niet voldoende naar de zin van
De Labadie, die daarom had gemeend te moeten klagen over Wolzogens onorthodoxe
houding. Wolzogen had de klachten echter eigenhandig afgewimpeld; de synode was op
zijn hand en een en ander leidde tot een schorsing van De Labadie. In het voorjaar van
1669 kwam De Labadie met een nieuwe aanval op Wolzogen: ditmaal haalde hij daartoe Vogelsanghs Indignano justa (toen nog niet eens officieel verschenen) aan en legde
hij een speciaal getuigschrift over van Vogelsangh tegen Wolzogen. Opnieuw werd Wolzogen echter door de synode orthodox verklaard. De inmenging van Vogelsangh in deze
zaak bracht de Staten van Utrecht er nu toe op 11 maart 1669 diens dedicatie van de
Indignatio justa te weigeren.
Intussen verzorgde Wolzogen samen met een aantal vooraanstaande theologen een
verdediging tegen de aanklachten aan zijn adres. Onder leiding van Voetius kwamen de
tegenstanders van Wolzogen in 1669 echter met een ontkenning van diens orthodoxie
in de vorm van een geschrift: Judicium de libro Lud. Wolzogen. De Utrechtse magistraat
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reageerde hierop met een verbod van dit geschrift en men liet de exemplaren op 14 juni
1669 overal ophalen.
Vogelsangh raakte inmiddels meer en meer geprikkeld door het gunstige oordeel van
de predikanten over Wolzogens opvattingen. Zijn antwoord op de hele affaire kwam in
1670 in de vorm van een nieuw polemisch geschrift, de Necessaria responsioni Het was
dit geschrift dat aanleiding gaf tot een Bossche censuuraffaire. Voor een complete
beschrijving van de affaire is men gedeeltelijk afhankelijk van Vogelsanghs eigen versie
van het verhaal, zoals hij die heeft verwoord in de inleiding van zijn boek. Men moet er
dus op verdacht zijn, dat een en ander gekleurd zal zijn weergegeven. Vogelsanghs ver
sie 4 is echter onontbeerlijk, aangezien de censuuraffaire niet aan de hand van de
archiefbronnen alleen geheel achterhaald kan worden.
Op 3 augustus 1670 meldde de Waalse kerkenraad zich bij de Bossche magistraat om
zijn beklag te doen over een boek 'dat d'heer Reguerus Vogelsangh professor ende pre
dicant alhier onder de perse om gedruct te werden, hadde'. Het bleek te gaan om een
geschrift, opgesteld tegen de heer Wolzogen, professor en predikant te Utrecht. In het
bewuste boek zou Vogelsangh niet alleen zeer scherp schrijven tegen Wolzogen, maar
door zijn afkeer van Wolzogens opvattingen ook blijk geven van minachting voor het
oordeel van de Waalse synode over Wolzogen en over De Labadie. De kerkenraad was
bang voor verdere moeilijkheden en daarom had men besloten met Vogelsangh te gaan
spreken 'om sijne Eerw. van dit schrijven te diverteren'. De druk van Vogelsanghs boek
was echter al in een vergevorderd stadium; men vreesde dat de druk voltooid zou zijn
vooraleer men er iets tegen had kunnen ondernemen. Daarom verzocht men de magi
straat nu de voortgang van de druk voorlopig te stuiten en zo voltooiing en distributie
vooralsnog te voorkomen. De magistraat gaf de volgende reactie:
'Is goetgevonden ende verstaen, dat door gecommitteerden, namentlijck de bee
ren Tempelaer ende Van Teffelen ten huijse van Du Mont boeckdrucker aen den
selven sal werden aengesegt, dat hij met het drucken vant' gemelte boek niet en
sal hebben voort te gaen, ofte eenige exemplaren van dien distribueren, tot naeder ordre van beeren schepenen. Ende dat ondertusschen op de dachten vant'
gemelte consistorie der Fransche kercke t'voorgementioneerde boeck sal werden
geexamineert, om vervolgens gedisponeert te werden пае behooren.'
De heren Tempelaer en Van Teffelen brachten vervolgens rapport uit van de stand van
zaken: uit naam van de schepenen hadden zij de boekdrukker gelast voorlopig met
drukken te stoppen. Om het boek te kunnen visiteren hadden ze enige exemplaren mee
gebracht. 85
Vogelsangh verhaalt zelf dat op 4 augustus, terwijl hij nog maar nauwelijks was her
steld van een zware koorts, Maréchal, predikant van de Bossche Waalse gemeente, ver-
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gezeld van een ouderling en een diaken bij hem thuis was langsgekomen Zij kwamen
hun bezwaren kenbaar maken tegen het ter perse zijnde boek van Vogelsangh: een
gemeentehd had het boek toevallig in de drukkerij zien liggen en hij had daarin enkele
kwetsende opmerkingen over de Waalse synode zien staan. De kerkenraad maakte zich
zeer boos over Vogelsanghs verdediging van De Labadie. Hierop het Vogelsangh echter
meteen weten dat hij De Labadies 'afscheiding' ten zeerste veroordeelde. Maréchal deelde hem mede dat men Vogelsanghs boek weldra zou gaan visiteren, waarop Vogelsangh
repliceerde dat de Walen niets over hem te zeggen hadden. Maréchal reageerde hierop
met de mededeling dat men alleen een vriendschappelijke discussie met Vogelsangh
wenste, maar dat de zaak toch maar alvast bij de magistraat was aangediend, die de druk
van het boek vooralsnog hadden laten stoppen.
loen op 6 augustus een kerkenraadsvergadering van de Nederduitse kerk plaatshad,
was Vogelsangh te ziek om die te kunnen bijwonen Een dag later besloot de Nederduitse kerkenraad in een bijzondere zitting bijeen te komen om over de ongunstige verhouding met de Waalse kerk te beraadslagen. Omdat men had begrepen, dat Vogelsangh door de magistraat niet eerst was gehoord over zijn in druk zijnde boek, kwam
men tijdens deze extra bijeenkomst tot het besluit de Bossche magistraat te verzoeken
het (tijdelijke) drukverbod op te heffen en 'den drucker aen te seggen om voort te gaen
in het drucken van het voorsz boeck van D. Vogelzanck' Daartoe werden drie leden
van de kerkenraad naar de magistraat afgevaardigd. ° Diezelfde avond nog trok een
Waalse delegatie opnieuw naar het huis van Vogelsangh om aan hem een uitstel van het
verder drukken van het boek van zes dagen te vragen. Pas op 22 augustus kwam de delegatie echter weer langs met de mededeling dat men met de visitatie nog immer niet
gereed was, omdat men de voorrede van Wolzogen, waartegen Vogelsangh zo fel van leer
was getrokken, zogenaamd nog niet in handen had kunnen krijgen Men het eveneens
weten dat de zaak inmiddels bij de Waalse synode was aangediend. Vogelsangh bleek
van deze laatste mededeling echter geenszins onder de indruk: de Waalse synode was
immers de Nederduitse niet' Op Vogelsanghs verzoek begon Maréchal nu omstreden
passages in Vogelsanghs boek aan te strepen; Vogelsangh bleek vervolgens echter te ziek
te zijn om op de aanstrepingen adequaat te reageren De Waalse delegatie stuurde zijn
boek daarom naar de Waalse synode om het door die synode te laten visiteren
Eind augustus 1670 kwam de kwestie bij de synode ter sprake. 7 De kerkenraad had
laten weten wat zij reeds had ondernomen. De synode bedankte de betrokkenen voor
de gedane moeite en wees de Waalse predikant van 's-Hertogenbosch (Maréchal) en de
Waalse predikant van Nijmegen (De Bruin) aan om de zaak verder af te handelen. Zij
moesten allereerst de Bossche magistraat hartelijk danken voor de tot dusver geboden
hulp. Voorts kregen zij de opdracht te gaan spreken met Vogelsangh: het was de bedoeling dat zij hem tot een vrijwillige intrekking van het boek zouden bewegen Mocht dat
niet lukken dan moest hij in een voorrede bij zijn boek toch in ieder geval duidelijk

313

BOEKENCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

maken dat hij zich met het boek niet richtte tegen de Waalse synode: hij moest in die
voorrede de orthodoxie van de synode erkennen, alsmede haar onschendbare gezag.
Daarnaast moest hij alles herroepen wat mogelijkerwijze aan iemand aanstoot zou
geven.88
In de voorrede die uiteindelijk aan het boek voorafging, beweerde Vogelsangh dat de
Bossche predikanten bij de synode nul op het rekest hadden gekregen. Uit het hierbovenstaande blijkt dat dat niet geheel juist is. Naar Vogelsanghs zeggen zouden Maréchal
en De Bruin hem op 17 september op eigen initiatief hebben verzocht het boek in te
trekken; een opdracht daartoe van de Waalse synode zou ten enenmale hebben ontbroken! De acta van de Waalse synode laten echter zien dat er van zulk een opdracht wel
degelijk sprake was. Vogelsangh reageerde op het verzoek tot intrekking overigens ontwijkend en verzocht de heren later nog eens terug te komen om nader over een eventuele intrekking te spreken. Reeds de volgende dag stonden de Walen weer op zijn
stoep. 9 Zij waren inmiddels, conform de opdracht van de synode, opnieuw bij de
magistraat geweest, maar die had te kennen gegeven in deze zaak verder niets te willen
ondernemen. Overigens zouden de magistraatsleden wel hebben opgemerkt dat een
vrijwillige intrekking van het boek door Vogelsangh hun wel zo lief zou zijn. Vogelsangh
reageerde op dit relaas verongelijkt en gaf te kennen dat hij niet eerder dan om vijf uur
die middag een antwoord gereed zou hebben. Toen men op dat uur terugkeerde, had
Vogelsangh intussen voor een aantal getuigen gezorgd. Ten overstaan van deze getuigen
zei hij de Walen nadrukkelijk dat zij niet beschikten over een officiële synode-opdracht,
en dat terwijl die opdracht er dus wel degelijk was. Hoe durfde men als particulier met
een verzoek tot intrekking te komen? En passant stelde hij fijntjes vast dat de Walen zelf
heel wat boeken in het licht gaven die beter ingetrokken zouden kunnen worden. Hij
beëindigde zijn betoog met het uitspreken van de wens dat met de druk zo spoedig
mogelijk zou worden voortgegaan.
Een dag na dit gesprek met de Waalse afgevaardigden verzocht Vogelsangh, in het
bijzijn van twee kerkenraadsleden, aan de magistraat om verder drukken van zijn boek
toe te staan. Niet veel later kreeg een stadsbode van de magistraat de opdracht aan de
drukker te laten weten dat hij straffeloos de druk kon hervatten; van dit besluit werd
Vogelsangh zelf op 30 september 1670 op de hoogte gesteld. Op zaterdag 4 oktober probeerden de Walen nog eenmaal van de magistraat een drukverbod voor het boek te verkrijgen. Ook deze laatste poging mislukte echter, getuige de mededeling hieromtrent in
de resolutieboeken:
'De beeren Tempelaer ende Nagel hebben aen beeren Schepenen rapport gedaen,
dat gecommitteert geweest sijnde over de gelegentheijt van het boeckien bij
den heere professor Vogelsangh uijtgegeven ende door den boeckdrucker Steven
du Mont voor t' meerendeel gedaen drucken, waer van om redenen opden 4.
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augusti lestleden inhibitie over t' voltrecken ende uijtgeven vant gedruckte door
beeren schepenen was gedaen, hare Ed: hadden verstaen, dat den voors. heer
Vogelsangh door den heere De Bruijn Fransche predicant en professor tot Nimmegen gedeputeerde vant' Franse Sijnode, in bijwesen van gecommitteerden vanden Fransen kerckenraedt ende andere aengesproken sijnde, hadde verclaert, geene intentie te hebben gehadt in het voors. boeckjen het sijnode der Fransche ofte
Walsche kercken te fuggilleren ofte eenigh verwijt ofte reproche te doen, Ende
dat hij het selve wilde verdaten ende declareren in eene prefatie die hij voor het
selve bouckien soude doen drucken ende bekent maecken, Ende dat den voors.
heere De Bruijn ende die vanden Fransen kerckenraedt daer mede contentement
hadden genomen; Waerop gedelibereert sijnde, Is goetgevonden ende verstaen,
op de voors. gedane verclaringe van gemelten heere Vogelsangh den boeckdrucker Du Mont te laten aenseggen, dat hij het begonnene boeckjen voorts sal
mogen drucken.' 90
Nadat de censuuraffaire in 's-Hertogenbosch op deze wijze was afgelopen, kwam
Vogelsanghs boek nog eenmaal bij de Waalse synode ter sprake, in het voorjaar van 1671:
'Le Synode précédent tenu à Ziericzée ayant donné charge à l'Eglise de Bois-leduc et à notre très cher frère [le S r ] Jean Brun, Pasteur de Nimèque, de parler au
S n Vogelzang, Pasteur de l'Eglise flamande et Professeur de l'Escole illustre de
Bois-le-duc, concernant un livre [que l'on disoit] qu'il faisoit imprimer et qui
choquoit quelques résolutions de notre Synode, les susdits députés ayant fait rapport de ce qu'ils avoyent fait pour l'exécution de leur commission, la Compagnie
les loue et les remercie de leurs soings et approuve en même temps [tout] ce qu'ils
ont fait en ceste affaire.'91
Uit deze mededeling wordt het oordeel van de synode zelf niet of nauwelijks duidelijk.
In de volgende jaren is er over deze kwestie in de resoluties van de synode ook niets
terug te vinden. Het lijkt erop dat de synode zich over de hele zaak verder nauwelijks
nog heeft bekommerd.
Hoe het ook zij, de zaak-Vogelsangh was er de oorzaak van dat de Bossche magistraat
werd geconfronteerd met twee strijdende, of liever kiftende partijen voor wie Vogelsanghs boek de inzet van de strijd vormde. Hoewel de magistraat aanvankelijk gehoor
gaf aan de oproep van de Waalse predikanten de druk van het gewraakte boek tijdelijk
stil te leggen, werd uiteindelijk toch besloten het voorlopige verbod op te heffen en de
druk niet langer te verhinderen. Uit de resolutie waarin het verbod werd ingetrokken,
blijkt dat de magistraat genoegen nam met de verklaring van Vogelsangh (aan Maréchal
en De Bruin) dat hij met zijn boek geen kwaad in de zin had en dat hij dat in een voor-
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rede ook duidelijk zou maken. 92 Deze verklaring, waarschijnlijk gecombineerd met de
conclusie van de visitatie waartoe op 4 augustus door de magistraat was besloten, was
blijkbaar voldoende om de magistraat op andere gedachten te brengen. Duidelijk wordt
dus dat de Bossche magistraat in deze censuurzaak bereid was een eerder genomen
maatregel teniet te doen, toen gebleken was dat die maatregel niet terecht was geweest.
Tussenbalans
In deze derde periode leidde de situatie ten tijde van het rampjaar ertoe dat een serviesmeester in opspraak kwam wegens achterstallige uitbetalingen. De handgeschreven biljetten waarin hij werd bedreigd, waren voor de Bossche magistraat aanleiding, via een
officiële publicatie, fel tegen het verspreiden van dit soort tekstjes te protesteren en de
bevolking op te roepen en aan te sporen tot medewerking bij de opsporing van de daders.
Deze periode levert verder een van de omvangrijkste Bossche censuurzaken op. Bij
de intriges tussen de Nederduitse predikant Vogelsangh en zijn Waalse collega's raakte
de magistraat van 's-Hertogenbosch betrokken. Door de Walen gevraagd om maatregelen, nam deze aanvankelijk de beslissing het drukken van Vogelsanghs boek in 1670 te
doen stopzetten. Toen echter duidelijk werd wat de eigenlijke aanleiding tot de ruzie
vormde en welke voorstellen inmiddels waren gedaan om de strijdende partijen tevreden te stellen, nam de magistraat genoegen met de geboden oplossing en mocht het
drukken van het gewraakte werk worden voortgezet. Daarmee toonde de magistraat
zich bereid — na heroverweging — eenmaal genomen maatregelen te herzien en te komen
tot andere conclusies. Het laten stopzetten van de persen was dus geenszins een gebaar
van afkeuring van Vogelsanghs boek, het was slechts een voorlopige stap om tot een rustiger afweging te kunnen komen: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald...
Dejaren 1687-1695
Voor zover viel na te gaan95 heeft zich gedurende de gehele zeventiende eeuw in 's-Hertogenbosch slechts één censuurgeval voorgedaan, dat niet alleen ter sprake kwam bij de
magistraat94, maar dat ook terecht kwam bij en veroordeeld werd door de Bossche schepenbank. Dit censuurgeval speelde zich afin de jaren 1685-1686. Formeel gezien vallen
deze jaren buiten de vier voor het onderzoek gehanteerde tijdvakken. Omdat de
genoemde censuurkwestie echter de enig bruikbare illustratie is van de wijze van aanpak van censuurkwesties door de Bossche schepenbank en om te voorkomen dat in het
geheel geen zicht zou worden verkregen op die aanpak, is ervoor gekozen, bij wijze van
uitzondering, de grenzen van de tijdvakken, en dan met name van het vierde tijdvak
(1687-1695), enigszins 'op te rekken'. Hierdoor kan de betreffende censuurkwestie bij de
vierde periode toch ter sprake komen.
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Hogere wetgeving
Op 27 januari 1691 vaardigden de Staten-Generaal, in directe navolging van de Staten
van Holland, een nieuw algemeen plakkaat uit tegen het drukken en verspreiden van
schandelijke libellen, prenten, resoluties en memories. In dat plakkaat werd ook het
drukken en invoeren van Franse couranten verboden.95 Exemplaren ervan werden
gewoontegetrouw naar 's-Hertogenbosch gezonden. In een begeleidend schrijven kregen hoogschout, schepenen, gezworenen en raden van de stad het verzoek het plakkaat
op de daartoe geëigende manier af te kondigen en exemplaren daarvan op de gebruikelijke plaatsen op te hangen, omwille van de exacte naleving van de inhoud van het plakkaat.
Onderaan het in de stadsresoluties weergegeven plakkaat werd vervolgens genoteerd
dat het vanaf de pui van het stadhuis was afgekondigd op 2 februari 1691, terwijl ook
een trompetter met het plakkaat door de straten was getrokken. Apart werd nog vermeld dat het plakkaat op 3 februari was afgekondigd in Den Dungen, Hintham, Orten
en Vught. De Staten-Generaal hadden immers verzocht het plakkaat ook in het jurisdictiegebied van 's-Hertogenbosch af te kondigen. 9 "
In dezelfde tijd kondigden de Staten-Generaal eveneens het aparte generaliteitsplakkaat tegen het drukken, verspreiden en invoeren van Franse couranten af.97 Ook dit
plakkaat werd in 's-Hertogenbosch op 2 februari 1691 bekend gemaakt en in Den Düngen, Hintham, Orten en Vught een dag later.98
Aansporingen van de Staten-Generaal
De Staten van Zeeland kwamen op 21 maart 1691 tot een resolutie tegen de leer en de
geschriften van Pontiaan van Hattem. Met name verbood men zijn Brief aan zeker heer
en zijn Uytlegginge over den Catechismus. De druk van de Uytlegginge was op dat
moment nog niet geheel voltooid; deze werd stopgezet en het reeds gedrukte materiaal
werd in beslag genomen. In het vervolg mochten geen geschriften van de hand van Van
Hattem meer verschijnen en het werd niemand toegestaan bij de eventuele correctie van
diens geschriften verder nog behulpzaam te zijn. 99 Deze resolutie werd vervolgens
bekend gemaakt aan de Staten-Generaal met het dringende verzoek de bewuste resolutie ook van kracht te laten zijn in de Generaliteitsgebieden en dan met name in Bergen
op Zoom, waar Pontiaan van Hattem op dat moment woonachtig was.
Op 15 december kwam de kwestie bij de Staten-Generaal ter sprake. De resolutie van
Zeeland werd bestudeerd en uiteindelijk werd bepaald dat het verbod ook in de Generaliteitsgebieden rechtsgeldigheid zou krijgen. Daarom besloten de Staten-Generaal aan
alle steden in de Generaliteitsgebieden een afschrift van de resolutie en een begeleidende brief te zenden met de volgende opdracht:
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'dese haer Ho: Mog: resolutie praeciselijck te achtervolgen ende sorge te dragen
dat door den gemelten Pontiaen van Hattum syne verkeerde ende schadelycke
leeringen niet werden voortgeseth bij geschrifte ofte andersints, dat bij hem geen
ongeoorloofde conventiculen ofte bijeencomste werden gehouden, dat alle boeeken, die hy onder de naem van brieven Uytlegginge over de Catechismus ofte
wat naem het anders soude mogen wesen heeft laeten drucken ten spoedighsten
worden opgehaelt, ende dat door de boeckdruckers ende boeckvercoopers geen
boecken ofte andere geschriften van gemelte Pontiaen van Hattum ofte andere
handelende vande religie werden gedruckt voor dat deselve sijn doorsien ende
wettelyck geapprobeert.'
Uiteraard werd ook aan de magistraat van 's-Hertogenbosch een afschrift en uitleg toegezonden. Men ontving een pakket dat bestond uit een verklarende brief van de StatenGeneraal, een beschrijving van de behandeling van de zaak door de Staten-Generaal,
een beschrijving van de behandeling van de zaak door de Staten van Zeeland, de resolutie van de Staten van Zeeland en de uiteindelijke resolutie van de Staten-Generaal.
Het lijkt er overigens op dat de Staten-Generaal niet goed bekend waren met de persoon van Pontiaan van Hattem, getuige het feit dat in de verklarende brief aan de magistraat en in de resolutie van de Staten-Generaal werd gesproken van een resolutie van
de Staten van Zeeland, 'int Reguard van eenen Pontiaen van Hattum genomen'. 100 Hoe
het ook zij, net als alle andere steden in de Generaliteitsgebieden kreeg 's-Hertogenbosch de opdracht zich in het vervolg aan de genomen resolutie te houden. 101
Stedelijke wetgeving naar aanleiding van een censuurincident
Op 18 december 1687 werd door griffier mr. Justus Verster aan de magistraat bekend
gemaakt dat hij op de secretarie een paskwil had gelezen. Opmerkelijk is dat Verster
slechts sprak van 'seecker pasquil op den [...]', waarna in de betreffende resolutie een
gedeelte wit is gelaten. Op basis van de resolutie wordt dus niet duidelijk waarover het
paskwil handelde of wat de titel van het bewuste geschrift was. Het witte gedeelte kan
op een aantal zaken duiden: allereerst zou het kunnen betekenen dat Verster niet op de
hoogte was van de inhoud of de titel. Dat zou dan wel eigenaardig zijn, aangezien hij
eerder had vermeld dat hij het bewuste paskwil zelf had gelezen. Een andere verklaring
ligt daarom meer voor de hand: wellicht wilde Verster (of de magistraat als geheel) de
inhoud en titel niet in de resolutie opnemen uit kiesheid. Misschien betrof het immers
een lasterschrift waarin de gelasterde met naam en toenaam werd genoemd. Misschien
ook betrof het wel een paskwil tegen de griffier zelf. In ieder geval blijft het opmerkelijk dat over inhoud en titel van het paskwil verder niets werd gezegd.
Het paskwil was op een eigenaardige wijze ontdekt: iemand had het 'aen een der dia-
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conen, in het omgaen voor den armen, int buijlken gegeven'. Een dergelijke vorm van
verspreiding102, zo stelde Verster, had nu al tweemaal plaatsgehad. Tijdens de vergadering kreeg Verster van de president de opdracht het paskwil direct te laten zien aan de
aanwezige schepenen. Aangezien Verster namens de stad naar Den Haag zou gaan, werd
besloten aan hem een kopie van het paskwil mee te geven,
'om tot uijtvindinge van alsulcke onregtvaerdige gepassioneerde eerdieven en turbateurs vande gemeijne ruste, tragtende door alsulcke abominabele en vervloecte middelen, alle respect, dat alle ingesetenen deser stadt, soo aen kerckelijcke,
militaire ende politijcque, wettelijcke overigheijt, schuldig sijn, weg te nemen,
hem te informeren.
Verder zou men met betrokkenen in de stad 103 overleg plegen om te bepalen hoe in deze
zaak verder gehandeld diende te worden. 104
De magistraat nam deze zaak zo ernstig op, omdat het hier in zijn ogen ging om een
uiterst ongewenste vorm van volksopruiing.105 Op 9 januari verscheen daarom een stedelijke publicatie. Daarin werd het volgende aan de orde gesteld: men had ontdekt dat
enige kwaadwillende lieden 'door ingeven des duijvels, ende eijgene quaet aerdige boosheijt' vuile en eerrovende paskwillen hadden vervaardigd, gericht tegen de militie, de
magistraat en de kerk en 'streckende tot perturbane van gemeene ruste ende weghneminge van het respect ende eerbiedicheijt die alle ingesetenen aen hare wettige overigheit schuldigh sijn'. Deze lieden hadden hun lasterschriften ter verspreiding heimelijk
in de bakjes van de diakenen gestopt. Om in de toekomst de vervaardiging en verspreiding van dergelijke paskwillen te voorkomen, kwam men nu met een algemeen verbod
en een strafbepaling:
'soo ist dat mijn beeren den commandeur, hoochschout schepenen, geswoorens
en raden deser stadt mits desen wel scherpelijck verbieden aen alle ende een
iegelijcke soo militaire als politicque eenige soodaenige pasquillen ofte laster
schriften tegen imand van regeringe ofte andere particuliere persoonen te maecken te distribueren ofte int heijmelijck inde backjes inde kercke ofte andere
plaetsen te steecken ofte te stroijen ofte te plecken, op paene dat de selve daer
over achterhaelt werdende aende lijve, ende naer exigentie van saecken als vervloeckte eerdieven en schadelijcke perturbateurs vande gemeene ruste soude
werden gestraft'.
Daarnaast werd een beloning uitgeloofd voor aangevers: wanneer iemand in staat zou
blijken te zijn auteurs van paskwillen — nu of in de toekomst — aan te wijzen op een
manier dat arrestatie kon volgen, dan zou diegene een premie van tweehonderd gulden

319

BOEKKNCENSUUR IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN

opstrijken met geheimhouding van de naam van de verklikker. Verklikkers die zelf
medeschuldig waren, zouden van vervolging worden vrijgesteld.
Paskwillen die men in handen kreeg, moesten terstond en heimelijk worden overgeleverd aan de officier of aan de president-schepen 'sonder de selve aen andere te communiceren ofte daer van copie te schrijven op peene dat de selve als fauteurs en mede
plichtige van soodaenige pasquilmaeckers aen lijve ofte andersints als voors. sullen werden gestraft'. Ten overstaan van de stadhouder van de hoog- en laagschout en in aanwezigheid van de schepenen Philip van Thienen en mr. Abraham Daesdonck werd deze
publicatie afgekondigd vanaf de pui van het stadhuis op 9 januari 1688, waarna een
trompetter ermee door de straten trok. 10 Deze stedelijke censuurpublicatie is veruit de
meest gedetailleerde en meest uitgebreide publicatie van de vier onderzochte tijdvakken.
Stedelijke wetgeving: het schoolreglement van 1687
In paragraaf 6.1.5 ls e r reeds op gewezen dat op 3 maart 1687 een nieuw schoolreglement
werd afgekondigd, waarbij vier hervormde schoolmeesters werden aangewezen om op
de naleving ervan toe te zien. 107 In dit reglement was ook een aantal bepalingen opgenomen betreffende het gebruik van de leerboeken. Voordat het reglement in werking
trad, werden de mogelijkheden onderzocht door een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie. Van haar bevindingen deed deze commissie verslag in een uitgebreid
rapport, dat op 24 februari 1687 door de commissieleden werd ondertekend. Uit het
reglement zoals dat op 3 maart werd afgekondigd, zijn de artikelen 14 en 17 van belang
met betrekking tot boekencensuur. In artikel 14 werd gesteld dat schoolmeesters geen
'lichtvaerdige superstitieuse ende de gereformeerde religie naedeeligh, of contrarierende boecken mogen leeren, waer door de jonckheijt soude mogen worden
gecorrumpeert, dan alleenlijck stightelijcke ende profijtelijcke boecken, met de
waerheijt overeencomende'.
Op overtreding van dit verbod stond arbitrale correctie, 'gelijck inde geünieerde provintien gebruijckelijck is'. De scholarchen moesten een lijst van al dan niet verboden
leerboeken opstellen voor de opzichters. Schoolmeesters die zich niet zouden houden
aan de genoemde lijst, konden een ernstige vermaning tegemoet zien. Bij aanhoudende
ongehoorzaamheid zouden zij worden ontslagen, terwijl hun salaris - 'soo de selvige,
eenige van dese stadts wegen, soude mogen genieten' — zou worden ingetrokken. De
schepenen zouden worden ingelicht en een verbod van schoolhouden zou volgen.
Naast deze aanwijzingen voor het gebruik van leerboeken werd er in artikel 17 op
gewezen dat schoolmeesters aan katholieke leerlingen niet mochten toestaan 'eenige
paepsche boecken' mee naar school te nemen. Dit verbod diende om te voorkomen
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'datse de gereformeerde kinderen, souden quellen, lasteren, verdoemen, of eenige paperijen inplanten'.
Na bestudering van het rapport en het concept werd de tekst van het reglement
goedgekeurd en werd het reglement, zoals gezegd, op 3 maart 1687 officieel bekend
gemaakt.108
Optreden tegen Justus Verster: interne censuur
Een affaire rond een memorie in 1691109 maakt duidelijk dat de Bossche magistraat ook
de schriftelijke uitlatingen van de eigen leden nauwlettend in de gaten hield. Het was
geenszins de bedoeling dat dezen met allerhande vertrouwelijke informatie of belastend
materiaal naar buiten traden om daarmee de magistraat publiekelijk te kijk te zetten.
Daarom paste de magistraat een vorm van interne censuur toe. Een dergelijke vorm van
censuur week af van de meer reguliere vormen van boekencensuur. Toch kon ook de
interne censuur leiden tot bestraffingen naar aanleiding van bepaalde geschriften. Dat
ondervond de griffier mr. Justus Verster:110 deze had op een gegeven moment in de
magistraatsvergadering een door hem zelf opgestelde, schriftelijke memorie met de titel
Pro pupillo voorgelezen en laten registreren.111 Hoewel de magistraat hier aanvankelijk
niet afwijzend op had gereageerd, voelde één van de schepenen, mr. Hendrick Copes112,
zich door de voorgelezen memorie buitengewoon beledigd. Daarbij was hij van mening
dat niet alleen hij maar ook de gehele magistraat door het bewuste geschrift was
geschaad. Ter verdediging stelde hij daarom een eigen memorie op die hij, net als Verster, in de vergadering wenste voor te lezen"3 en te laten registreren. Men besloot de
memorie inderdaad vast te leggen, aangezien die een verdediging van de magistraat als
geheel betrof, maar uit de memorie werden wel de persoonlijke twistpunten tussen
Copes en Verster weggelaten.
In zijn contra-memorie114 wees Copes erop dat Verster op eigen titel een zeer kwetsende memorie had ingeleverd."5 Daarin had hij verscheidene beschuldigingen geuit
'tegens de geheele regeeringe deser stadt ende alle de leden van dien met soodaenige harde scheltachtige injurieuse expressien, als met recht geseght can worden
noit van een mede regent, men laet staen van een griffier tegens het collegie daer
van hij minister is, oijt is geschiet'.
Copes had verwacht dat de vergadering dit schadelijk geschrift wel direct zou hebben
afgekeurd en dat 'sulcke vuyle kindt in sijn geboorte gesmoort' zou zijn, maar dit bleek
niet het geval te zijn geweest. Het kwalijkst was nu dat Verster deze memorie ook naar
buiten had gebracht:
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'soo hier inde stadt als in Den Haege, in publijcke herbergen, coffij-huijsen ende
andere plaetsen was [de memorie] gedivulgeert door persoonen die het minste
betaempt'.
In de magistraatsvergadering had Verster de memorie voorgelezen, terwijl hij tijdens die
vergadering nota bene zelf notuleerde. Desalniettemin had men hem geen enkel verwijt
gemaakt! Viel de griffier soms buiten het gedragsreglement ? Verster had hierdoor
blijkbaar de indruk gekregen dat hij alles maar kon doen en laten. Volgens Copes
beschouwde hij zich namelijk reeds het hoofd van de stad, aangezien hij zichzelf soms
'Vars maxima' of 'Oppermomboir' scheen te noemen. Met klem wees Copes erop dat
het hier niet louter om onenigheid tussen hem en Verster ging, maar dat de eer van de
gehele magistraat in het geding was. Om dat te illustreren begon hij vervolgens met een
uitvoerige analyse van de beschuldigingen in de memorie van Verster.11?
Op de memorie van Copes werd vervolgens weer uitvoerig gereageerd door Verster." 8 De magistraat achtte de reactie van die laatste echter weinig geloofwaardig en de
reactie werd derhalve niet serieus genomen. Versters eerste memorie was inmiddels
onderzocht; geconcludeerd werd dat de stadsregering daarin inderdaad publiekelijk was
gehoond en 'voor alle de werelt ten thoon gesteh door een der ministers, die sulcx het
alderminst betaemt'. Een bestraffing van Verster leek zeker op zijn plaats. Op 3 september 1691 werd de griffier geschorst; zijn functie werd tijdelijk overgenomen door een
andere griffier, Daniël Boons.119 Op 22 september werd Versters memorie door de voltallige stadsregering openlijk afgekeurd. De memorie werd beschouwd als 'ten hooghsten calumnieus, injurieus ende disrespectieus, aende geheele regeeringe deser stadt,
ende de beeren regenten van dien' en bevolen werd de memorie of een authentieke
kopie daarvan publiekelijk in de stadsvergadering te verscheuren. Opmerkelijk genoeg
werd echter na een periode van zes weken, op 16 oktober 1691, besloten Verster120 weer
tot de functie van griffier toe te laten.121
Het opstellen en publiek maken van schriftelijke memories blijkt dus zeker niet zonder gevaar te zijn geweest. Wanneer daarin één van de schepenen of de magistraat als
geheel werd beledigd, kon de auteur op een berisping, een boete of een schorsing rekenen. In dit geval was het schepen Copes die de zaak aanhangig had gemaakt. Zijn
'tegenmemorie' had uiteindelijk het door hem gewenste effect.
De affaire rond de memorie van Verster is hier uitgebreid besproken. Deze bespreking dient als voorbeeld voor het optreden van de magistraat bij interne censuuraangelegenheden in het algemeen. Ook op andere momenten trad de magistraat namelijk
tegen memorieschrijvers op. 122
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Gegraveerde rirelpagina Den catholycken pedagoge oft cbristelycken onderwyser in den Catechismus.
Antwerpen, 1685. (Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 395 с j6)
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Censuur door de Bossche schepenbank: Den catholyckenpedagoge'van
Petrus van den Bossche 12 '
De onderhavige censuurkwestie werd begin mei 1685 in gang gezet door de classis van
's-Hertogenbosch. Op 1 en 2 mei kwam daar een 'fameus libel van P. vanden Во [s] sehe'
aan de orde:
'Is int classis voorgecomen seeker boeck genaempt den catolijcken pedagoge oft
christelijcken onderwijser in den catechismus, gemaeckt door pater Petrus van
den Bosche, sich intituierende predicator generalis, ende missionarius van het
heijligh predickheeren orden, en in de approbatie van de voors. orden geintituleert werdende Missionaris binnen Hertogenbosche[,] gedruckt tAntwerpen bij
Hendrick van Dunewalt 1685 4to.' 1 2 4
De catechismus waarop hier werd gedoeld, was, zo vermeldt althans de titelpagina, in
1685 in Antwerpen verschenen. 115 Sepp stelt echter dat de bewuste catechismus eigen
lijk niet in Antwerpen, maar in 's-Hertogenbosch was gedrukt; het kwam namelijk wel
vaker voor dat - om veiligheidsredenen - Antwerpen in plaats van 's-Hertogenbosch op
de titelpagina werd gezet. 126 Sepp geeft toe dat hij zelf nooit een exemplaar van Den
catholycken pedagoge in handen heeft gehad. 1 2 7 Had hij wel een exemplaar kunnen
bemachtigen, dan had hij kunnen zien dat daarin, in het voorwerk, drie (kerkelijke)
approbaties en een zuidelijk privilege 128 zijn opgenomen. Het ligt niet voor de hand dat
approbaties en privilege werden vervalst. Zuidelijke goedkeuringen en een zuidelijk pri
vilege wijzen op een zuidelijke plaats van verschijnen: in dit geval Antwerpen, zoals op
de titelpagina vermeld. De eveneens op de titelpagina genoemde drukker Hendrick
Dunwalt stond in 1684 al eens als distributeur op de titelpagina's van twee toneelstuk
129
ken . Overigens verscheen van de hierna te bespreken auteur van Den catholycken
40
pedagoge al eerder een werk in Antwerpen; het is dus niet onwaarschijnlijk dat hij ook
voor zijn catechismus-uitgave voor de Scheldestad koos. Kloppen de genoemde veron
derstellingen, dan verscheen Den catholycken pedagoge inderdaad in Antwerpen.
De auteur van dit boek was Petrus Joannes van den Bossche (1634-1690). Van den
Bossche was een dominicaan die aanvankelijk in de Meierij werkzaam was als zendeling
en sinds 1674 als pastoor in 's-Hertogenbosch, in het bedehuis van Sint-Jacob, gelegen
1 1
aan het Hinthamereind. ' Den catholycken pedagoge was een herziene uitgave van de
1 2
Mechelse Catechismus ' , die door Van den Bossche was voorzien van allerhande aan
tekeningen die hij door de jaren heen had gemaakt. De eerste druk van Van den Bossches uitgave verscheen in een oplage van duizend exemplaren; deze eerste druk was bin
nen vijfjaar geheel uitverkocht, zodat reeds in 1690 een tweede druk kon volgen. 1 ' 3
Hierna zal beschreven worden hoe een censuurproces tegen Van den Bossche in
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1685. (Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 395 с j6)
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's-Hertogenbosch leidde tot een verbod van Den catholycken pedagoge en een verbanning
van de auteur. In het zuiden, in Antwerpen, was de uitgave echter met open armen ontvangen: de reeds genoemde drukker Hendrick van Dunwalt kreeg er op 4 november
1684 een privilege van negen jaar voor 1 ' 4 en in het voorwerk van de uitgave konden drie
approbaties worden afgedrukt1", één van vicaris-generaal Guillielmus Bassery, één van
kerkcensor Antonius Hoefslach en één van Franciscus Janssens Elinga, eerste regent van
het 'Generael Studie der Paters Predick-Heeren' te Antwerpen en Vincentius Stayackers,
leesmeester in het 'Convent van s'Hertoghen-bossche der Paters Predick-Heeren' te
Mechelen. 1 ' 6 Op deze laatste approbatie doelde de Nederduitse classis met de mededeling dat Van den Bossche in de approbatie 'Missionaris binnen Hertogenbosche' werd
genoemd. Ironisch en uitdagend genoeg wordt in deze approbatie de volgende wens
uitgesproken:
'Magh [het boek] dan vryelijck in't licht komen met voorderen oorlof van die het
aengaet, ende dat tot gheen mindere stichtinghe, als profijt der Zielen, als oock
tot seer groot ghemack der Pastoors, ende Gheestelijcke Persoonen, wiens ampt,
ende plichte is de onwetende de Christelijcke Leeringhe uyt te legghen, en te
Catechiseren.' 1 ' 7
'Vrijelijk in het licht' had Den catholycken pedagoge volgens de Nederduitse classis in
ieder geval niet mogen komen. Uit het genoemde werk had men 'eenige staeltens van
scheltwoorden ende calumnien tegen de gereformeerde kerek en hare leeraers' aangetroffen en deze las men voor tijdens de vergadering; de gehele vergadering reageerde
geschokt. Hierop wees men twee leden van de classis aan om zich samen met enkele
gedeputeerden van de Bossche kerkenraad te gaan beklagen bij de schepenen 'ende de
voors. P. van den Bosche soodanigen te corrigeren, als sijne stouticheden en lasteringe
vereijschen'. Drie andere leden werden aangewezen om verdere aanstootgevende fragmenten uit het boek over te nemen en te weerleggen.13"
Een dag later werd het bewuste werk ter sprake gebracht in de Bossche, Nederduitse
gereformeerde kerkenraad: het boek was inmiddels door de classis naar de kerkenraad
gezonden en deze besloot meteen de predikanten met de gedeputeerden van de classis
erop uit te sturen om de verschijning van het boek 'aen den Heer Hoogschout en de Heeren schepenen bekent te maaken', in de hoop dat tegen het boek opgetreden zou worden. 1 ^ Op 8 mei kon vervolgens worden gemeld dat het boek inmiddels was getoond aan
de schepenen en aan de hoogschout en dat 'welgemelte Heeren dat seer swaar hebben
opgenomen, en met alle vigeur daar tegen suellen[!] vigileren.' De gang naar de wereldlijke instanties leek dus te zijn geslaagd: er zou tegen het boek opgetreden gaan worden. J4° Een laatste keer kwam Van den Bossches boek bij de kerkenraad aan de orde op
22 mei 1685; de zaak bleek er toen nog hetzelfde voor te staan als op 8 mei.141
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Approbatie (met contemporaine? pendoorhaling) van Den catholycken pedagoge oft christelycken
onderwyser in den Catechismus. Antwerpen, 1685, P***ir. (Illustratie afkomstig uit de
Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 395 с j6)
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In mei begon de behandeling van de zaak-Van den Bossche voor de Bossche schepen
142
bank. Van deze zaak is een uitgebreid dossier overgeleverd. Aan de hand van dit dos
sier is de gang van zaken in het proces tegen Petrus van den Bossche vrij nauwkeurig te
achterhalen. Zo bevindt zich in het dossier het schriftelijk verzoek aan van hoog- en
laagschout Willem van Raesfelt om toestemming tot het arresteren van Petrus van den
Bossche. De gevraagde toestemming werd hem gegeven op 15 mei 1685, alsmede de toe
stemming om bij voortvluchtigheid van de verdachte bij edict te procederen. Naast dit
verzoek en deze toestemming bevindt zich in het dossier een uittreksel uit de rol van cri
minele zaken; daarop werd op 29 juni 1685 genoteerd dat Van den Bossche niet kon
worden gearresteerd. Op 6 juli werd aan de verdachte, vanwege het uitblijven van een
reactie op de dagvaarding 143 , het eerste default verleend, gevolgd door een tweede de
fault op 20 juli en een derde op 31 juli.
Op 29 juni, de dag waarop bleek dat Van den Bossche voortvluchtig was, diende de
stadhouder van de hoog- en laagschout de 'Ticht ende aenspraeck Crimineel' i n . 1 4 4
Deze criminele aanspraak omvatte een uitvoerige omschrijving van de door Van den
Bossche gepleegde misdaad en de daarop van toepassing zijnde wetgeving. Aan het
begin van de aanspraak werd op de reeds bestaande wetgeving van de Staten-Generaal
betreffende de 'paapse stoutigheden' gewezen. Daarnaast werd melding gemaakt van de
plakkaten van 29 november 1646 en 4 januari 1651 tegen het inbrengen, verkopen en
verspreiden van allerhande opruiende boeken, libellen, samenspraken, beschuldigingen,
lasteringen en valse aanklachten. 145 Daarbij werden ook de straffen (voor de eerste over
treding en bij recidive) genoemd die daarop in die plakkaten waren gesteld. Benadrukt
werd wie er voor overtredingen aansprakelijk gesteld konden worden.
Het was — zo werd in de aanspraak gesteld — de taak van de magistraat toe te zien op
de naleving van de censuurplakkaten. Hoewel al herhaalde malen zeer duidelijk was
gemaakt dat er in 's-Hertogenbosch geen werken mochten verschijnen die nadelig
waren voor de rust in het algemeen en voor de gereformeerde religie in het bijzonder,
had Van den Bossche echter 'seere licentieuselijck stout ende onbeschaemt' op zijn eigen
naam en met de boosaardige en ongehoorde vermelding van 'pastoire ende missionaris
tot Shertogenbosch' 'laten uijtgaen seeckere schandaleus boeck geintitulecrt den Catholicquen Pedagoogh', vol met 'verscheijde openbare leugenen, lasteringen, invectiven
ende calumnien tegens de waere gereformeerde Religie, ende voorname voorstanders
dere selver'. Het boek had hij overal in de stad verkocht en verspreid, terwijl hij had
doen voorkomen alsof hij daarmee niets misdeed en alsof hem dit binnen 's-Hertogen
bosch net zozeer zou zijn toegestaan als binnen Brussel, Antwerpen, 'ofte eenige ande
re paepse steden'. Aldus had hij gespot met de 'authoriteijt van de christelijcke gerefor
meerde hooch overicheijt ende de alleen regerende Religie deser vereenichde Nederlan
den'. En dat, zo werd in de aanspraak benadrukt, terwijl de katholieken binnen de
Republiek toch zo tolerant werden bejegend, hoewel de gereformeerden onder het
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katholieke bewind om het minste of geringste zeer zwaar waren aangepakt. Onder het
Spaanse bewind was de censuurwetgeving in 's-Hertogenbosch immers veel strenger
geweest: er kon toen zelfs de doodstraf staan op overtredingen van de censuurplakkaten. Van den Bossche had nu 'de goetheijt vande gereformeerde hooch Overicheyt in
het mitigeren der placcaten ende het versachten van de executien' misbruikt:14
'[Hij] Heeft sich soo verre verstout, dat hij soo veel als in het aengesicht vande
hooch Overicheyt (niet tegenstaende soo veele placcaten, contrarie sijn geemaneert) komt seggen ende met den publicquen druck gemeen maeckt als off het
mette trompet lanx de straet wierde affgeblasen, dat hij is een pastoire ende missionaris tot S' hertogenbossche, waerlijck een soodanige extravagante stouticheijt
die in dese Stadt, alwaer het pausdom vrij sterck is, ende niet als met stricte middelen kan in getoomt worden, niet en kan ofte mach werden getollereert'.
Omdat Van den Bossche zich maar al te goed bewust was van zijn 'misdaad', had hij de
vlucht genomen en niet gereageerd op de dagvaardingen. Zijn gedrag mocht echter niet
ongestraft blijven; zijn bestraffing moest ook een voorbeeld voor anderen zijn. De eis
tegen Van den Bossche luidde daarom als volgt:
'[Geëist werd dat de verdachte] ingevolge vanden voorschreven placcate van den
vierden Januarij sesthien hondert eenen vijfftich, sal werden gecondemneert in
eene boete van thien hondert ponden tot veertich grooten t'pont, welcke boete
alvorens in oppositie ontfangen te werden, den absenten ende gedaegde bij edict
aen handen van den heer aenleggere promptelijck sal hebben te namptiseren 147
ende dat hij voorders soodanich arbitralijck sal werden gecorrigeert, als UEd:
achtbaere exigentie van saecken sullen oordeelen te behooren, den selven absenten, fugitiven, ende gedaegde by edict oversulcx daer inne, soo ten provisionalen
als ten principalen mitsgaders inde costen van dese procedure condemnerende
ofte andersints etcetera.'
Deze aanspraak werd gevolgd door de uiteindelijke conclusie van eis van de hoog- en
laagschout. Interessant is, dat hij daarin expliciet verwees naar een aantal pagina's uit
Den catholycken pedagoge met aanstootgevende passages: 'onder andere foliis drieendertich, vierendertigh[,] vijffendertigh, Item tweehondert negenenvijfftich, twee hondert
t'sestich waer toe brevitatis causa gerefereert werdt'. Wanneer deze pagina's erop worden
nageslagen, dan blijkt dat op pp. 33-3514 uitvoerig wordt uitgelegd dat ketters nooit
zalig zullen worden. Luther en Calvijn worden genoemd als hoofdschuldigen en de
hoop wordt uitgesproken dat niet geheel 'Nederlandt' uiteindelijk 'ketters' zaJ worden.
Katholieken wordt aangeraden nooit het ware geloof te verliezen; liever zal men naar
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katholieke plaatsen vertrekken of sterven dan de katholieke kerk verlaten.'49 Ook mag
men nooit veinzen 'ketters' te zijn om behoud van lijf en bezit. Op pp. 259-260150 worden de ketters ('onse weder-partije') vanwege hun beeldenstormen volgelingen van de
duivel genoemd.151 Gesteld wordt dat God reeds vele 'Beldt-stormers' heeft bestraft.
Het moge duidelijk zijn waarom men aan deze passages aanstoot meende te moeten
nemen in een stad waarin al zo lang werd geijverd voor het behoud van de gereformeerde religie.
Na het noemen van de pagina's beschreef de hoog- en laagschout de exacte gang van
zaken in dit proces tot dan toe en concludeerde hij dat Van den Bossche door zijn voortdurende afwezigheid nu geen enkel recht meer had. Hij besloot zijn intendit daarom
met het vasthouden aan de reeds in de criminele aanspraak gestelde eis:
'Dat hij ingevolge het reglement bij haer hoogh mogende tegens de interventien
der fugitiven ende geda[e]chde bij Edict geemaneert, sijnen eijsch ende conclusie sal obtineren cum Expensis, ofte dat andersints in desen soodanich recht ende
justitie sal werden gedaen ende geadministreert, als UEdele Eerweerde tot weringe van alsulcken pernitieus quaet sullen vinden te behooren'.
Na alles in overweging te hebben genomen, kwamen de schepenen van s-Hertogenbosch op 4 maart 1686 uiteindelijk tot een verstekvonnis: zij bestempelden Van den
Bossches boek als 'een leugenachtich, seditieus, oproerich ende schandaleus pasquil' en
zij veroordeelden de voortvluchtige auteur tot een boete van duizend carolusguldens en,
'gebruijckende de authorisatie van haer ho. mo. de beeren staten Generad', tot een
levenslange verbanning uit stad en Meierij en verder uit de Generaliteitsgebieden als
geheel. Daarnaast moest Van den Bossche de gemaakte proceskosten vergoeden.151
Opmerkelijk is dat in dit vonnis nadrukkelijk werd gesproken van een toestemming
door de Staten-Generaal. Die toestemming was vooraf verkregen naar aanleiding van
een briefwisseling tussen de Bossche schepenen en de Staten-Generaal. Op 16 februari
1686 stuurde de Bossche magistraat namelijk een brief naar Den Haag met het verzoek
om advies in de zaak-Van den Bossche. Men stelde in deze brief dat Petrus van den Bossche, die inmiddels 18 jaar in 's-Hertogenbosch had gewoond, door een langdurige
betrokkenheid bij de katholieke missie dusdanig was verziekt dat hij het had gewaagd,
tot spot van de gereformeerde overheid, een zeer schandelijk boek te laten drukken met
daarin 'verscheijde horrible, godloose, leugenachtige, ende séditieuse positien'. Deze lasteringen achtte de stedelijke regering, vooral in de ervaren moeilijke tijden van vervolging, zo schadelijk, dat zij niet goed wist hoe zij precies moest handelen bij het onderzoeken en veroordelen van het gewraakte boek. Volgens de magistraat zouden mensen
die dergelijke lasterlijke boeken schreven, in geval van verbanning niet alleen uit de stad

330

BOEKENCENSUUR AAN DE DIEZE: DE STAD 'S-HERTOGENBOSCH

en Meierij van 's-Hertogenbosch maar ook uit de Republiek geheel geweerd moeten
worden. Daarom zond de magistraat nu een exemplaar van het boek, een samenvatting
daarvan en de processtukken aan de Staten-Generaal, opdat die zouden laten weten hoe
er in deze zaak verder gehandeld moest worden.153
Een reactie van de Staten-Generaal volgde al spoedig: op 22 februari zonden zij een
antwoord, waaruit bleek dat de kwestie inmiddels was voorgelegd aan de gedeputeerden
'tot de saecken vande meijerije van sHertogenbosch'; na kennisneming van de brief van
de Bossche magistraat en op basis van het rapport van de gedeputeerden waren de Staten-Generaal tot een resolutie gekomen. Deze resolutie werd de magistraat nu toegezonden 'tot narigtinge ende om haer daer naer te reguleren'. Daarbij kreeg de magistraat
het verzoek de Staten-Generaal op de hoogte te houden van het uiteindelijke vonnis.154
De resolutie van de Staten-Generaal behelsde het volgende: de toegezonden processtukken besloot men aan de stad terug te zenden en de Bossche magistraat werd aangespoord met het proces tegen Petrus van den Bossche voort te gaan en hem te berechten
naar behoren. Daarnaast werden de Bossche schepenen geautoriseerd, voor het geval zij
zouden besluiten tot een verbanning, Van den Bossche 'niet alleen uijt de Stadt ende
meijerije vanden Bosch, maer oock uijt het gantsche district vande generaliteijt'155 te
weren.15"
Eerder werd reeds opgemerkt dat de schepenen van 's-Hertogenbosch van de bovenvermelde autorisatie inderdaad gebruik hebben gemaakt. Hierboven werd erop gewezen
dat de Staten-Generaal door de steden alleen werden geraadpleegd voor zaken van zeer
groot belang. Blijkbaar kende de Bossche magistraat aan de kwestie rond de catechismus van Petrus van den Bossche een dergelijke importantie toe: men achtte de zaak van
een dusdanig belang, dat men vóór het vellen van het uiteindelijke vonnis eerst de hulp
van de Staten-Generaal inriep. Blijkbaar had men al een verbanning op het oog, maar
wilde men daartoe wel de expliciete toestemming van de Staten-Generaal verkrijgen.
Overigens steekt deze aanpak van de Bossche magistraat tamelijk schril af tegen die van
de Rotterdamse magistraat. Het lijkt er immers sterk op dat men in Rotterdam probeerde bemoeienissen van hoger hand altijd zoveel mogelijk te vermijden, terwijl in
's-Hertogenbosch juist nadrukkelijk om dergelijke bemoeienissen werd verzocht. Een en
ander zal waarschijnlijk mede zijn bepaald door de bijzondere positie van 's-Hertogenbosch als belangrijke stad in het Generaliteitsgebied.157 Hiermee wordt dan duidelijk
hoe staatkundige omstandigheden bepalend zijn geweest voor de aanpak en afhandeling
van censuurkwesties.
Terwijl de Bossche schepenen en de (gedeputeerden van de) Staten-Generaal zich over
de zaak-Van den Bossche bogen, hield ook de classis van 's-Hertogenbosch zich nog met
de zaak bezig: tijdens de bijeenkomst van 24 en 25 juli 1685 werd bekend gemaakt dat
de Bossche magistraat en de hoogschout, naar aanleiding van de klachten van classis en
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APPROTwee approbaties van Den catholycken pedagoge oft christelycken onderwyser in den Catechismus.
Antwerpen, 1685, P***iv. (Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 395 с j6)
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kerkenraad, inmiddels met een proces tegen Van den Bossche waren begonnen en dat
het proces reeds had geleid tot diens vlucht. Intussen bleef het weerleggen van bepaalde passages van Den catholycken pedagoge aanbevolen aan de daartoe in het leven geroepen commissie.15* Naar aanleiding van deze kwestie kwam de classis weer eens te spreken over het 'licentieus' drukken in het algemeen: indien een ongewenst boek zou verschijnen, dan moest daarover worden geklaagd bij de betreffende magistraat. Vooral de
predikanten van 's-Hertogenbosch werden aangespoord 'de Heeren van de Magistraat te
versoeken, dat tegens alle ergerlijke en superstitieuse boeken, schilderijen en prenten
zou worden opgetreden.159
In oktober 1685 bleek dat de commissie tot de weerlegging van de lasterlijke passages uit Den catholycken pedagoge haar taak nog niet had kunnen uitvoeren 'uijt mancquement van exemplaren desselfs, edoch datse deselve eertdaegs souden trachten te
becoomen, en alsdan den last haer aenbevolen voltrecken.' l6 ° Zelfs toen door de Bossche schepenen het vonnis over Van den Bossches catechismus reeds was geveld, was de
commissie nog altijd niet klaar met de weerlegging.161 Uit de resoluties van de classis
valt verder niet op te maken of de gevraagde weerlegging er ooit nog is gekomen. l6z
Maar of de weerlegging nu wel of niet gereed kwam, de classis had in deze zaak reeds
haar hoogste doel bereikt: Den catholycken pedagoge van Petrus van den Bossche was
officieel verboden en van de verbannen auteur viel niet veel meer te vrezen.
Tussenbalans
In de vierde periode werd de Bossche magistraat door de Staten-Generaal opgedragen
de algemene censuurplakkaten van 1691 en de meer specifieke resolutie met betrekking
tot de geschriften van Pontiaan van Hattem in de stad af te kondigen en op de naleving
ervan toe te zien. Daarnaast kondigde de magistraat een eigen censuurpublicatie af: naar
aanleiding van een in een collectezakje aangetroffen paskwil werden algemene maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Niet alleen in deze speciale censuurpublicatie maar ook in het schoolreglement dat in 1687 in werking trad, kwamen bepalingen
betreffende het gebruik en de verspreiding van bepaalde boeken voor; het werd schoolmeesters ten strengste verboden leerlingen uit katholieke werken te onderwijzen.
Katholieke kinderen mochten ook geen katholieke boekjes mee naar school nemen.
Tot een interne censuurmaatregel nam de magistraat zijn toevlucht toen griffier Verster een beledigende memorie indiende. De magistraatsleden maakten daarmee duidelijk dat zij van interne opruiing niet waren gediend. Veruit de interessantste casus uit
deze periode is die rond Den catholycken pedagoge van Petrus van den Bossche. Het
betreft de enige censuurkwestie van de zeventiende eeuw waarin door de Bossche schepenbank uiteindelijk een boekverbod werd uitgevaardigd. Dat men deze kwestie van
groot belang achtte, blijkt wel uit het feit dat de Staten-Generaal speciaal werden aan-
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geschreven om bij hen advies over de zaak in te winnen. Slechts bij zeer belanghebbende kwesties werden de Staten-Generaal geraadpleegd.
Het consulteren van dit hoogste bestuursorgaan is meteen ook één van de opvallende aspecten aan het censuurproces: waar de Rotterdamse magistraat de invloed van
hogere overheidsorganen zoveel mogelijk inperkt, vraagt die van 's-Hertogenbosch er
juist expliciet om! Ongetwijfeld neemt de Bossche magistraat hier een uitzonderlijke
positie in ten opzichte van de meeste andere steden, die hun autonomie waar mogelijk
angstvallig beschermden. 's-Hertogenbosch maakte deel uit van de Generaliteitsgebieden, waar de macht en de controle van de Staten-Generaal groot waren. Het vragen om
hulp vloeide dan ook wellicht voort uit deze vorm van bestuur: in een gebied waarin het
bestuur van de Staten-Generaal toch al zeer voelbaar was, lag het wellicht meer voor de
hand bij grotere censuurkwesties de hoogste en directe bestuurder in te schakelen.
Er is echter nog een andere verklaring denkbaar: zeker vergeleken met een stad als
Rotterdam, kreeg 's-Hertogenbosch relatief weinig met echte censuurgevallen te maken.
Misschien voelde de stad zich te weinig ervaren met deze gevallen om geheel op eigen
kracht tot een beslissing te komen? Een derde mogelijke verklaring is gelegen in het feit
dat de Bossche schepenbank een verbanning van de auteur uit de gehele Republiek verlangde. Waarschijnlijk meende men daartoe de officiële toestemming van de StatenGeneraal nodig te hebben; alleen met die toestemming kon Petrus van den Bossche dan
voorgoed uit de Republiek verwijderd worden.
Tot dusver de censuurkwesties waarin de Bossche magistraat en schepenbank — in een
enkel geval in samenwerking met de Nederduitse en Waalse gereformeerde kerkenraad
— zijn opgetreden. De nu volgende paragrafen zijn gewijd aan de zuiver interne censuurzaken binnen respectievelijk de Nederduitse en Waalse gereformeerde kerk van
's-Hertogenbosch. In deze paragrafen zal aandacht worden besteed aan de interne censuur op zowel kerkenraads-, als classicaal en synodaal niveau.
6.3 De Nederduitse gereformeerde kerk
6.3.1 Historische situering1^
Toen 's-Hertogenbosch in 1629 werd ingenomen, was er van een gereformeerde eredienst
nog nauwelijks sprake; gereformeerden waren in de stad eigenlijk niet te vinden. Vlak
voor de uiteindelijke inname, op 12 september 1629, werd namens de katholieke bevolking een verzoek om handhaving van de vrije uitoefening van het katholieke geloof ingediend. Dit verzoek werd echter afgeslagen: op 17 september werd in de stad de gereformeerde religie officieel ingevoerd. Wel was er, conform artikel 13 van de Unie van Utrecht,
voor de inwoners vrijheid van geweten, maar de katholieke geestelijken moesten binnen
twee maanden uit de stad vertrokken zijn. 4

334

BOEKENCENSUURAAN DE DIEZE: DE STAD 'S-HERTOGENBOSCH

De gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch1"5
Op woensdag 19 september werd een eerste-gereformeerde eredienst gehouden in de St.
Jan, alsmede in twee andere kerken in de stad. De dienst in de St. Jan werd onder andere bijgewoond door de prins van Oranje en zijn echtgenote Amalia van Solms. Op 9
oktober kwamen vervolgens vijf gereformeerde predikanten bijeen in de kerkenraadskamer. Deze predikanten waren, voor een beperkte tijd, aan 's-Hertogenbosch 'uitgeleend' door andere gemeentes; zij bespraken tijdens deze bijeenkomst hoe de verdere
gang van zaken op korte termijn zou moeten zijn. Al snel werden pogingen in het werk
gesteld zoveel mogelijk kerkgebouwen in bezit te krijgen en in te richten voor de diensten. Intussen werden verschillende kerkelijke functionarissen aangezocht.
Op 26
oktober 1629 werd de eerste kerkenraad gekozen; deze bestond uit negen mannen en
deze eerste raad werd op 11 november van dat jaar bevestigd. De eerste Avondmaalsviering vond vervolgens plaats op 23 december 1629.
Zoals opgemerkt, moest de gemeente zich in de eerste periode bedienen van geleende predikanten. Dezen dreigden op den duur echter weer terug te gaan naar hun eigen
kerken. Daarom stelde men alles in het werk om eigen predikanten te beroepen. Na verschillende, grotendeels ijdele pogingen lukte het de kerkenraad met de bevestiging van
ds. Leemannus op 23 mei 1632 vier eigen predikanten bij elkaar te krijgen. 7
Voor de diensten kon men beschikken over verschillende kerkgebouwen: allereerst
waren daar de St. Janskerk, de St. Pieterskerk en de Minderbroederskerk en aanvankelijk ook de Bagijnenkerk, daarnaast kon men waarschijnlijk gebruik maken van de St.
Jacobskerk en de Kruisbroederskerk. °
De strijd van de gereformeerden tegen de paapse stoutigheden onder de katholieke
bevolking bleef intussen voortduren. Bij de magistraat kwamen herhaaldelijk klachten
binnen over katholieke activiteiten. Van katholieke zijde werden verschillende schotschriften tegen de gereformeerde religie in het algemeen en de predikanten in het bijzonder geschreven, terwijl hierop door de gereformeerden telkens werd gereageerd met
tegenschriften. 9 Niet alleen in de stad maar ook en vooral in de Meierij kregen de
gereformeerde predikanten het vaak zwaar te verduren. Gesteld kan worden dat de
katholieke tegenwerking de gehele zeventiende eeuw heeft voortgeduurd. 170
De classis van 's-Hertogenbosch en de synode van Gelderland
Al snel na het ontstaan van een gereformeerde kerk in 's-Hertogenbosch, stelde men
pogingen in het werk om te komen tot een eigen classis. Via een eigen classis wilde men
uiteindelijk ook een eigen, Brabantse synode gaan vormen. Dat laatste is echter nooit
gelukt. De provinciale synode van Zuid-Holland wilde de kerk van 's-Hertogenbosch in
haar gelederen opnemen; de Bossche kerk hield de boot echter zoveel mogelijk af,
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omdat zij zich liever wilde aansluiten bij de synode van Gelderland, aangezien die veel
minder roerig scheen te zijn.' 71 In maart 1641 besloten de Staten-Generaal 's-Hertogenbosch met de kerken in de Meierij als halve classis toe te laten treden tot de synode van
Gelderland. De eerste vergadering van deze halve classis vond plaats op 9 december van
hetzelfde jaar.172
Na de afkondiging van de Vrede van Munster vroeg de halve classis om toestemming
voor het benoemen van zestien predikanten voor de kerken in de Meierij. De StatenGcneraal gaven te kennen dat zij bereid waren een voordracht van veertien gegadigden
te beoordelen met als voorwaarde dat hun benoeming in een aparte kerkelijke vergadering zou worden besproken met afgevaardigden uit alle provinciale staten van de Republiek. Deze vergadering vond vervolgens plaats van 21 juli tot 21 december 1648; zij ging
de geschiedenis in als de 'Conventus Sylvae Ducensis Extraordinarii'. Hoofddoel van
deze vergadering was het ter hand nemen van de reformatie in de Meierij en het komen
tot een voordracht van veertien predikanten.173 Aanwezig waren gedeputeerden uit alle
provincies, alsmede acht predikanten van de Bossche classis en zes afgevaardigde ouderlingen van de Bossche kerkenraad.17^
De bevestiging van de verschillende predikanten in de Meierij leverde in de dorpen
veel problemen op, niet in de laatste plaats vanwege de zeer rechtlijnige en stugge aanpak van de kerkenraden. Predikanten kregen soms zelfs te maken met regelrechte fysieke dreigementen van katholieke tegenstanders.175 Aan het einde van 1648 waren er in
totaal 36 predikanten werkzaam in stad en Meierij; in 1649 liep dit aantal op tot 55.
Op 16 maart 1649 werd de Bossche classis in een resolutie van de Staten-Generaal
officieel als volwaardige classis aangemerkt, terwijl de Staten-Generaal op 15 mei van dat
jaar besloten twee classes te vormen: een classis met de Bossche predikanten en die van
de kwartieren van Maasland en van Oisterwijk en een classis met de predikanten van de
kwartieren van Peelland en van Kempenland. Tijdens de vergadering van 19 tot en met
22 september 1649 keurde de Gelderse synode deze classisverdeling goed. I7 °
Naast de benoeming van predikanten bemoeide de Conventus zich met het aanstellen van schoolmeesters en kosters. De Staten-Generaal zagen het liefst dat katholieke
schoolmeesters die zich wensten te bekeren, werden aangenomen, maar vrijwel niemand
uit deze groep stelde zich beschikbaar. Een enorme hoeveelheid andere gegadigden
diende zich vervolgens aan; zeer veel ongeschikte figuren wilden, vanwege de aantrekkelijke voorwaarden, de functie van schoolmeester gaan bekleden. De classis probeerde
weliswaar potentiële kandidaten gedegen te examineren, maar velen bleken reeds een
aanbeveling van de Staten-Generaal te bezitten. Terwijl overal in de Meierij gereformeerde schoolmeesters werden aangesteld, bleven de katholieke leerkrachten met hun
'nevenscholen' als grote concurrenten actief.177
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Huishoudelijk reglement
Door ds. Schuylius1?8 werd al vrij snel een aantal wetten en ordonnanties als huishoudelijk reglement voor de classis opgesteld. Bepaald werd onder meer dat jaarlijks drie
gewone classisvergaderingen gehouden zouden worden, die men verplicht was bij te
wonen. Daarnaast was er een ongeregeld aantal buitengewone bijeenkomsten.179 De
scriba moest de zaken die tijdens de vergadering waren behandeld, binnen acht dagen
opschrijven in het actaboek. In de acta werden naast resoluties ook de zaken 'ad notam'
genoteerd: vaak minuten van brieven die tijdens de vergadering werden opgesteld en
ook afschriften van bij de scriba ingekomen stukken. Actaboek en authentieke minuten
werden in de speciale classicale kist bewaard.
Voor de uitvoering van de besluiten en het afhandelen van de lopende zaken tussen
twee vergaderingen in werd een aparte commissie benoemd; de drie leden van deze
commissie werden de 'inspectores (of: visitatores) ecclesiarum' genoemd. De classis
werd in drie kringen verdeeld; iedere kring kreeg een eigen visitator, die onder meer
zorgde voor de visitatie van de kerken en de scholen in de kring. De bevindingen van
de 'visitatores' werden vastgelegd in de zogenaamde 'acta deputatorum'. '
Hoofdtaak van de classis was de bewaring van de rechtzinnigheid in de leer. Daartoe hield zij zich bezig met de volgende deeltaken: (i) het toezicht op de levenswandel
van de predikanten en de overige kerkelijke functionarissen; (2) de zorg voor hun algehele welzijn; (3) de zorg voor de nagelaten zaken van overleden predikanten; (4) indien
nodig, het suspenderen van kerkelijke functionarissen; (5) het vervullen van de taken
van een kerkenraad in plaatsen zonder eigen kerkenraad; (6) het beroepen en examineren van nieuwe predikanten; (7) het oplossen van en rechtspreken in geschillen; (8) het
uitvoeren van reglementen en voorschriften van hogere autoriteiten; (9) het toezicht op
de gemeenten, kerkenraden en diakonieèn.
Deze taakomschrijving gaf voldoende
mogelijkheden bij interne censuurkwesties adequaat op te treden.
6.$.2 Interne censuurpogingen door de Nederduitse gereformeerde kerk
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
In het gemeente-archief van 's-Hertogenbosch zijn alle voor de door de Nederduitse
gereformeerde kerk uitgeoefende boekencensuur relevante acta van de kerkenraad
geraadpleegd. De acta van de Bossche classis bevinden zich in het RANB en zijn aldaar
doorgenomen, terwijl de acta van de provinciale synode van Gelderland, waartoe de
Bossche classis immers behoorde, in het Rijksarchief in Gelderland (RAGE; te Arnhem)
werden onderzocht. In de bibliografie is een uitgebreid overzicht van de geraadpleegde
stukken te vinden.
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De aangetroffen gevallen van censuur
Aangezien de Nederduitse gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch pas in 1629 werd
opgericht, kan er van een onderzoek naar de periode 1617-1625 geen sprake zijn. In de
acta van de kerkenraad ontbreken bovendien de stukken over de periode mei 1636 tot
en met juli 1668. Dat betekent dat ook de tweede periode (1647-1655) niet kon worden
bestudeerd. De activiteiten van de kerkenraad inzake interne boekencensuur konden
derhalve pas vanaf de derde periode (vanaf juli 1668) worden gevolgd, waarbij dient te
worden opgemerkt dat de acta over de periode december 1673 tot en met september
1682 eveneens ontbreken, waardoor ook de laatste jaren (1673-1675) van de derde periode onbestudeerd moesten blijven. Alles bij elkaar kon alleen de vierde periode geheel
bekeken worden. Uiteraard tast een en ander de representativiteit van de vondsten aanzienlijk aan: over het censuurbeleid van de Bossche Nederduitse kerk vanaf 1629 tot aan
het einde van de zeventiende eeuw kunnen, bij een ernstig gebrek aan onderzoeksmateriaal, helaas nauwelijks algemene uitspraken worden gedaan.
Per periode zullen telkens ook de censuurmaatregelen van de Bossche classis en van
de synode van Gelderland worden behandeld. Van alle ccnsuurgevallen die in de classis
en de synode aan de orde zijn gekomen, zullen alleen de zaken met betrekking tot
's-Hertogenbosch worden besproken, alsmede de algemene, landelijke censuurkwesties.
Tot die laatste categorie behoren de grote zaken zoals die rond Balthasar Bekker. Over
dergelijke zaken moesten alle kerkenraden, alle classes en alle synodes in de Republiek
een standpunt bepalen en dus ook de kerkenraad en classis van 's-Hertogenbosch en de
synode van Gelderland. Censuurzaken die (op lokaal of provinciaal niveau) speelden in
andere plaatsen dan te 's-Hertogenbosch, zullen hier buiten beschouwing blijven.
Zoals gezegd, werd in 1641 een halve Bossche classis onder de Gelderse synode
gevormd, terwijl een volledige classis in 1649 tot die synode werd toegelaten. De censuuractiviteiten van de classis kunnen dus pas vanaf de tweede periode worden bestudeerd, terwijl vanaf die periode ook de activiteiten van de Gelderse synode zullen worden behandeld.
Dejaren

IÓ4J-I6$$

Reeds werd opgemerkt dat de acta van de kerkenraad voor deze periode ontbreken.
Voor deze jaren kan dus alleen naar classis en synode gekeken worden.
Boekvisitatie: regeling
Hoewel er in 1647 nog sprake was van een wisseling van de 'visitatores librorum'l83,
vroeg men zich in 1649 ~ dus na de Conventus - af, wie er nu eigenlijk verantwoorde-
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lijk was voor de boekvisitatie. Een antwoord op deze vraag kon meteen gegeven worden:
'Aengesien geen nadere ordere was gestelt op die visitatie der uitgaende boecken
int generael is gevraecht wien daer van die last sal opliggen in het toecomende?
R. Is geantwoordt sulx bij den visitatores classis te sullen verrichtet worden.' 184
Twee jaar later kwam het visiteren van boeken in het algemeen ter sprake bij de Gelderse synode, naar aanleiding van een door de correspondent van Zuid-Holland aangeroerde kwestie: deze correspondent had namelijk laten weten dat zijn synode had ontdekt dat de Waalse broeders zich niet aan de afspraken over het uitgeven van boeken
hielden, 'overmits sij niet laeten haere boecken visitieren, maer schrijven genoechsaem
wat sij willen'.185 De Franse synode was hierover al een keer aangesproken, maar zonder
succes; daarom had men besloten dezelfde synode nogmaals te benaderen. Lukte het
dan nog niet het gewenste effect te bereiken, dan zou men de wereldlijke overheid inschakelen. Men hoopte nu gedaan te krijgen dat 'haere predicanten tot eenpaericheijt
gebracht [werden] met de onse in het uijtgeven van alle schriften.' De Gelderse synode keurde de reeds genomen en nog te nemen stappen van de Zuid-Hollandse broeders
zonder meer goed. 186 Aldus bemoeide men zich niet alleen met de visitatie van de eigen
boeken, maar ook met die van de Waalse broederkerk.
Licentieus drukwerk in het algemeen
Verschillende malen kwam bij de synode het 'licentieuze' drukwerk in het algemeen,
dus zonder het noemen van specifieke titels, ter sprake. Om het ongeregelde drukken
zonder voorafgaande controle door de kerk of de wereldlijke overheid in te perken en
indien mogelijk zelfs te doen stoppen, drong men herhaaldelijk bij de Staten van Gelderland aan op maatregelen. In september 1647 kon in de synodevergadering worden
gemeld dat het Hof van Gelderland, op aandringen van de synodale gedeputeerden, op
20 november 1646 tot een resolutie was gekomen. Daarin werd verzekerd dat de gecommitteerden van Gelderland bij de Staten-Generaal zouden aansturen op een vaste regeling voor de verschijning van drukwerk; aan de hand van zo'n regeling hoopte men te
kunnen optreden 'tegens het groot misbruijck van druckerije bij 't uijtgeven van veele
onnutte boecken, twist en oprocrische schriften nevens den ancleven van dien'. 187
In 1648 besloot men vervolgens de gedeputeerden ook hulp te laten zoeken bij de
andere synodes: samen wilde men de strijd aanbinden tegen de schadelijke boeken die
in verschillende drukkerijen van de persen bleven komen. 188
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Maatregelen tegen katholieke schoolboeken
Tegen een specifieke vorm van licentieus drukwerk was men in deze periode in het bijzonder gekant: het betrof de katholieke schoolboeken waaruit de katholieke schoolmeesters in stad en Meierij nog steeds doceerden. Deze bederving van de jeugd was
vooral de Bossche classis een doorn in het oog. Het was de classis niet ontgaan dat scholen waar wel uit de juiste boeken werd geleerd, vaak werden gemeden door katholieke
leerlingen. Liever zonden hun ouders hen naar katholieke scholen buiten de regio, dan
dat hun kinderen in de gereformeerde leer werden onderricht. Synode en classes probeerden de wereldlijke instanties in te schakelen om deze uiterst ongewenste uitstroom
van leerlingen een halt toe te roepen. 189
Twee Bossche boekdrukkers meenden met dit leerboekenprobleem een gat in de
markt te hebben ontdekt: als eerste diende Jan Rammazeyn 190 bij de classis een verzoek
in om een lijst te krijgen van de boeken die 'inde stad en Meijerije inde gereformeerde
schole suellen geleert worden'. De reden van dit verzoek werd meteen duidelijk: Rammazeyn wilde, via de voorspraak van de classis, voor het drukken van de gereformeerde
schoolboeken een privilege van de Staten-Generaal bemachtigen, 'om deselve voor alle
andere te mogen drucken en verkopen'.191 Naar aanleiding van Rammazeyns rekwest
riep de classis een commissie in het leven die een lijst van goedgekeurde schoolboeken 192 moest gaan opstellen.193
Rammazeyn was echter niet de enige die op het idee van een octrooi op de schoolboeken kwam: ook drukker Jan van Gaerle 194 diende bij de classis zo'n verzoek in. De
classis besloot hierop ook voor hem bij de Staten-Generaal een goed woordje te doen.195
Anderhalve maand na zijn verzoek kon Van Gaerle de classis mededelen dat hij van de
Staten-Generaal inderdaad een octrooi had verkregen. Rammazeyn had dus aan het
kortste eind getrokken. Nu Van Gaerle eenmaal een octrooi bezat, verzocht hij de classis een lijst van enige titels op te stellen, die hij naar Den Haag zou kunnen sturen om
'met den octroij bekleedt te worden. Daarnaast vroeg hij om hulp tegen diegenen die
zouden willen proberen Van Gaerles octrooi te schenden of teniet te doen: de classis zou
voor hem om steun bij de Bossche magistraat kunnen vragen. Als reactie benadrukte de
classis nogmaals dat in haar district alleen gereformeerde boeken gebruikt mochten
worden. Voor de zending naar Den Haag zou een lijstje met boeken worden opgesteld.
Men achtte het echter niet raadzaam uit naam van de classis bij de magistraat wering
van Van Gaerles concurrenten te verzoeken.' 96
In 1652 was de commissie nog altijd bezig met het opstellen van een lijst. Wel kon men
alvast opmerken 'dat gereformeerde boecken, gelyck die in Hollant in de gereformeerde
scholen gebruyckt worden, souden gevestigt worden'. 197 Ondanks de opdracht de
gevraagde lijst nu zo snel mogelijk gereed te maken, kon ook in 1653 nog niets worden
gepresenteerd.19 Intussen bleven in stad en Meierij katholieke leerboeken opduiken.
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Naar aanleiding van een in het Land van Cuijck circulerende katholieke catechismus
werd de schoolmeesters weer eens op het hart gedrukt dergelijke 'gruwelen' toch vooral
niet aan de kinderen voor te leggen. 1 " Alle aandrang ten spijt, was in 1654 de lijst van
gereformeerde schoolboeken nog immer niet gereed. 200 Uit de acta over de tweede periode wordt verder niet duidelijk of de lijst er uiteindelijk toch nog is gekomen.
Persoonlijke kwesties201
In 1644 gaf de Bossche drukker Jan van Dockum de Raedt voor de scheer-siecke haircloovers uit. Dit werk verscheen in twee delen. Voor het eerste deel gebruikte de auteur
het pseudoniem A. Verborgh, in het tweede deel (1645) maakte hij zijn echte naam
bekend: Florentius Schuyl. 202 In zijn boek bestreed Schuyl (1619-1669) een geschrift van
de voormalige Bossche en op dat moment Zeeuwse predikant Udemans (i58i-i649) 20J
waarin de laatste het dragen van lange haren door mannen en vrouwen had veroordeeld. 204 Het vermoeden bestaat overigens dat Schuyl zich in de strijd over het lange
haar mengde, vanwege de liefde die hij had opgevat voor een meisje205 dat later zijn
vrouw zou worden; dit meisje was afkomstig uit Dordrecht, de stad waar de strijd over
de haardracht was begonnen. Waarschijnlijk droeg ook zij lange, gekrulde lokken... 20 "
Schuyls boek kwam in 1650 kort bij de Bossche classis ter sprake en wel op de volgende wijze: Schuyl had zich uit eigen beweging bij de classis aangediend, naar aanleiding van een extract uit de acta van de Gelderse synode. Dit extract was gepubliceerd
in een boek van professor Dematius 207 met de titel Sylva quaestionum insignium, phihhgiam, antiquitates, philosophiam, potissimum vero theobgiam spectantium, quarum
quaedam in praefatione recensentur (Utrecht: Johannes van Waesberge, 1650).2o8 Het
extract bleek een klacht te betreffen die de correspondent van de Zuid-Hollandse synode, Paulus Colonius 209 , bij de Gelderse synode had ingediend over het boek van Schuyl.
Colonius had voorgewend dat hij van zijn synode de opdracht had gekregen
'over zijne E. 2I ° te klagen (gelijck als blijckt uijt het gemelte extract) dat hij in
sijn boecxken genaemt Raedt voor de scheersiecke hayrclovers de excessen van de
lange hayren, niet sonder merckelicke ergernisse en hadde vorgestaen.
Schuyl wees de Gelderse synode er echter op dat Colonius in het geheel niet over een
officiële 'last' van zijn synode had beschikt. Zijn klacht was dus op eigen initiatief ingediend! Schuyl wilde nu de aldus ontstane misverstanden uit de wereld helpen, temeer
daar de ontevredenheid die in de Bossche kerkenraad en bij de Gelderse synode was
ontstaan naar aanleiding van zijn Raedt voor de scheer-siecke hair-cloovers al was weggenomen, voordat Colonius zijn klacht kwam indienen.
De classis antwoordde hierop dat het Schuyl werd toegestaan deze zaak persoonlijk
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bij de Gelderse synode aan te dienen. De gedeputeerden van de classis zouden de kwestie 'in goede gedachtenisse houden, den E. syn. bekent makende dat dese doleantie also
den E. classi is voorgedragen.'211 Hierna werd over deze kwestie in de acta echter niets
meer opgetekend.
Landelijke kwesties
In deze periode werd men met twee landelijke kwesties geconfronteerd: allereerst werden de leden van de Bossche classis en de Gelderse synode geacht mee te denken over
de aanpak van de geregeld verschijnende sociniaanse geschriften. Daarnaast diende men
zich in de Gelderse synode te buigen over de twistgeschriften die voortdurend in het
licht werden gegeven door de hoogleraren Voetius en Maresius.212
Om te beginnen de sociniaanse dwalingen: in 1652 vroeg men zich in de classis af
wat er ondernomen diende te worden tegen het toenemende aantal socinianen in de
Generaliteitsgebieden. Deze zaak was al bij de synode ter sprake gekomen en nu werd
in de classis, op basis van de reacties van de synode, afgesproken de 'dwalenden' zoveel
mogelijk te weren of— zo ze al gearriveerd waren — ze te verjagen. Daartoe diende ook
de hulp van de verschillende magistraten ingeroepen te worden. 21 '
De aanwezigheid van socinianen en de geschriften die zij in het licht gaven, vormden een voortdurend punt van aandacht. In 1655 werd de Gelderse synode door een
gedeputeerde van de Noord-Hollandse synode gevraagd om extra waakzaamheid: Gelderland moest ervoor zorgen dat in het Gelderse gebied nergens sociniaanse boeken
gedrukt zouden worden. Men zou graag zien dat ook de Staten van Gelderland, net als
die van Holland, tegen de verspreiding van sociniaans drukwerk een plakkaat zouden
uitvaardigen. Daarom werd van het plakkaat van de Staten van Holland 214 — ter 'illustratie' — een kopie aan de synode van Gelderland gezonden. Ook gaf Noord-Holland
te kennen dat het graag zag dat er 'visitatores librorum' werden aangesteld. Hierop
besloot de synode van Gelderland de bevordering van deze zaak over te laten aan haar
gedeputeerden;21' nadere stappen werden niet genomen.
Als in andere synodes werd ook in de synode van Gelderland aandacht besteed aan het
geruzie tussen Voetius en Maresius en dan vooral aan de twistgeschriften die daarmee
gepaard gingen. Verschillende stukken met betrekking tot de ruzie zijn in het archief
van de Gelderse synode terug te vinden. 2 In 1649 werd door de synode gesteld dat het
nu maar eens afgelopen moest zijn met de fameuze libellen en twistzieke geschriften van
de beide professoren. De Gelderse synode wilde, in samenwerking met de andere synodes, ofwel komen tot een onderlinge verzoening van Voetius en Maresius, ofwel een
beslissend ingrijpen door de wereldlijke overheid bewerkstelligen.21?
Een jaar later bestond bij de Gelderse synode de wens tot overheidsingrijpen nog
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altijd , terwijl men in 1651 benadrukte dat men liever zag dat Maresius en Voetius hun
geleerdheid en hun pennen zouden inzetten in de strijd tegen de vijanden van de gereformeerde religie dan in een strijd tegen elkaar. De synode verklaarde zich bereid de
hulp van de gecommitteerden van de Staten van Gelderland in te roepen: die zouden
wellicht bij de Staten-Generaal een oplossing voor het langdurig geruzie kunnen bepleiten. 219 In deze periode kwam de Utrechts-Groningse kwestie nog eenmaal ter sprake in
1652: toen besloot de Gelderse synode het verloop van de zaak voorlopig even af te
wachten, in de hoop dat de ruziënde hoogleraren uiteindelijk toch tot een verzoening
zouden komen. 220
Dejaren 1667-16j$
In deze derde periode speelde zich binnen de Bossche kerkenraad een kleinschalige censuurkwestie af. Op classicaal en synodaal niveau bekommerde men zich vooral om het
licentieus drukwerk in het algemeen en de sociniaanse geschriften in het bijzonder. In
de jaren 1672,1673 en 1674 konden geen synodebijeenkomsten worden gehouden, 'vermits (...) onse provincie [was] sittende en suchtendc onder t' sware Fransche iock'. Pas
in 1675, toen - zo stelde men - God aan het land de vrijheid had teruggegeven, kon
weer een vergadering plaatshebben.221 Van het amandelen van censuurkwesties op synodaal niveau kon in de periode 1672-1674 dus geen sprake zijn.
Boekvisitatie: regeling
In 1675 nam de Gelderse synode de door de Noord-Hollandse synode opgestelde en
door de Staten van Holland goedgekeurde tien regels voor de gang van zaken bij de visitatie van boeken over.222 De regels dienden te worden toegepast als tegengif voor allerhande 'nieuwigheden' en dwalingen die de ware gereformeerde religie bedreigden.223 In
1676 werd door de synode benadrukt dat de in 1675 opgestelde regels volledig van
kracht zouden blijven. Alle classes kregen opnieuw het ernstige bevel deze maatregelen
nauwkeurig uit te voeren.224
Licentieus drukwerk in het algemeen
Van hogerhand kreeg de Bossche kerkenraad in 1671 te horen dat zij bij de eigen magistraat moest gaan vragen om een verbod van licentieus drukwerk in het algemeen. Op
19 augustus van dat jaar richtte namelijk een gedeputeerde van de Bossche classis zich
tot de kerkenraad met de mededeling dat de classis bij de wereldlijke instanties zou gaan
klagen. De classis voldeed hiermee aan het verzoek dat zij van de Gelderse synode had
gekregen. In de synode was onder meer besloten 'dat de respective steden onder den E.
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Synodo gehorende, haere Achtb. magistraet souden versoeken dat mocht verboden wor
den het licentieus drucken en divulgeeren van onbehoorlijcke boeken.' Om aan deze
opdracht gehoor te kunnen geven, committeerde de kerkenraad zijn praeses. 22 ' Op г
december 1671 was er echter waarschijnlijk nog niet veel uitgericht, aangezien toen in
de acta werd genoteerd dat de opdracht nog altijd aan de betreffende kerkenraden bleef
aanbevolen. 2 2 6
Op classicaal niveau valt op dat men zich met de bestrijding van licentieus drukwerk
in het algemeen vooral bezighield in de jaren 1671 en 1672. In 1671 besloot men, na aan
sporingen van de synode, weer in het bijzonder op het tegengaan van ongewenst druk
werk te letten. Over de uitkomsten van de ondernomen acties zou verslag worden uit
gebracht. 2 2 7 Met name de broeders van 's-Hertogenbosch — zo bleek ook reeds uit de
acta van de Bossche kerkenraad - kregen de opdracht zeer waakzaam te zijn. 2 2 8 Na de
gang van de classicale gedeputeerde naar de kerkenraad kon gemeld worden dat de pre
sident-schepen van de Bossche magistraat had beloofd direct maatregelen te zullen
nemen, wanneer de kerkenraad met klachten over schadelijke boeken zou komen, 'doch
wiste niet dat enige sulke binnen Den Bosse gedrukt wierden'. 2 2 9 Later, in 1675, werd
nog slechts zeer summier en zonder nadere toelichting of besluitvorming melding
gemaakt van de synodale behandeling van het licentieus drukwerk in dat jaar. 2 ' 0
Tijdens de synodale vergaderingen vormde de bestrijding van het licentieus druk
werk een vast agendapunt. In 1667 werd gedurende de behandeling van dit probleem
een aantal schadelijke boeken met name genoemd: de Leviathan van Hobbes, Meijers
Phibsophia S. scripturae interpres, De jure ecclesiasticorunfô1 en Brownes Religio Medici.
De synode achtte het noodzakelijk dat de kerkenraden hierover bij hun respectieve
magistraten zouden blijven klagen. Over de genoemde boeken werd het volgende opgemerkt:
'De Christi, sijnodus aenmerckende de groóte schaede van sodanighe ongebondene licentie, vint goet, datmen met allen ernst en ijver daerteghen sal vigileren,
en suLx niet alleen teghen het drucken maer oock vercopen, beijde van de boecken Leviathan, Philosophia scripturae interpres, lus Ecclesiasticorum, het boeck
Religio Medici daerbij gedaen, als mede teghen alle vuile, lichtvaerdighe en ontuchtige boecken in 't gemeijn, sijnde deselve van geen minder naedeel aen de
eerbaerheijt en waere godsaligheijt.'232
In 1668 werd omvraag gedaan naar de activiteiten van de verschillende classes. Opnieuw
kregen classes en kerkenraden het dwingende advies bij 'onheil' de wereldlijke overheid
in te schakelen. 2 " Een jaar later besloot men ook de corresponderende synodes om
maatregelen te vragen234, terwijl men in 1670 met nadruk waarschuwde tegen de Bibliotheca Fratrum Polonorum, 'sijnde een syntagma meest van alle de voornaemste socinia-
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nen en wel bestaende in 6 a 7 volum.', en tegen Spinoza's Tractatus theologico-politicus,
'doende hier bij die schandaleuse liederen die dagelijcx in steden en dorpen gesongen
worden, en worden daer bij alle predikanten onder desen synodo behorende belast en
vermaent, de vaderen des huijsgesins aen te spreken desulke oft niet te laten kopen, off
leren bij haere kinderen om van de selve gesongen te worden'. 2 "
In 1671 kwam de controle op de geschriften van de eigen predikanten ter sprake.
Men besloot naar de Landschap 2 ' 6 te gaan met het verzoek of door de 'landschapstafel'
nadrukkelijk en expliciet bepaald kon worden dat geen enkele predikant die onder de
Gelderse synode ressorteerde, een boek mocht uitgeven, voordat het was gevisiteerd
door de classis waartoe hij behoorde. Behoudens de predikanten mocht ook niemand
anders iets laten drukken met betrekking tot de religie, voordat het bewuste geschrift
zou zijn gevisiteerd door, in dat geval, de gedeputeerden van de synode. Iedere kerkenraad moest aan zijn magistraat vragen hierop nauwlettend toe te zien en overtredingen
te voorkomen. 2 ' 7
Toen de synodale vergaderingen in 1675 werden hervat 2 ' 8 , kwam opnieuw het licentieus drukwerk aan de orde. De correspondent van de Noord-Hollandse synode toonde een exemplaar van het plakkaat van het Hof van Holland en West-Friesland van 19
juli 1674, waarin de Leviathan, de Bibliotheca Fratrum Polonorum, de Philosophia S.
Scripturae interpres en het Tractatus theologico-politicus officieel werden verboden. 239 De
klachten over deze werken hadden succes gehad! Nu lag het in de bedoeling van de Gelderse synode een vergelijkbaar plakkaat ook in Gelderland afgekondigd te krijgen. 240
Uit de onderzochte stukken blijkt echter nergens dat dit ook daadwerkelijk lukte.
Persoonlijke kwesties
Op 15 augustus 1668 diende ene mr. Pieter zich bij de Bossche kerkenraad aan. Uit acta
van latere vergaderingen blijkt dat men te maken had met mr. Pieter Oldenborg,
scherprechter van de stad 's-Hertogenbosch.241 Deze scherprechter diende bij de kerkenraad een klacht in over een, in de acta niet nader aangeduid, boekje van 'dr. Kerckwijck'. Van Oldenborg zou in het bewuste boekje door Kerkwyck ernstig zijn beledigd.
Op basis van zijn klacht besloot de kerkenraad een onderzoek naar het boekje in te stellen. 242 Hoewel in de acta dus geen titel wordt genoemd, moet de klacht van Van Oldenborg een boekje hebben betroffen dat in 1668 door dr. Christophorus de Cock van
Kerckwyck in het licht werd gegeven. In dat jaar verscheen van laatstgenoemde bij de
Bossche stadsdrukker Steven du Mont 2 4 ' namelijk de Ontmaskerde pest-mom, of verhandelingeder pestilentie, wegen des selfi aerdt, eygenschap, oorsaeck, ken-teyckenen, voorsorge en genesinge, &c. Nog in hetzelfde jaar verscheen deze verhandeling onder een
andere titel en met een nieuwe paginering als Pest-basilucus, en verduysterde liefde in des
werelts laten avondt-stondt: met een by-gevoeghde ontmaskerde pest-mom, of klare waer-
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achtige beschrijvinge der pestilentie, wechnemende met eenen des selfi al te groóte ingebedde
grouwsaemheyt.144
De auteur van deze twee uitgaven, dr. Christophorus de Cock van Kerckwyck (ca.
1626-1678), was na zijn promotie tot doctor in de geneeskunde te Leiden in 1649, op 21
december 1657 benoemd tot stadsdokter van 's-Hertogenbosch en daarmee was hij verbonden aan het Bossche Groot-Gasthuis. Op 19 juli 1667 werd hij vervolgens benoemd
tot onbezoldigd hoogleraar in de geneeskunde aan de Bossche Illustre School.245 In zijn
hoedanigheid van stadsdokter had De Cock van Kerckwyck getracht de pestepidemie
die in stad en Meierij woedde in de periode 1664-1666, zo goed mogelijk te bestrijden.
In zijn Pest-basiliscusvan 1668 gaf hij een verslag van het verloop van die bestrijding.246
Het besluit dit verslag te laten drukken werd door hem, in overleg met Steven du Mont,
genomen op 24 februari 1667. Gesteld kan worden dat De Cock van Kerckwyck zich in
zijn verslag profileerde als een rancuneus man. In het verslag maakte hij vooral melding
van de onwetendheid bij de bevolking omtrent de pest en het barbaarse handelen dat
uit die onwetendheid voortvloeide. Niet alleen het volk moest het in het verslag ontgelden, ook de overheid kreeg een veeg uit de pan: en passant stelde De Cock van
Kerckwyck namelijk de veel te hoge belastingen en de uit de hand gelopen salarissen van
procureurs en advocaten aan de kaak. 247 In het bijzonder voer hij uit tegen de groenroeden, de Bossche ingebieders:
'Noch gees'len sy het volck met doorn van Groene Roedens;
Is dat geen Pest genoegh soo wil ons Godt behoeden!
Droeg yder in de Pest, in plaets van Witte Roe 248
Een groen Roe en sijn macht, ick was mijn leven moe,
Een gantsche lant-streek souw door schrick schier Eclipseren,
Door Dagementen dwang en door het Arresteren.' 249
Scherprechter Van Oldenborg moet zich aan De Cock van Kerckwycks berijmde pestverslag dusdanig hebben geërgerd dat hij een klacht bij de Bossche kerkenraad gepast
achtte. Opmerkelijk is daarbij wel dat nergens blijkt dat Van Oldenborg zich ook bij de
magistraat beklaagde. Zag hij wellicht meer heil in een gang naar de kerkelijke instanties? Hoe het ook zij, op 30 augustus kon in de kerkenraadsvergadering gemeld worden
dat De Cock van Kerckwyck zich inmiddels bij de kerkenraad had gemeld. Hij had te
kennen gegeven dat hij scherprechter Van Oldenborg in zijn boekje zeker niet had willen beledigen. Daarbij benadrukte De Cock van Kerckwijck dat hij de scherprechter
juist 'voor een eerlijck man' had gehouden.
Vervolgens was Van Oldenborg weer voor de kerkenraad verschenen; met de verantwoording van De Cock van Kerckwyck had hij zich tevreden verklaard, maar hij had
wel gevraagd om een kopie van de kerkenraadsresolutie over deze zaak. Men had hem
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een kopie beloofd op voorwaarde dat hij de zaak verder stil zou houden en dat hij de
kopie niet zou gebruiken voor een of andere 'tegenaanval'. 2 ' 0
Eind september 1668 werd in de kerkenraadsvergadering een brief van De Cock van
Kerckwyck voorgelezen
'waer in de selve versoeckt, dat aen Mr. Pieter van Oldenborck geen copije van
het genotileerde in de saecke tusschen hem ende Mr. Pieter soude gegeven worden, ofte ten minsten alvoren mondeling gehoort te worden, op dat hem D.
Kerckwijck geen oorsaek gegeven worde, om voor al de werelt te toonen wat
ongelyck in desen hem sal geschiedt zijn.'
De kerkenraad hield echter vast aan zijn eerder genomen resolutie: Van Oldenborg zou
ondanks De Cock van Kerckwycks verzoek een kopie van de genomen beslissing ontvangen. Intussen zou de Pest-basiliscus nader worden gevisiteerd. Over de uitkomsten
van deze visitatie wordt in de kerkenraadsacta echter verder niets meer vermeld.251
Landelijke kwesties
Op landelijk niveau werd de Gelderse synode in 1671 geconfronteerd met Lambertus
van Velthuijsens Van de affgoderije en superstitie. De gedeputeerde van Utrecht liet weten
dat Van Velthuijsen dit boek door de druk gemeen had gemaakt. Het bewuste boek
werd door de synode van Utrecht als zeer schadelijk beoordeeld: het stond in haar ogen
bol van de onrechtzinnige stellingen. Gevraagd werd nu of de Gelderse synode Van de
affgoderije en superstitie ook wilde doornemen, opdat zij aan Utrecht een advies over de
te nemen maatregelen zou kunnen uitbrengen. De Gelderse synode besloot hierop Van
Velthuijsens boek nog gedurende de lopende bijeenkomst te visiteren; maar liefst dertien leden werd gevraagd de visitatie op zich te nemen.2*2
Reeds tijdens de vergadering kwam men tot een beoordeling. Deze beoordeling was
ingedeeld in zes hoofdstukken: hoofdstuk 1 betrof plaatsen in het werk die volgens de
'visitatores' streden met de gereformeerde religie en waarheid, hoofdstuk 2 bevatte zaken
die de reformatie van het land zouden kunnen tegenhouden, hoofdstuk 3 behelsde passages die strijdig waren met de autoriteit van het predikambt, de classis en de synode,
hoofdstuk 4 bevatte tekstdelen waarin Van Velthuijsen het katholieke bijgeloof zou vergoelijken, hoofdstuk 5 betrof passages die gemakkelijk zouden kunnen leiden tot scheiding en scheuring en hoofdstuk 6, tenslotte, bevatte zinsneden waaruit de verachting
voor gereformeerde theologanten zou spreken.
De uit Van Velthuijsens werk overgenomen schadelijke passages werden in de synode voorgelezen, waarna iedereen het over de schadelijkheid van deze tekstgedeeltes eens
bleek te zijn. Vervolgens werden de 'visitatores' bedankt voor de gedane moeite. Op
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basis van de door hen aangewezen passages verklaarde de synode Van Velthuijsens boek
heterodox, schandelijk en zeer schadelijk voor de ware gereformeerde kerk. Meteen
werd het de gedeputeerden bevolen naar de Landschap te gaan met een dringend verzoek om verbod en wering van het betreffende boek. De uiteindelijke bestraffing van de
auteur liet men overigens over aan het oordeel van de Utrechtse synode. Voor deze interventie werd de Gelderse synode hartelijk bedankt door de gedeputeerde van Utrecht; hij
kon de synode alvast mededelen dat de Utrechtse synode zeker zeer ingenomen zou zijn
met de Gelderse resolutie.253
Dejaren i68y-i6ç$
In de jaren 1687-1695 speelden de grotere, landelijke censuurkwesties rond Bekker en
Röell. Ook in de Gelderse synode en de Bossche classis vormde men zich over deze
kwesties een oordeel. Daarnaast speelden, ook op het niveau van de kerkenraad, enige
persoonlijke kwesties, terwijl in deze jaren bij classis en synode ook de boekvisitatie en
de bestrijding van licentieus drukwerk in het algemeen weer herhaaldelijk aan de orde
werden gesteld.
Boekvisitatie: de Waalse broeders
Net als in de periode 1647-1655 kwam men in deze periode te spreken over de visitatie
van boeken die werden uitgegeven door leden van de Waalse gereformeerde kerk. In
1687 liet de correspondent van de Noord-Hollandse synode weten dat men in zijn synode had besloten af te wachten wat de Waalse synode zou ondernemen met betrekking
tot een aantal boeken van Waalse predikanten, waarvan de inhoud leek af te wijken van
de zuivere gereformeerde leer. Reeds in 1686 had de Waalse synode opdracht gegeven
het werk De vervulling der prophetien2·^ te examineren. Naar aanleiding van die visitatie had de Waalse synode in 1687 vervolgens een verklaring gezonden aan de NoordHollandse synode, waarin werd gesteld dat Jurieus boek niet in strijd was met de leer.
Men beschouwde Jurieu als een zeer orthodox en eerzaam man die reeds zeer verdienstelijke boeken had geschreven. Wel meende men dat hij in zijn nieuwste boek op sommige punten wellicht beter wat minder uitvoerig had kunnen zijn. Aan deze verklaring
over Jurieu knoopte de Waalse synode een meer algemene verklaring vast: de synode
kende geen Waalse werken waarin sociniaanse dwalingen voorkwamen. Mocht men in
de toekomst wel een boek met dergelijke dwalingen aantreffen, dan zou men daartegen
uiteraard ernstige maatregelen treffen. Fijntjes lieten de Walen verder weten dat zij het
op prijs zouden hebben gesteld, indien de Nederduitse broeders geen dusdanig ongefundeerde klacht hadden ingediend. Ware die klacht gefundeerd geweest, dan zou de
Waalse synode heus zelf wel stappen hebben ondernomen.
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Omwille van de lieve vrede had de Noord-Hollandse synode hierop besloten niet
verder bij de Walen te klagen, ondanks het feit dat er in haar ogen nog wel wat viel af
te dingen op de verklaring van de Waalse synode. Na kennisneming van deze zaak koos
ook de Gelderse synode ervoor zich bij het besluit van Noord-Holland neer te leggen.
Wel wenste zij nogmaals te benadrukken dat ook de Waalse predikanten hun werken
vóór publicatie moesten laten visiteren en approberen.255
In 1688 kwam de boekvisitatie van de Waalse broeders opnieuw ter sprake: intussen
was de Waalse synode tot een expliciete resolutie gekomen waarin werd bepaald dat niemand iets mocht uitgeven zonder voorafgaande visitatie en approbatie en dat niemand
geschriften met daarin hatelijkheden tegen anderen of dwalingen ten opzichte van de
leer mocht schrijven.25" De Gelderse synode - en met haar alle corresponderende synodes - was zeer ingenomen met deze Waalse resolutie. Men zou echter wel scherp op
nieuwe Waalse geschriften blijven letten. 257
In 1691 kwam bij de Gelderse synode vervolgens de Waalse resolutie van 23 augustus
1690258 en de bespreking daarvan door de Zuid-Hollandse synode aan de orde, in 1692
gevolgd door een bespreking van de stand van zaken op dat moment. 259 In deze en volgende jaren werd ook overwogen of men met de Waalse synode in een officiële en voortdurende correspondentie zou treden.2 In 1695, het laatste jaar van deze vierde periode, was men daarover nog niet tot een eenstemmige beslissing gekomen. Correspondentie of niet, de verschijning van Waalse boeken bleef een punt van aandacht en zorg
vormen. 2 " 1
Licentieus drukwerk in het algemeen
In vrijwel elke vergadering van de classis werd in deze periode de bestrijding van
licentieus drukwerk in het algemeen kort aan de orde gesteld. Iedere keer kon
geconcludeerd worden dat men zich aan de gestelde regels hield en dat men
voortdurend bleef waken tegen ongewenste geschriften.2"2
In de Gelderse synode werd doorgaans wat langer bij dit probleem stilgestaan. In
1687 kwam er een verzoek van de correspondent van Utrecht: de broeders uit steden
waar zich drukkerijen of boekwinkels bevonden, werd gevraagd met name op te passen
voor de mogelijke verspreiding van een tweetal boeken waartegen de Staten van Utrecht
recent een verbodsplakkaat hadden uitgevaardigd. 2°3 Het betrof de volgende werken:
Sentimens de quelques théologiens de HolUnde sur l'histoire critique du Vieux Testament,
composée par le P. Richard Simon (1685)264 en Historia reformationis Polonicae (1685).265
Eenieder zei toe tegen deze twee boeken in het bijzonder te zullen waken. 266
In de jaren 1688 en 1689 viel er vervolgens in de Gelderse synode op het gebied van
licentieus drukwerk niet veel bijzonders voor; specifieke klachten kwamen niet binnen. 7 In 1690 werden er echter opnieuw waarschuwingen van andere synodes aange-
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hoord: de correspondenten van Noord- en Zuid-Holland vroegen om medewerking in
de strijd tegen Hartsoeckers vertaling van het Nieuwe Testament en diens commentaar
op de eerste drie evangeliën268, de Aantekeningen of verklaaringen over het geheeL· Nieuwe Testament au mede over de Khagliederen van Jeremias van Petrus Langedult, de Sentiments de quelques théologiens de HolUnde^
en de Bibliothèque Universelle van Jean Le
Clerc en de Demonstratio allegorica Veteris ас Novi Testamenti van Hermannus Deusingius. Men zou proberen ervoor te zorgen dat deze boeken noch gedrukt noch herdrukt
konden worden in het gebied van de Gelderse synode. 2 7 0
In 1692 werd wederom aan de leden van de synode gevraagd bij de wereldlijke
instanties hulp in te roepen tegen het licentieus drukken. 2 7 1 Een jaar later moest echter
worden vastgesteld dat er nog geen concrete resultaten waren geboekt. 2 7 2 Net als in
1687 en 1690 werden er in 1694 weer verschillende titels genoemd van boeken die om
een of andere reden gevaarlijk werden geacht. Interessant is de waarschuwing van de
correspondent van Overijssel voor de aantekeningen van Caspar Sibelius (1590-1658)273
op het Nieuwe Testament; Overijssel had op die aantekeningen inhoudelijk niets aan te
merken, maar men wilde voorkomen dat deze aantekeningen door onbekenden en dus
ongecontroleerd in het licht gegeven zouden worden. Derhalve werd de Gelderse syno
de verzocht te helpen bij het verwerven van de bewuste aantekeningen: men wilde deze
kopen bij de erfgenamen van Sibelius 'die deselve licht voor een stuck gelts soude afstacn'. 27 4
De classis van Neder-Veluwe waarschuwde intussen voor 'seeckere pernicieuse Tractaet, genaemt den Rechtsinnigen Theologant', alsmede voor een traktaatje over Jezus'
nederdaling in de hel; beide traktaten werden in de synode getoond. Met het traktaat
over Jezus' hellevaart zal wel de Verhandeling van de helle, en van Christus nederdalinge
ter helle (Groningen, 1694) zijn bedoeld. De Gelderse synode bedankte iedereen zeer
hartelijk voor de betoonde waakzaamheid. Over de 'Rechtsinnigen Theologant' werd
het volgende opgemerkt:
''t Boeck den Rechtsinnigen, genaemden Theologant, vind de Christel, sijnodus
goet t' ondersoecken off niet is 't translaet vande Tractatus Theologico politicus,
waertoe het met het selven sal worden geconfereert'.
Al snel kon vervolgens worden gerapporteerd 'dat het ja dat Translaet is, wijle nu dat in
het Latijn alomme verboden is'. Alle classes moesten tegen deze vertaling naar behoren
optreden. Intussen werd ook het traktaat over de hel gevisiteerd en spoedig kon men
vaststellen dat het 'een vuijl sociniaens Tractaetje' betrof. Ook tegen dit traktaat diende
maatregelen te worden getroffen. 27 ' In 1695 werd door de verschillende corresponden
ten verslag gedaan van de activiteiten die in de respectieve synodes en classes tegen de
eerder genoemde boeken waren ondernomen. 2 7
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Maatregelen tegen katholieke schoolboeken
Hierboven werd reeds uiteengezet dat voor de uitvoering en afhandeling van lopende
zaken tussen twee vergaderingen van de classis in, een aparte commissie van 'inspectores of visitato res ecclesiarum' in het leven was geroepen. Naast het visiteren van de kerken hield deze commissie zich bezig met de controle op de scholen in stad en Meierij.
Bij het onderzoek op de verschillende scholen werd er met nadruk op gelet of de schoolmeesters zich in hun lessen niet bedienden van katholieke leerboeken. In de periode
1687-1695 leken de 'visitatores' eigenlijk behoorlijk tevreden te zijn: voortdurend konden zij in hun visitatierapporten vermelden dat nergens 'verboden boeken' werden
gebruikt. Ter illustratie een mededeling uit 1695:
'De schoolmrs. nemen haar dienst soo als getuigt word overal wel waar, & Leeren geen verbodene boeken.' 2 ? 7
Persoonlijke kwesties
Verschillende malen werden hiervoor reeds de regels besproken waaraan predikanten of
andere leden van de kerk zich dienden te houden bij het uitgeven van boeken met
betrekking tot religieuze zaken. Doorgaans leverden vooral schendingen van deze regels
vermeldingen in de acta op. Op sommige plaatsen in de bronnen blijkt echter dat
bepaalde leden zich wél trouw aan de voorgeschreven regels hielden. Een voorbeeld is
de scriba van de classis, Mattheus Gargon: 278 deze Gargon vervaardigde een berijming
van het Hooglied van Salomon, die hij in 1694 keurig aan de 'visitatores librorum' ter
beoordeling overhandigde. 279 Twee maanden na de ontvangst van de berijming konden
de 'visitatores librorum over het werk verheugd mededelen 'dat het in rechtsinnigheyt
met de gesonde leere over een quam. Dat het met stichtinge in onse kercke soude können gebruyckt worden, en dus weerdigh was, om door den druck gemeen gemaeckt te
worden, dat sy dese gesangen approbeerden en D. Gargon des wegen laudeerden.' Dit
oordeel werd in de classis uiteraard met genoegen ontvangen.2 °
Niet veel later liet dezelfde Gargon weten dat hij nu ook de psalmen Davids met de
bijgevoegde geestelijke liederen opnieuw in druk wilde geven en dat hij van plan was
'deselve met den rijm over enige psalmen te vermeerden'. Hij wist echter dat hij daartoe, conform de kerkorde, eerst de approbatie van de classis moest verkrijgen. Daarom
verzocht hij de classis zijn bewerking door te nemen. Reeds op dag dat Gargons verzoek
in de classis ter sprake kwam, kweten de 'visitatores' zich van hun taak en opnieuw kwamen zij tot een gunstig oordeel. Gesteld kon worden,
'dat deselve

niet alleen regtsinnige waren, maar ook dat sijn E. het oogmerk
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van den H. sanger op so kragtige en aangename wijse uijtgewrogt had, datse deswegen vast stelden, dat deselve tot bijsonder voordeel en stigting van een yder
souden können gebruijckt worden, so datse wensen dat sijn E. in sodanige arbeit
tot opbouw van Christi koninkrijk volharden en voortgaan mag.'
Gargon, die zich zo trouw aan de visitatieregels hield, werd dus geen strobreed in de weg
gelegd: het uitgeven van zijn werken kon zonder problemen ter hand worden genomen.
Het drukken ervan werd door de classis zelfs van harte toegejuicht. In 1697 verscheen
daarom Gargons Dichtmatige uytbreyding over het Hooglied Sabmons, terwijl zijn Digten sang-matige uitbreiding van het 2e en 3e Boek der Psalmen, begrijpende XLVIII snaarliederen in 1698 als onderdeel28^ van S. van Tils Het eerste boek der Psalmen, begrijpende
IJ snaar-liederen (berijmd door N. van der Neer, predikant te Zutphen) het licht z a g . 4
Over het trouw laten visiteren van boeken merkte Dixon het volgende op:
'Maar art. 55 der Dordtsche kerkenordening, hoe goed bedoeld ook, heeft in den
loop der jaren bewezen, dat iemand die een afwijkend gevoelen wil verdedigen,
met dat art. doodeenvoudig geen rekening houdt, terwijl zij, die voorafgaande
visitatie vragen, die eigenlijk niet noodig hebben, en meer het oog op een zekere ojficieele aanprijzing, dan wel op het verlof tot den druk hebben., *
Het lijkt er in het beschreven geval inderdaad op dat de auteur vooral een officiële aanbeveling van de classis wenste te verkrijgen.
Landelijke kwesties
Uiteraard vormden in deze periode de censuurkwesties rond Röell en Bekker een
belangrijk aandachtspunt in classis en synode. In 1691 werd in de classis benadrukt dat
men bij het examineren van proponenten scherp op eventuele 'Röellse' dwalingen zou
letten.2,86 De hierover vastgestelde regels achtte men zo belangrijk dat zij achter de classicale wetten werden gevoegd. 7 Hiermee voldeed de classis aan de opdracht van de
synode, waar in 1691 de correspondent van Zuid-Holland verslag had gedaan van de
maatregelen die tegen Röell waren genomen. 2 In 1692 kon men in de Gelderse synode vaststellen dat de classes ijverig tegen Röells dwalingen streden. In dat jaar vroeg de
Zuid-Hollandse correspondent of ook de Gelderse synode naar verdere afweermiddelen
wilde zoeken. Inmiddels was ook de synode van Noord-Holland tot een negatief oordeel over Röells leer en geschriften gekomen; Gelderland schaarde zich nu expliciet achter dit oordeel.28?
De correspondent van Zuid-Holland presenteerde in 1693 aan de Gelderse synode
de zes door Zuid-Holland opgestelde punten met betrekking tot Röells leer.29° Hij
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vroeg namens zijn synode of ook Gelderland deze punten wenste te onderschrijven. In
dezelfde vergadering liet de correspondent van Friesland echter weten dat zijn synode
bezwaar maakte tegen het opleggen van de genoemde zes punten. 291 Daarbij verzocht
hij of de naam 'Röell' voortaan uit de acta van de synode gelaten kon worden. De Gelderse synode liet hierop weten dat zij alles eens rustig moest overdenken. 292 Een jaar
later kon men mededelen dat besloten was de zes punten van Zuid-Holland niet over
te nemen. Ondanks dat benadrukte men dat altijd tegen dwalingen zou worden
gewaakt. Op verzoek van de Friese correspondent zou 'Röell' voortaan uit de acta worden gelaten. 29 '
Over Bekkers Betoverde werelt wordt in de classis voor het eerst gesproken in 1692: 'Is
verstaen voor eerst het boeck door alle middelen te soecken supprimeren, en wat des
selfs persoon aengaet, eerst geseijt, gedeporteert te weesen'. 294 In 1694 kwam de classis
te spreken over de dwalingen van Röell en Bekker tegelijk: de classis schaarde zich achter de door de Gelderse synode genomen beslissing aan predikanten 'van buitenaf' niet
apart een aantal punten over Röell en Bekker voor te leggen. Het was immers reeds
genoegzaam gebleken dat eenieder zich tegen Bekker en Röell te weer had gesteld en
nog zou stellen. Het plan van de Zuid-Hollandse synode stemde volgens de classis niet
overeen met de manier waarop de verschillende Nederduitse synodes met elkaar dienden om te gaan. Aparte punten waren overbodig, de formulieren van enigheid waren
afdoende. De maatregelen van de Zuid-Hollandse synode impliceerden, zo meende de
classis, een onvolmaaktheid van deze formulieren, hetgeen niet terecht was. 295 In 1695
liet de classis uiteindelijk weten dat zij zich zou conformeren aan de door de Gelderse
synode genomen beslissing aangaande Bekkers boek. 29
Bij de Gelderse synode was de Betoverde werelt voor het eerst aan de orde gekomen
in 1691. Toen was de correspondent van Noord-Holland komen vertellen hoe de
Amsterdamse kerkenraad tot dusver tegen het gewraakte boek had opgetreden en hoezeer men het bewuste boek verfoeide. De Gelderse synode liet meteen weten dat zij het,
net als de Noord-Hollandse synode, met de Amsterdamse kerkenraad volledig eens was.
Graag zou men de acta van Amsterdam over deze kwestie in de eigen acta opnemen.
Ook Gelderland beloofde zich voor een verbod in te zetten. 297 Een jaar later bracht de
correspondent van Noord-Holland de synode op de hoogte van de stand van zaken van
dat moment: Bekker was inmiddels door de Noord-Hollandse synode uit zijn ambt
gezet. Gelderland betoonde zich hierover tevreden en zei opnieuw dat het de verdere
strijd tegen auteur en boek zou steunen; ook in de daaropvolgende jaren werd de wens
tot medestrijden telkens herhaald.29®
Niet alleen Röell en Bekker en hun boeken werden in de gaten gehouden, op verzoek
van de correspondent van Friesland paste men ook op voor de boeken van Johannes
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Becius 2 " en Foecke Floris' 00 , alsmede voor een boek van de labadist Petrus Yvon.301
Daarnaast werd herhaaldelijk gewaarschuwd voor de geschriften van Galenus Abrahamsz. 302
Een laatste hier te bespreken kwestie betrof een ruzie tussen Pierre Jurieu en Samuel Basnage de Flottemanville. Laatstgenoemde kwam bij de Gelderse synode namelijk
klagen dat de geschriften van de Rotterdamse, Waalse predikant Jurieu 303 dwalingen
bevatten. Hij verklaarde dat zijn klachten bij de eigen, Waalse synode zonder gevolg
waren gebleven. De. Gelderse synode achtte zich bevoegd daarom de geschriften van
Jurieu te doorzien, aangezien het om publiek gemaakte werken handelde. De correspondent van Zuid-Holland wees er echter op dat Jurieu een geacht predikant was;
daarom stelde hij voor de Rotterdamse Nederduitse kerkenraad met de Rotterdamse
Waalse kerkenraad over deze kwestie te laten overleggen. Op dit voorstel besloot de
synode in te gaan. 3 ° 4
Via de correspondent van Zuid-Holland, Johannes Doesburgh, ontving de Gelderse synode vervolgens de extracten van de Rotterdamse Waalse kerkenraad van 14 november 1694 en 20 februari, 20 maart en 19 juni 1695, waarin door die kerkenraad de ruzie
tussen Basnage de Flottemanville en Jurieu voor afgedaan was verklaard.305 De Gelderse synode besloot naar aanleiding hiervan zich verder niet meer met deze zaak te
bemoeien; men vertrouwde erop dat de Waalse synode zelf wel in staat zou zijn de
onderlinge vrede te bewerkstelligen en te bewaren en te letten op de zuivere leer. Een
kopie van dit besluit werd, via Doesburgh, toegezonden aan de Rotterdamse Waalse
kerkenraad, die het dan weer zou kunnen doorgeven aan de Waalse synode. 306
6.4 De Waalse gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch
6.4.1 Historische situering
Toen in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw de vervolgingen der protestanten op hun hevigst waren, kwam in Antwerpen, in het geheim, de 'Synode provincial des Eglises soubs la Croix des Païs-bas, de Brabant, de Flandres, d'Haynaut et d'Artois' bijeen. Tot die synode behoorde ook de 'Eglise de l'Arbre au Bois, dite de Bol', de
Waalse kerk van 's-Hertogenbosch.3°7 In 1579 verdween deze kerk en pas in 1630 werd
zij heropgericht. 308 Een jaar later stemde de Waalse synode in met de bevestiging van
ds. Mardochée SufFren als predikant van de Bossche Waalse gemeente. 309
Reeds op 17 december 1632 kwam SufFren te overlijden; hij werd opgevolgd door
Daniël Gastel. Op 18 mei 1636 werd vervolgens, als opvolger van Gastel, Samuel des
Marets (of: Maresius) (1599-1673) als predikant bevestigd. Voor het houden van zijn preken kon Maresius gebruik maken van de St. Annakapel, de vaste kerk van de Waalse
gemeente van 's-Hertogenbosch.310
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6.4.2 Interne censuurpogingen door de Waake gereformeerde kerk
Toelichting op de geraadpleegde bronnen
De acta van de Waalse gereformeerde kerkenraad zijn geraadpleegd in het Hospice Wallon te Amsterdam. Zie de bibliografie voor een nadere omschrijving van de geraadpleegde bronnen.
De aangetroffen gevallen van censuur
Aangezien de Bossche Waalse gemeente, na haar verdwijning in 1579, pas in 1630 werd
heropgericht, bestaan er over de eerste periode (1617-1625) geen acta. Alleen de tweede,
derde en vierde periode zijn onderzocht. Opvallend genoeg komt in de acta over deze
periodes slechts één, tamelijk summiere, censuurkwestie aan de orde. Een indeling in
periodes zoals hierboven is gehanteerd, is derhalve niet nuttig. De betreffende kwestie
(in 1647-1648) zal hieronder direct worden behandeld.
Onenigheid tussen Maresius en Chabaneus
In 1636 werd Samuel Maresius zowel predikant van de Bossche Waalse gemeente, als
'superintendent' en professor van de Bossche Latijnse school. Tegelijk met hem werd
Izaak de Chabanes (of: Chabaneus) (gest. 1658) tot rector van dezelfde school
benoemd.' 11 Al vrij snel ontstond tussen Maresius en Chabaneus onenigheid en dit was
de reden waarom Maresius' superintendentschap reeds in 1638 werd opgeheven.312 In
dat jaar vertrok Maresius naar de nieuwe Illustre School van 's-Hertogenbosch.'13
De onenigheid tussen Chabaneus en Maresius bereikte haar hoogtepunt in 1639: tijdens een woordenwisseling had Maresius Chabaneus' vrouw, Anna Hortensia, een klap
in het gezicht gegeven. Chabaneus beweerde vervolgens dat deze klap had geleid tot een
miskraam van zijn vrouw; hij maakte Maresius derhalve uit voor een moordenaar. Onderzoek wees echter uit dat Chabaneus' aanklacht volkomen ongegrond was. Maresius
maakte de kwestie zelfbij de schout aanhangig en ook de Waalse kerkenraad raakte erbij
betrokken. De laatste schaarde zich achter Maresius. Uiteindelijk kwam er op 23 november 1639 een verzoening tussen de heren tot stand; van een goede verstandhouding is daarna echter nooit meer sprake geweest;'14 zeker niet toen Maresius in één van zijn schriftelijke bestrijdingen van Voetius, Lingua abortiva (1646), de kwestie rond Anna Hortensia
tot in de details publiek maakte, omdat Voetius in één van zijn geschriften de pijnlijke
kwestie in herinnering had gebracht als een bewijs van Maresius' kwalijke gedrag.3"5
Chabaneus raakte over de verschijning van Maresius' Lingua abortiva zeer verbolgen.
In 1647 gaf hij daarom in Utrecht een tegengeschrift in het licht, onder de titel Episto-
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la confutatoria atrocissimarum calumniarum, et ineptarum exprobationum Samuelis Maresii professons Groningani. Hoewel het er aanvankelijk op leek dat dit tegengeschrift in
Utrecht verboden zou worden, kwam het uiteindelijk niet zo ver.316
Op 27 maart 1647 zond Maresius een brief aan de Waalse kerkenraad van 's-Hertogenbosch om zich over Chabaneus' tegengeschrift te beklagen. Deze kwestie werd vervolgens meerdere malen in de kerkenraadsvergaderingen besproken. Men besloot uiteindelijk Maresius' Lingua aborttva door te nemen, alsmede Chabaneus' reactie daarop.
Na veel overleg en dringende verzoeken aan Maresius op te houden met het uitgeven
van allerhande twistgeschriften, besloot de Bossche kerkenraad de kwestie tussen Maresius en Chabaneus op 1 oktober 1647 voor gesloten te verklaren.'17
Gesloten of niet, in februari 1648 liet Maresius toch een reactie op Chabaneus' EpistoL· confutatoria het licht zien, onder de titel Expostuktio adD.G. Voetium. Dit geschrift
had hij overigens reeds in april 1647 vervaardigd, maar hij had het toen, op verzoek van
anderen, niet laten drukken. Aangezien hij de reacties op en maatregelen tegen Chabaneus' geschrift onbevredigend achtte, maakte hij zijn Expostuhtio in 1648 echter alsnog
publiek.318
6.5 Samenvatting en conclusie
In de jaren 1617-1625 was van boekencensuur in 's-Hertogenbosch geen sprake. Hooguit kantte de magistraat zich tegen gevloek en geschreeuw in de straten, maar schriftelijk werk werd ongemoeid gelaten. De reden waarom het in deze jaren niet kwam tot
censuurmaatregelen, wordt uit de bronnen niet duidelijk. Het ligt echter voor de hand
dat een en ander te maken had met de situatie waarin 's-Hertogenbosch zich in deze
periode bevond: voortdurend werd de stad aangevallen en belegerd en het valt niet uit
te sluiten dat de aandacht van de magistraat zich voornamelijk richtte op de problemen
die daaruit voortvloeiden. Misschien waren er daardoor nauwelijks mogelijkheden zich
ook nog met de controle van geschriften bezig te houden.
Na 1629 maakte 's-Hertogenbosch deel uit van de Generaliteitsgebieden. Dat leidde er
onder meer toe dat voortaan door de Staten-Generaal alle centrale censuurplakkaten
aan de Bossche magistraat werden toegestuurd. Die laatste paste de in de plakkaten vervatte regels waar nodig ook concreet toe: zo werden in 1651, conform de plakkaten, alle
boekdrukkers en boekverkopers voor de magistraat ontboden om van hen te horen hoeveel drukpersen er in de stad aanwezig waren en om hen te laten beloven dat zij zich
niet met opruiend drukwerk zouden inlaten.
In zeer beperkte zin trad de Bossche magistraat in de jaren 1647-1655 op tegen
bepaalde geschriften: een libel dat was verspreid in een aangrenzend dorp werd verboden en naar aanleiding daarvan kondigde de magistraat een censuurmaatregel af, in de
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hoop aldus de makers en verspreiders van het betreffende libel te kunnen achterhalen.
Daarnaast werd het omstreden gebruik van allerhande katholieke schoolboeken op de
eigenlijk verboden katholieke bijscholen in de gaten gehouden. Algemene klachten
hierover door de met het toezicht op de scholen belaste scholarchen werden uiteinde
lijk concreet toen een 'paaps' ABC-boekje werd aangetroffen. Dit boekje werd gevisi
teerd en deze visitatie leidde tot het algemene bevel voortaan alle katholieke boeken
vooraf te laten controleren.
In de derde onderzochte periode was het opnieuw een, ditmaal handgeschreven, libel
dat zorgde voor meer algemene maatregelen: de verspreiding van het betreffende libel
leidde tot de afkondiging van een stedelijke censuurkeur tegen opruiende geschriften.
Verwikkelingen binnen de Nederduitse en Waalse gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch leidden ertoe dat de Bossche magistraat aanvankelijk besloot het drukken van
een geschrift dat voor onderlinge ruzies had gezorgd, te verbieden. Toen men echter
ontdekte dat de persen ten onrechte waren stilgezet, kwam men op de beslissing terug
en kon het geschrift alsnog vrijelijk het licht zien. Het optreden van de magistraat in
dezen was dus zeker niet star: zonder veel problemen werden reeds genomen maatrege
len teruggedraaid.
Ook in de jaren 1687-1695 leidde een paskwil tenslotte tot een stedelijke censuurpublicatie: deze keer ging het om een geschrift dat was verspreid door het heimelijk in de col
lectezakjes van de diakenen te stoppen. Degene die het gewraakte paskwil onder de aan
dacht van de magistraat bracht, werd vervolgens zelf door censuurmaatregelen getroffen
toen hij een interne magistraatsmemorie publiek maakte en daarmee de Bossche magi
straat voor de wereld te kijk zette.
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw deed zich de enige censuurkwestie voor
die terecht kwam bij de Bossche schepenbank; tot die tijd waren de verschillende, ove
rigens veel minder omvangrijke, affaires altijd afgedaan door de magistraat zelf. Die ene
door de schepenbank beoordeelde censuurkwestie leidde meteen ook tot het enige Bos
sche boekverbod van de zeventiende eeuw: Den catholycken pedagoge vzn Petrus van den
Bossche werd verboden en de auteur werd verbannen. Voor de afhandeling van het pro
ces tegen Van den Bossche werden door de magistraat zelfs de Staten-Generaal te hulp
geroepen. De inschakeling van de Staten-Generaal zal hoogstwaarschijnlijk grotendeels
zijn ingegeven door de staatkundige positie van 's-Hertogenbosch: de stad behoorde
immers tot de Generaliteitsgebieden, waar de Staten-Generaal en de Raad van State het
hoogste gezag hadden.
De positie van de Nederduitse gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch was, zeker in
de eerste jaren, tamelijk problematisch: aanvankelijk vormde de Bossche kerkenraad
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EXTRACT VAN PRIVILEGIE.

C

A R o L u s by der gratie Godts , Koningh van Caftilicn , van
Leon, van Arragon, &c. Heeft toe-gdacten aen H E N D R I C K
VAN D U N W A I T
, ghefworen Boeck-drucker , alleen te moghen drucken den Boeck ghenacmt den Catbolijckjen Pedagoge , oft
Cbrifielijcken Onder-wijfer inden Catecbifmus , by een vergaedert, ende
voor-gheftelt door den Eerweerdighen Pater P E T R U S V A N D E N
B O S S C H E Pradicator Generalis , ende lAißionarius van het Htyligb
Tredickr Heeren Orden, verbiedende aen alle andere Bocck-printcrs,
ende Boeck-vcrkoopcrs den felven in't gheheel , oft ten deele naer te
drucken, oft te Conterfey ten, oft elders ghedruckt in defe Landen
te brenghen , oft te verkoopen , binnen den tijdt van neghen Jaeren ,
op de verbeurte yande fclve Boecken , ende de Amende begrepen in
d'opene Brieven daer van fijnde. Gheghcven in onfe Stadt Bruííel,
lien 4 . November 1 6 8 4 .

Ónderceeckent
Loj/ens.

НЕТ
'Extract van privilegie' in Den catholycken pedagoge oft christelycken onderwyser in den Catechismus.
Antwerpen, 1685, f****2v. (Illustratie afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, 395 с 76)
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met de kerkenraden in de Meierij een halve classis en omdat er geen eigen Brabantse
synode was, ressorteerde men als classis onder de synode van Gelderland. Eén en ander
hield in dat men te maken had met de interne censuurmaatregelen zoals die door de
Gelderse synode werden getroffen. Van interne censuur op kerkenraadsniveau was nauwelijks sprake. Wel nam men via classis en synode deel aan de landelijke discussies over
licentieus drukwerk in het algemeen en de verwerpelijke geschriften van Voetius, Maresius, Bekker en Röell in het bijzonder.
Gesteld moet worden dat in het zeventiende-eeuwse s-Hertogenbosch maar op zeer
beperkte schaal van boekencensuur sprake is geweest. Wel werd er gedurende de gehele eeuw herhaaldelijk over bepaalde geschriften gesproken, omdat hun inhoud daar op
een of andere manier aanleiding toe gaf, maar tot concrete censuurmaatregelen kwam
het vrijwel nooit. Geen enkele keer werden boekverkopers of boekdrukkers gearresteerd
en gevangengenomen. Slechts één boek werd in 's-Hertogenbosch officieel verboden en
slechts één verbanning werd uitgesproken. De overige censuuraangelegenheden moeten
waarschijnlijk veeleer worden gezien als randverschijnselen van onderlinge twisten binnen de Bossche magistraat of de Bossche kerkenraden.
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Aan het einde van deze studie is het zaak de uit het onderzoek naar voren gekomen
resultaten nog eenmaal nader te beschouwen. In hoofdstuk ι werden reeds de beper
kingen van dit onderzoek uiteengezet. De onderzochte periode besloeg niet de gehele
zeventiende eeuw. Er werd een keuze gemaakt voor vier tijdvakken: 1617-1625, 16471655, 1667-1675 en 1687-1695. De belangrijkste politieke en godsdienstige ontwikkelin
gen voor de zeventiende-eeuwse Republiek speelden zich in deze jaren af, zodat ervan
kon worden uitgegaan dat de kerkelijke en wereldlijke overheden juist toen de produc
ten van de drukpers nauwlettend in de gaten hielden. In ruimtelijk opzicht werd het
onderzoek beperkt tot de Staten-Generaal, de Staten van Holland, hun Gecommitteer
de Raden, het Hof van Holland en de drie steden Rotterdam, Deventer en 's-Hertogenbosch. Voor de kerkelijke boekencensuur werden de archieven van de Nationale
Synode van 1618-1619, de Waalse synode, de particuliere synode van Zuid-Holland en
de classes en kerkenraden van de reeds genoemde steden onderzocht.
De gemaakte keuzes leiden ertoe dat in principe geen uitspraken kunnen worden
gedaan die gelden voor de gehele Republiek gedurende de gehele zeventiende eeuw. Het
voor deze studie uitgevoerde onderzoek leverde echter dusdanig veel bruikbaar materiaal
op, dat het wel mogelijk is geworden een genuanceerd beeld te geven van de manier waar
op de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek gestalte kreeg. De mate van
drukpersvrijheid kan zeker grotendeels uit de aangetroffen vondsten worden afgeleid.
Hieronder zullen de voornaamste resultaten nog eens beknopt worden weergegeven.
Centraal en gewestelijk niveau, wereldlijk
Gedurende de zeventiende eeuw concentreerden de drukkersactiviteiten zich met name
in het gewest Holland. Een van de gevolgen hiervan was dat Holland geregeld het voor
touw nam bij de uitvaardiging van censuurplakkaten. De door Holland opgestelde
plakkaten werden veelal overgenomen door de Staten-Generaal, zodat zij in de gehele
Republiek rechtsgeldigheid kregen. Daarnaast werden plakkaten afgekondigd door de
overige provinciale Staten.
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Hoewel de uitgevaardigde plakkaten tamelijk stringent waren geformuleerd, stuitte
de uitvoering ervan nogal eens op praktische bezwaren. Degenen die met de uitvoering
waren belast, bleken niet altijd bereid te zijn zich op een behoorlijke wijze van hun taak
te kwijten. Daarnaast stond een gewestelijk en stedelijk particularisme een efficiënte uitvoering vaak in de weg. Aangezien elk gewest en daarbinnen elke stad eigen regels toepaste, was van een eenduidige boekencensuur amper sprake.
Buitenlandse mogendheden hadden een tamelijk grote invloed op de censuurwetgeving in de Republiek. Het staatsbelang was erbij gediend wanneer internationale conflicten zoveel mogelijk werden vermeden. Meer dan eens werden censuurplakkaten uitgevaardigd en concrete boekverboden afgekondigd om de omringende landen, met
name Engeland en Frankrijk, mild te stemmen.
Rond het midden van de zeventiende eeuw werd duidelijk dat van een goed functionerende preventieve censuur geen sprake kon zijn. De censuurplakkaten werden
steeds repressiever van aard. In de loop van de eeuw werd de censuurwetgeving ook
steeds meer een lokale aangelegenheid, waardoor een almaar grotere diversiteit aan verbodsbesluiten ontstond.
Tegen ongewenst drukwerk werd vooral opgetreden wanneer ernstig gevaar dreigde
voor de openbare orde in de Republiek. Gesteld kan worden dat van een structurele
aanpak bij de opsporing van betrokkenen geen sprake was. Vooral in zeer roerige jaren
werd door de censurerende wereldlijke instanties gebruikgemaakt van een systeem van
beloningen voor verklikkers. Ook kwamen die instanties van onwenselijke geschriften
op de hoogte via buitenlandse ambassadeurs en via de gedeputeerden van de classes en
synodes van de Nederduitse en Waalse gereformeerde kerk.
De zwaarte van de opgelegde straffen werd sterk beïnvloed door de politieke situatie
van het moment. Vaak werden de straffen groter, wanneer de spanningen opliepen.
Men bediende zich vooral van boetes; bij ernstiger overtredingen, meestal bij recidive,
werden ook verbanningen opgelegd. Lijfstraffen bleven vrijwel altijd achterwege.
Bij censuurkwesties was er nogal eens sprake van jurisdictieconflicten. Stedelijke
gerechten probeerden bepaalde zaken te behouden of naar zich toe te trekken, terwijl het
Hof ernaar streefde zoveel mogelijk kwesties zelf af te handelen. Wanneer eenmaal een
vonnis was geveld, bleek het vaak moeilijk op de stipte naleving daarvan toe te zien: verbanningen werden meer dan eens genegeerd en verboden verklaarde boeken zagen toch
nog het licht in andere talen of onder andere titels. Opmerkelijk was de manier waarop
stadhouder Willem III zich van zeer dichtbij met enkele censuurprocessen bemoeide.
Door zijn toedoen liepen drie processen anders af dan het Hof zich had voorgesteld.
Goede mogelijkheden voor censuur waren er voor de wereldlijke instanties bij de verschillende couranten die in de Republiek het licht zagen. Via octrooiverleningen kon-
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den aan de couranten inhoudelijke eisen worden gesteld. Een octrooi werd namelijk pas
verleend wanneer de courantier beloofde zich aan bepaalde regels te zullen houden.
Wanneer over couranten toch klachten werden geuit, maakten de censurerende instanties vaak gebruik van tijdelijke verschijningsverboden en geldboetes. Meer in het algemeen werd een octrooi in principe slechts gebruikt als een bescherming tegen nadruk
en andere oneerlijke concurrentie, maar de verlenende instanties grepen deze mogelijkheid zeker ook aan om bepaalde inhoudelijke voorwaarden te stellen aan auteurs en uitgevers. Een en ander hield overigens niet in dat octrooien mochten worden beschouwd
als een inhoudelijke goedkeuring. Hoewel octrooien censuurmogelijkheden boden,
waren die mogelijkheden beperkt, omdat octrooien gedurende de zeventiende eeuw
nooit verplicht waren.
Ook prenten en kaarten werden in de gaten gehouden. Hierbij gold dat vooral
mogelijke beledigingen van buitenlandse mogendheden een belangrijke drijfveer voor
vervolgingen vormden. Op degenen die bij opruiende prenten betrokken waren, waren
de algemene censuurplakkaten tegen schadelijk drukwerk van toepassing. Kaarten werden slechts verboden uit strategische overwegingen. Bepaalde geografische gegevens
mochten niet in vijandelijke handen geraken. Overigens was in dergelijke gevallen nooit
sprake van bestraffingen. In principe werden vervaardigers schadeloos gesteld.
Tegen de geschriften van verschillende heterodoxe stromingen werd gedurende de
gehele zeventiende eeuw opgetreden. Vooral de socinianen werden zeer gevaarlijk
geacht; verschillende strenge plakkaten zagen tegen hen en hun boeken het licht. Daarnaast werd gelet op de geschriften van de meer sektarische richtingen: de rozenkruisers
en de volgelingen van De Labadie, Koelman en Rothé. De teksten die werden vervaardigd door katholieken en joden, waren eveneens aan censuur onderhevig en ook werd
herhaaldelijk opgetreden tegen werken van vertegenwoordigers uit de nieuwe, filosofisch-rationalistische beweging.
Centraal en gewestelijk niveau, kerkelijk
Op basis van artikel 55 uit de kerkorde van 1619 werd door de kerk telkens weer benadrukt dat de manuscripten van alle lidmaten vooraf'aan kerkelijke 'visitatores librorum'
dienden te worden voorgelegd. Alleen na een expliciete kerkelijke goedkeuring mocht
een tekst op de pers worden gelegd.
De naleving van artikel 55 leverde echter veelvuldig problemen op. Over en weer
beschuldigden de Waalse en de Nederduitse gereformeerde synodes elkaar ervan zich te
weinig aan het bewuste artikel gelegen te laten liggen. Ook binnen de eigen synodes
negeerden meerdere lidmaten de voorschriften. Aldus kon vaak pas wanneer teksten
eenmaal waren gedrukt, worden opgetreden. Intern konden de synodes vanzelfsprekend
slechts kerkelijke straffen opleggen.
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Indien ook niet-kerkelijke bestraffingen gewenst waren, moesten de kerkelijke
instanties zich wenden tot de wereldlijke. Vooral wanneer het auteurs betrof die niet tot
de gereformeerde kerk behoorden, werd aan de wereldlijke overheid om hulp gevraagd.
Gedurende de gehele eeuw werden door de kerk pogingen in het werk gesteld om officieel erkende 'visitatores librorum' te verkrijgen. De wereldlijke instanties stemden hier
echter nooit in toe.
Niet vaak gaf de wereldlijke overheid gehoor aan de kerkelijke verbodsoproepen.
Veelal werden de kerkelijke gedeputeerden aan het lijntje gehouden met loze toezeggingen. Dat weerhield de synodes er niet van telkens opnieuw met allerlei voorstellen te
komen tot wering van licentieus drukwerk. De Waalse synode liet overigens minder van
zich horen dan de Nederduitse synode. Meestal besloten de Walen eerst met de Nederduitse broeders te overleggen alvorens de wereldlijke overheid te benaderen.
Binnen de kerk speelden zich vele onderlinge conflicten af. Deze conflicten leidden
tot een stroom aan polemische geschriften. Telkens weer, maar tevergeefs, werden de
strijdende partijen geattendeerd op de bepalingen in artikel 55. In 1694 werd door de
Staten van Holland een reglement opgesteld ten behoeve van de vrede der kerken. Daarin werd het eenieder uitdrukkelijk verboden twistschriften door de druk gemeen te
maken.
De steden
Voor het censuurbeleid van de Rotterdamse magistraat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw zal vooral de overwegend remonstrantse gezindheid van de meeste magistraatsleden bepalend zijn geweest. Maurits' wetsverzetting leidde ertoe dat een contraremonstrantsgezinde magistraat de teugels in handen kreeg; vanaf dat moment werden
de remonstranten en hun geschriften aanzienlijk minder welwillend bejegend.
Hoewel de hogere censuurwetgeving van de Staten van Holland in de stad werd
afgekondigd, was meer dan eens sprake van juridische conflicten tussen stad en Staten.
Veelal wilde Rotterdam zaken zelf afhandelen, die volgens de Staten dienden toe te
komen aan het Hof van Holland. Rotterdam vaardigde ook eigen censuurkeuren uit.
Geregeld werden magistraat en schepenbank gedwongen de erin opgenomen bepalingen in praktijk te brengen, wanneer boekverkopers en boekdrukkers de wetten evident
schonden. De indrukwekkendste censuurzaak speelde in 1672, toen de Rotterdammer
Izaak Naeranus betrokken leek te zijn bij de vervaardiging en verspreiding van een fel
anti-stadhouderlijk pamflet. Bepalend voor de afloop van deze zaak was de invloed van
staatsgezinde bestuurders binnen de Rotterdamse magistraat. Politieke motieven speelden evenzeer een rol bij het optreden tegen paskwillen die waren gericht tegen de omstreden baljuw Jacob van Zuijlen van Nijevelt.
Op het censuurbeleid van de Rotterdamse magistraat heeft ook de Nederduitse gere-
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formeerde kerk een zekere invloed uitgeoefend, met name tegen het einde van de zeventiende eeuw. Toch leken de acties als het gevolg van kerkelijke klachten vooral te zijn
bedoeld om de predikanten 'zoet' te houden. In het algemeen waren deze acties maar
zelden effectief.
In Rotterdam werd zeker een vorm van boekencensuur uitgeoefend. Verschillende
censuurprocessen werden er gevoerd met meer dan eens bestraffingen — vooral ernstige
berispingen, vermaningen en geldboetes — als gevolg. In Rotterdam kon dan ook zeker
niet alles probleemloos van de persen komen. Het drukwerk in de stad werd nauwlettend in de gaten gehouden. Degenen die zich inlieten met opruiend drukwerk, konden
beslist niet zonder meer hun gang gaan.
Minder streng was het optreden van de Deventer magistraat. In de periode 1617-1625
kan voor Deventer zelfs nauwelijks van censuur worden gesproken. Net als in Rotterdam werd de centrale en provinciale censuurwetgeving in de stad uitgevaardigd, maar
tot eigen censuurkeuren kwam het in de eerste jaren niet. Uniek aan het censuursysteem
van Deventer was het visitatierecht dat de Deventer Schoolraad in 1630 verwierf voor
vrijwel alle geschriften die op Deventer persen gedrukt zouden worden. Hiermee werd
de Schoolraad een mogelijkheid tot preventieve censuur geboden.
Tegen het midden van de zeventiende eeuw werd de bemoeienis van de Deventer
magistraat met de geschriften die in de stad het licht zagen, aanzienlijk groter. Vanaf
toen trof de magistraat wel enkele eigen censuurmaatregelen. Niet alleen de Schoolraad,
maar ook de magistraat zelf hield zich, zij het op beperkte schaal, bezig met het visiteren van bepaalde geschriften. Verschillende concrete bestraffingen vonden plaats.
Bij de gewestelijke twisten in Overijssel was ook de stad Deventer nauw betrokken.
Die betrokkenheid had invloed op het Deventer censuurbeleid: een libel waarin de twisten op een voor Deventer ongunstige manier werden belicht, belandde zowaar op de
brandstapel.
Net als in Rotterdam werd ook in Deventer zo nu en dan rekening gehouden met
klachten die werden geuit door de kerkenraad. Een aantal concrete acties was het
gevolg. De Deventer kerkenraad en classis en de synode van Overijssel traden intern
tegen bepaalde geschriften op (of deden een poging daartoe) op eenzelfde manier als de
kerkelijke instanties elders in de Republiek. Binnen de Deventer kerkenraad waren
vooral Revius en Sibelius belangrijke voorvechters voor het behoud van de zuivere leer.
Bij de grote landelijke censuurkwesties zoals die rond Bekker en Röell was de synode
van Overijssel vooral een toeschouwer: men keek toe en stemde in en daar bleef het bij.
In Deventer is, alles bij elkaar, op beperkte schaal van boekencensuur sprake
geweest; ze was echter aanzienlijk minder omvangrijk dan de boekencensuur te Rotterdam.
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Net als in Deventer vond in 's-Hertogenbosch in de jaren 1617-1625 geen boekencensuur plaats. Het is niet ondenkbaar dat het achterwege blijven van censuur te maken
had met de situatie waarin 's-Hertogenbosch zich op dat moment bevond: wellicht werd
de aandacht van de magistraat volledig opgeëist door de problemen die voortvloeiden
uit de vele aanvallen die op de stad werden gedaan.
Toen 's-Hertogenbosch na 1629 deel ging uitmaken van de Generaliteitsgebieden,
leidde dat er onder meer toe dat voortaan door de Staten-Generaal alle centrale censuurplakkaten aan de Bossche magistraat werden toegestuurd. De erin opgenomen
bepalingen werden binnen 's-Hertogenbosch concreet toegepast. Verschillende malen
werd in de stad tegen bepaalde geschriften opgetreden. In 's-Hertogenbosch kwam
slechts één censuurkwestie bij de schepenbank terecht. Tot dan toe waren de verschillende, overigens veel minder omvangrijke, affaires altijd afgehandeld door de magistraat
zelf. Het voor de schepenbank brengen van de betreffende kwestie had ook het enige
officiële Bossche boekverbod van de zeventiende eeuw tot gevolg: Den catholycken pedagoge van Petrus van den Bossche werd verboden en de auteur werd verbannen. Interessant is dat voor de afhandeling van het proces tegen Van den Bossche zelfs de StatenGeneraal te hulp werden geroepen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze inschakeling van
de Staten-Generaal vooral werd ingegeven door de staatkundige positie van 's-Hertogenbosch: de stad behoorde immers tot de Generaliteitsgebieden, waar de Staten-Generaal en de Raad van State het hoogste gezag hadden. Is deze veronderstelling juist, dan
werd het censuurbeleid van de magistraat hier, anders dan in de steden Rotterdam en
Deventer, bij belangrijke kwesties bepaald door de staatkundige positie van de stad.
Ook in 's-Hertogenbosch werd soms naar kerkelijke klachten over geschriften geluisterd. Een enkele keer werden er door de magistraat op kerkelijk verzoek maatregelen
getroffen. De positie van de Nederduitse gereformeerde kerk van 's-Hertogenbosch was,
zeker in de eerste jaren, tamelijk problematisch. Aanvankelijk behoorde de Bossche kerkenraad niet tot een normale classis. Toen die er op een gegeven moment wel kwam,
ressorteerde deze onder de synode van Gelderland, omdat er geen eigen Brabantse synode was.
In 's-Hertogenbosch werd gedurende de gehele zeventiende eeuw herhaaldelijk over
bepaalde geschriften gesproken, maar tot concrete censuurmaatregelen kwam het vrijwel nooit; in ieder geval werden boekverkopers of boekdrukkers nimmer gearresteerd en
gevangengezet. Maar één boek werd in 's-Hertogenbosch officieel verboden en naar aanleiding daarvan werd slechts één verbanning uitgesproken. De overige censuuraangelegenheden lijken eerder bijverschijnselen van onderlinge twisten binnen de Bossche
magistraat of de Bossche kerkenraden te zijn geweest.
Zoals te verwachten viel, deden zich in de grootste onderzochte drukkersstad de meeste censuurkwesties voor. In Rotterdam werden verschillende processen gevoerd, terwijl
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die in Deventer en 's-Hertogenbosch vrijwel geheel achterwege bleven. Uit de kwesties
die in de drie steden speelden, wordt duidelijk dat de voorkeur van de magistraat als
geheel of enkele magistraatsleden in het bijzonder, in zowel politiek als godsdienstig
opzicht, bijna altijd van invloed was op de manier waarop censuurzaken werden afgehandeld.
In Rotterdam was duidelijk sprake van een streven bij censuurkwesties de eigen
autonomie zoveel mogelijk te bewaren. Dit streven leidde tot verschillende botsingen
tussen de stad enerzijds en de Staten en het Hof van Holland anderzijds. In Deventer
lijkt van jurisdictieconflicten geen sprake te zijn geweest. Door de Staten van Overijssel
werden veel minder censuurplakkaten uitgevaardigd dan door de Staten van Holland.
Niets wijst erop dat de Staten en het Hof van Overijssel een grote behoefte hadden censuurzaken op gewestelijk niveau afte handelen. Nu waren die Staten gedurende langere perioden van de zeventiende eeuw ernstig verdeeld. Op sommige momenten was zelfs
sprake van twee Statenvergaderingen in Overijssel. Het zou goed kunnen zijn dat daardoor weinig aandacht overbleef voor een efficiënte provinciale boekencensuur. In ieder
geval blijkt in de archiefstukken nergens dat van touwtrekkerij tussen Deventer en het
Hof van Overijssel sprake is geweest. Geheel anders lag het voor 's-Hertogenbosch. De
magistraat van die stad viel direct onder het bestuur van de Staten-Generaal en de Raad
van State. De stap om bij een grote censuurkwestie de Staten-Generaal in te schakelen
lijkt een logisch voortvloeisel uit deze verhouding te zijn. Voor 's-Hcrtogenbosch kon
er, gezien de staatkundige positie, in het geheel geen sprake van zijn de eigen autonomie in censuurzaken te beschermen.
De rol die de verschillende Nederduitse en — voor zover aanwezig — Waalse kerkenraden speelden bij de uitoefening van boekencensuur (zowel binnen als buiten de kerk),
was in de drie onderzochte steden nagenoeg gelijk. Interne lokale kwesties werden telkens eerst in de kerkenraad besproken, waarna ze eventueel werden doorgeleid naar de
classes en vervolgens naar de synodes. Landelijke zaken kwamen juist van bovenaf, dus
via synodes en classes, bij de kerkenraad terecht. Veelvuldig klopten gedeputeerden van
de kerkenraden bij hun magistraten aan met verzoeken om hulp bij de strijd tegen
ongewenst drukwerk. Meestentijds werden zij min of meer 'afgescheept', maar af en toe
leidden hun klachten toch tot acties van de kant van de magistraat. Hoewel de kerkenraden dus doorgaans nul op het rekest kregen, mogen de successen die zij soms boekten, niet uit het oog worden verloren.
De mate van drukpersvrijheid binnen de zeventiende-eeuwse Republiek
Wat kan naar aanleiding van deze studie nu worden gezegd over de mate van drukpersvrijheid in de zeventiende-eeuwse Republiek? In ieder geval is gebleken dat in de onderzochte periodes op zowel centraal en gewestelijk, als stedelijk niveau meerdere betrok-
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kenen bij ongewenst drukwerk zijn vervolgd en bestraft. Van een onbeperkte drukpers
vrijheid kan dus zeker niet gesproken worden. Blijft echter de discrepantie tussen de
tamelijk strenge censuurplakkaten en de uiteindelijke uitvoering daarvan. Minder ver
volgingen en bestraffingen vonden plaats dan wellicht op grond van die plakkaten ver
moed zou kunnen worden. Nu is het een algemeen verschijnsel dat wetten streng wor
den geformuleerd, terwijl de interpretatie daarvan door de uitvoerenden veelal aanzien
lijk milder lijkt. Dat behoeft niet te bevreemden, aangezien de interpretator van de wet
gever doorgaans reeds een zekere 'speelruimte' krijgt. Van zo'n speelruimte zal ook in de
zeventiende eeuw sprake zijn geweest. Afhankelijk van de omstandigheden van het
moment en de voorkeuren van de interpretatoren werden de censuurplakkaten strenger
en minder streng toegepast.
In hoofdstuk ι werd reeds opgemerkt dat er een neiging bestaat de uitvoering van de
censuurwetgeving in de Republiek te vergelijken met die in de omringende landen. De
boekencensuur wordt daarmee in een relatief perspectief geplaatst. Een dergelijke ver
gelijking leidt gemakkelijk tot de conclusie dat het in de Republiek allemaal nogal 'mee
viel'. Die conclusie zegt echter niets over de mate van boekencensuur en dus de mate
van drukpersvrijheid in absolute zin. Om daarover iets te kunnen zeggen, moet uitslui
tend de wetgeving en uitvoering ín de Republiek worden geanalyseerd. Bij een dergelijke analyse moet worden vastgesteld dat van boekencensuur wel degelijk sprake was.
Niet alleen een milde variant werd in de Republiek toegepast, ook een strenge vorm
kwam meer dan eens voor. Dat leidde ertoe dat sommige overtreders diep in de buidel
moesten tasten, voor meerdere jaren achter de tralies terechtkwamen of soms zelfs de
Republiek voorgoed dienden te verlaten. Daarnaast werd, waar mogelijk, beslag gelegd
op complete oplages van ongewenste geschriften, terwijl exemplaren daarvan in enkele
gevallen publiekelijk werden verbrand. Hoewel de Republiek doorgaans als zeer tolerant
is en wordt bestempeld, mag niet worden uitgesloten dat auteurs ook een zekere mate
van auto-censuur toepasten. Vervaardigers en verspreiders van geschriften moesten in de
zeventiende eeuw altijd op hun tellen passen: de drukpersvrijheid in de Republiek kende belangrijke en niet te onderschatten beperkingen.
Voor een nog gedetailleerder beeld van de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse
Republiek is het wenselijk dat in de toekomst ook de voor deze studie niet-systematisch
onderzochte periodes volledig worden bestudeerd. Daarnaast kan het nuttig zijn de censuur zoals die werd uitgeoefend door de overige provinciale Staten en Hoven, aan een
nader onderzoek te onderwerpen. De resultaten die een dergelijk onderzoek oplevert,
zouden dan kunnen worden vergeleken met die voor het gewest Holland, opdat kan
worden nagegaan in hoeverre de censuur per gewest verschilde dan wel overeenkwam.
Het onderzoek voor deze studie moest voor het lokale niveau beperkt blijven tot drie
steden. Gezien de overeenkomsten die tussen de drie onderzochte steden zijn waar-
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genomen, valt niet uit te sluiten dat het reeds gevormde beeld nauwelijks aanpassing
behoeft. Niettemin blijft onderzoek in andere steden gewenst. Wil men kunnen komen
tot een zo volledig mogelijke lijst van verboden boeken, dan zullen op den duur de
archieven van alle Staten, alle Hoven én alle steden van de zeventiende-eeuwse Republiek moeten worden onderzocht. Of een dergelijke lijst ooit zal kunnen worden gerealiseerd, is echter zeer de vraag.
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Bijlage ι

Lijst van verboden drukwerk wel en niet

(titel en randgegevens uit archiefbronnen en even-

vermeld in Knuttel 1914

tueel secundaire literatuur). Een inhoudelijke analyse van de betreffende werken kon in dit kader

Toelichting

niet plaatsvinden. Voor sommige werken zou dat
overigens ook in het geheel niet mogelijk zijn,

Hieronder wordt een lijst weergegeven van druk

aangezien er geen exemplaren van zijn overgele-

werk waartegen door de wereldlijke overheid is

verd. Op de aldus toegekende labels valt zeker af

opgetreden. Onder wereldlijke overheid worden

te dingen; zij dienen dan ook slechts om een glo-

hier begrepen: de Staten-Generaal, de Staten van

bale indruk van types verboden drukwerk te krij-

Holland, het Hof van Holland en de Gecommit

gen.

teerde Raden. Verboden van andere wereldlijke

Waar mogelijk zijn van de werken auteur, titel

instanties zijn buiten beschouwing gelaten. 'Ver

en jaar en plaats van verschijnen vermeld. Soms

bod' dient in deze lijst zeer ruim te worden opge

ontbreken van werken één of meerdere van deze

vat: al het drukwerk waartegen maatregelen zijn

gegevens. Bij enkele zeldzame eenheden is slechts

getroffen,1 is opgenomen, dus niet alleen geschrif

een vage omschrijving uit de archiefbronnen

ten waartegen expliciete plakkaten zijn uitgevaar

bekend, terwijl dan niet valt vast te stellen om

digd. Ter illustratie: wanneer in 1666 een couran

welke concrete werken het gaat. In die gevallen is

tier tot de orde wordt geroepen vanwege een door

gewerkt met citaten uit de bronnen. De namen

hem opgenomen schandelijke passage in één van

van plaatsen waar het werk verscheen, zijn zoveel

zijn couranten, dan is de betreffende courantenaf-

mogelijk gemoderniseerd weergegeven. De werken

levering in de lijst vermeld. Werken van uiteenlo-

zijn chronologisch gerangschikt en binnen ieder

pende aard komen in de lijst voor: pamfletten,

jaar alfabetisch op auteursnaam of titel- dan wel

boeken, couranten, prenten etcetera.

citaatwoord.
Er zij er tenslotte nadrukkelijk op gewezen dat

De in de lijst opgenomen werken zijn van een

de hieronder geboden lijst geenszins een poging

'label' voorzien, op basis van hun inhoud en de
reden van het verbod: [p] = politiek, [PR] = poli-

inhoudt Knuttel volledig aan te vullen.' Let wel:

tiek-religieus, [R] = religieus, [PF] = politiek-filoso-

alleen voor de vier gekozen tijdvakken (1617-1625,

fisch en [z] = zedelijk.1 Het betreft hier een zeer

1647-1655, 1667-1675,1687-1695) zijn de verschil-

voorlopige indeling, gebaseerd op eerste indicaties

lende archiefbronnen zo volledig mogelijk onder-
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zocht.4 Een zelfde onderzoek was in di: kader

omdat ze bruikbare gegevens bevatten voor vijan-

voor de overige jaren van de zeventiende eeuw niet

delijke legers. In weer andere gevallen werden boe-

mogelijk. Eén en ander betekent dat bij een wel

ken verboden om een einde te maken aan onop-

volledige bestudering van alle archiefbronnen voor

houdelijke kerkelijke klachten. Dit zijn slechts

die overige jaren, nog titels van verboden werken

enkele voorbeelden van verbodsmotieven. De lijst

gevonden zouden kunnen worden. In hoofdstuk 2

die hierna zal worden geboden, laat een breed sca-

werd er overigens reeds op gewezen, dat zelfs wan-

la aan boekverboden zien. Verschillende titels kwa-

neer werkelijk álle bronnen zouden worden door-

men reeds in de voorgaande hoofdstukken aan de

genomen, nog altijd titels verborgen zouden blij-

orde, sommige titels verschijnen hier voor de eer-

ven, eenvoudigweg omdat documentatie daarover

ste maal. Omdat het er in deze bijlage louter om

verloren is gegaan of omdat er nooit documentatie

gaat een lijst van titels te bieden, wordt bij de ver-

over vervaardigd is.

schillende boeken niet ingegaan op mogelijke verbodsmotieven. Ook het verwijzen naar verdere

Hoewel dus niet alle jaren van de zeventiende
eeuw uitputtend zijn onderzocht, is er toch voor

secundaire literatuur moest hier achterwege blij-

gekozen een lijst voor de gehele zeventiende eeuw

ven.

te presenteren. De titels van werken buiten de
tijdvakken werden ontleend aan Knuttel 1914, aan

Achter ieder nummer 5 in de lijst staat (staan) tus-

andere secundaire literatuur en aan min of meer

sen vierkante haken telkens de verbiedende instan-

toevallige vondsten in de archieven. In de toe-

tie^) vermeld met daarachter een verwijzing naar

komst zal de lijst wellicht nog moeten worden

Knuttel 1914. Indien een werk niet bij Knuttel is

aangevuld, op basis van verder structureel onder-

genoemd, staat achter de mededeling daarvan een

zoek. Desalniettemin is een lijst voor de gehele

verwijzing naar een bewijsplaats voor het

eeuw nu reeds gewenst, omdat een dergelijke lijst

betreffende verbod in de secundaire literatuur en

toch een bepaald overzicht biedt. In ieder geval

(of) archiefbronnen. Helemaal achteraan wordt

toont de lijst een 'minimumaantal': ten minste

het toegekende label vermeld, eveneens tussen

zoveel boeken werden verboden.

vierkante haken. In de lijst is, omwille van de in
hoofdstuk 2 geboden schema's, een tijdsindeling
gemaakt in drie periodes: (I) 1576-1600, (II) 1601-

Op deze plaats zij er nog op gewezen dat voor
sommige titels niet of nauwelijks is vast te stellen

1650 en (III) 1651-1700; tussen de verschillende

waarom zij verboden werden. In enkele gevallen is

periodes is doorgenummerd. De jaren uit de geko-

de opgaaf van redenen voor een verbod uiterst

zen tijdvakken zijn van een asterisk (*) voorzien.

summier, soms ontbreekt zo'n opgaaf zelfs in het

De totale lijst omvat 263 nummers.

geheel. Uit de beschrijvingen in de hoofdstukken
2 tot en met 6 blijkt duidelijk dat allerhande

1 1581-1600

motieven bij boekverboden een rol konden spelen.
Soms ergerde men zich aan de inhoud, dan weer

1583

werd een boek verboden om buitenlandse

[1]

D.V. Coornhert: Proeve van de Heydelbergh-

mogendheden mild te stemmen. In een enkel

sche catechismo (Gouda, 1582). [Staten van

geval mochten werken niet verspreid worden

Holland; Knuttel 1914, p. 30, nr. 101] [R]
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[2]

[3]

С. van der Hoogh: Hooch-noodich advertisse-

genoemd]. [Staten-Generaal; niet in Knuttel

ment (Leiden, 1582 of 1583). [Staten van Hol

1914; zie Japikse en Rijperman 1930, pp. 333-

land; Knuttel 1914, p. 3, nr. 8] [p]

334] M

C. van der Hoogh: ['Missive op den naem
van eenen bastart van Oostenrijck'] (Leiden,

1599

1582 of 1583). [Staten van Holland; Knuttel

[10]

1914, p. 3, nr. 8] [p]

E. van Meteren: Belgische ofte Nederlantsche
historie van onsen tijden (Delft, 1599). [Sta
ten-Generaal; Knuttel 1914, p. 78, nr. 262]

1587
[4]
[5]

[p]
Angilem (?): Belgica oratio. [Staten van Hol

[11]

[Boek 'in de Engelsche sprake' betreffende

land; Knuttel 1914, p. 88, nr. 293] [p]

de aanspraak die de Schotse koning zou heb

Veronschuldinghe van Jacob Valmar, vanden

ben op de Engelse troon]. [Staten-Generaal;

capiteynen Cosmo de Pescarengis ende Nicolas

niet in Knuttel 1914; zie Japikse en Rijper

de Maulde sone vanden beere van Mansart

man 1930, p. 494] [P]

(Utrecht, 1587). [Hof van Holland; Knuttel
1914, p. 122, nr. 415] [p]

[TOTAAL: II verboden, waarvan 3 niet in Knuttel
1914]

1590
[6]

D.V. Coornhert: Proces van 't ketterdoden

ζ

1601-1650

ende dwang der conscientien (Gouda, 1590).
[Staten van Holland; Knuttel 1914, pp. 30-31,

1601

nr. 102] [p]

[12]

R. Schilders: ['seker discours in twee deelen,
belangende de successie van den Coninck

1591
[7]

van Schotlant totte croone van Engelant'].
D.V. Coornhert: Defensio processus de non

[Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie

occidendis haereticL· (Gouda, 1591). [Staten

Japikse en Rijperman 1941, pp. 475-476] [p]

van Holland; Knuttel 1914, pp. 30-31, nr.

[13]

102] [p]

Horae beatae Mariae Virginis etc. [en andere
in het Engels vertaalde katholieke boeken
zonder opgave van titels]. [Staten-Generaal;
niet in Knuttel 1914; zie Japikse en Rijper

1595
[8]

man 1941, pp. 475-476] [R]

['seeker translaet van den Bijbel, zonder
naam van vertaler of drukker verschenen,
misschien wel van een Doopsgezinde

1606

bewerkt']. [Staten van Holland; niet in

[14]

Knuttel 1914; zie Sepp 1891, pp. 27-28] [R]

Ph.A. Codomanus: Apologia pro Georgio
Popelio barone de Lobkovitz (Dicaeopolis,
1606). [Staten-Generaal; Knuttel 1914, p. 9,

1598
[9]

nr. 31] [p]
Chr. Oisterodius en A. Vendomius: [Verbod
boeken zonder dat concrete titels worden
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1608

[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;

[15] An answer to the arguments written by Mr.
Staur. [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.

zie RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 13
maait 1610, p. 122, inv. nr. 45] [R]

6, nr. 21) [R]

[26] J. Lydius: Dry tractaetgens van de ordre int

[16] Buyr-praetjen, ofie tsamensprekinge ende dis-

beroepen ende beleydinge der jaerlijcsche syno-

cours op den brief van den agent Aerssens

den (Amsterdam, 1610). [Staten van Holland;

(1608). [Staten-Generaal; Knuttel 1914, p.

Knuttel 1914, pp. 74-75, nr. 247] [PR]

26, nr. 86] [p]
tl?]

Ghetrouwen raedt ende goede waerschouwin-

1611

ghe eens ouden ervaren schippers aen alle vro

[27] P. Bertius: Apostasis sanctorum (1611). [Staten
van Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

me maetroosen ende trouwe liefhebbers der
Vereenichde Provinrien (1608). [Staten-Gene

Staten van Holland: Resoluties, 19 juli 1611,

raal; Knuttel 1914, p. 97, nr. 335] [Ρ]

p. 143, inv. nr. 47] [R]

[18] Den Nederlantschen bye-korf(i6oi). [Staten-

[28] C. van Hille: Provisionele ontdeckinghe eeni-

Generaal; Knuttel 1914, p. 26, nr. 87] [Ρ]

gher misslaghen (Franeker, 1611). [Staten van

[19] A. van Nierop: Echo ofte galm, dat is wederklinckende ghedicht van de teghenwoordighe

Holland; Knuttel 1914, p. 54, nr. 173] [PR]
[29] Jacobus I van Engeland: Missive (...) aen de
Staten etc. (1611). [Staten van Holland; Knut-

vrede-handelinghe (1607). [Staten-Generaal;
Knuttel 1914, p. 38, nr. 125] [p]

tel 1914, p. 80, nr. 268] [PR]

[20] Een oud schipper van Monickendam (1608).
[Staten-Generaal; Knuttel 1914, pp. 105-106,

[30] Korte antwoordt op een lasterlick schrift (1611).
[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 8, nr.

nr. 364] [p]

29] [PR]

[21] W. Usselincx: Naerder bedenckingen, over de

[22]

zee-vaerdt, coophandel ende neeringhe (1608).

[31] J. Taurinus: Brand-cbck (1611). [Staten van
Holland; Knuttel 1914, p. 21, nr. 68] [PR]

[Staten-Generaal; Knuttel 1914, p. 14, nr. 49]

[32] J. Uytenbogaert: Voorloper (1611). [Staten van

M

Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta-

Wondermaer (1608). [Staten-Generaal; Knut

ten van Holland: Resoluties, 4 december

tel 1914, p. 131, nr. 444] [p]

1611, p. 271, inv. nr. 47] [PR]
[33] R. Winwood: Oratie (...) aen de Staten-Generael(i6u). [Staten van Holland; Knuttel

1610
[23] R. Acronius: Predicane, doorjohannem

1914, p. 88, nr. 292] [PR]

Wtenbogaert bearbeydet (Schiedam, 1610).
[Sraten van Holland; Knuttel 1914, pp. 2-3,

1612

nr. 5] [R]

[34] R. Donteclock: Overlegginghe van de oorsaecken der schadelicker twist in de kercken van

[24] Cort vertooch. [Staten-Generaal; níet in
Knuttel 1914; zie Van Deursen 1971, p. 100]

HoUant ende Westvrieslant opgeresen (Delft,
1612). [Staten van Holland; Knuttel 1914, pp.

M

37-38, nr. 123] [PR]

[25] Handelinge van de praedestinatie, perseverantie ende vrye wille des menschen (Delft, 1610).

[35]
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woorde [op de Remonstrantie van Venator]

Ί618

(1612). [Staten van Holland; niet in Knuttel

[43] Fr. Aerssens (?): Provisionele openinghe van

1914; zie Sepp 1891, pp. 55-56] [R]

verscheyden saecken (1618). [Staten van Hol
land; Knuttel 1914, p. 87, nr. 288] [p]

[36] Reyspraetjen tusschen Frederick Hermansz.

[44] [Boekje 'geseyt te zijn gedruckt na de copie

ende Wernaert Gommersz. (1612). [Staten van
Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta

tot Dordrecht']. [Staten van Holland; niet in

ten van Holland: Resoluties, 19 april 1612,

Knuttel 1914; zie RAZH; Staten van Holland:

pp. 116-117, inv. nr. 48] [p]

Resoluties, 13 januari 1618, p. 9, inv. nr. 51]

[37] A. Venator: Kopije van de remonstrantie (...)

[R]

anno 1610 injanuario (Alkmaar, 1611). [Sta

[45] C. Daemesz. (?): Ván den eenigen God, ende

ten van Holland; Knuttel 1914, p. 118, nr.

synen Sane Jezus Christus. (Gouda, 1618).

398] [PR]

[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;
zie Sepp 1891, pp. 57-60] [R]
[46] Extract uyt eenen brieffuyt Praegh (1618).

I6I4

[38] S. Lubbertus: Responsie adpietatem Hugonis

[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;

Grotti (Franeker, 1614). [Staten van Holland;

zie RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 8

Knuttel 1914, pp. 73-74, nr. 243] [PR]

maart 1618, p. 52, inv. nr. 51] [p]
[47] N . Grevinckhoven: Thien contra-remon-

1615

strantse positien (Rotterdam, 1618). [Staten

[39] P. Maertensz.: [Twee seditieuze liedjes]

van Holland; Knuttel 1914, pp. 92-93, nr.

(1615). [Staten van Holland; niet in Knuttel

315] [PR]

1914; zie RAZH; Staten van Holland: Resolu

[48] Gulden legende van den nieuwen St. Jan

ties, 7 en 19 juli 1615, p. 14, inv. nr. 49] [p]

(1618). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.
69, nr. 225] [p]

*i6i7

[49] I. Meurskens: Historia Romana (1618). [Sta-

[40] W.J. Blaeu: ['Journaelen, kaerten ende

ten van Holland; niet in Knuttel 1914; zie

afteyekeninghen van de voyagie (...).

RA/.H; Staten van Holland: Resoluties, и en

onlanghs uyt de Noordt- in de Zuydtzee

15 augustus 1618, p. 233 en p. 235, inv. nr. 51]

gedaen, alsmede verbod op maken van glo

[P]

be]. [Staten van Holland; niet in Knuttel

[50] J. Taurinus: Den vraegh-al(i6ii). [Staten van
Holland; Knuttel 1914, p. 127, nr. 430] [PR]

1914; zie RAZH; Staten van Holland: Resolu
ties, 29 juli en 2 augustus 1617, p. 173 en
p. 175, inv. nr. 50] [p]

*i6i9
[51]

[41] J. Taurinus: Weegh-schael (1617). [Staten-

[Boekjes (twee) betreffende de Nationale
Synode] (1619). [Staten-Gencraal; niet in

Generaal; Knuttel 1914, p. 129, nr. 439] [PR]

Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

[42] A. Venator: Theobgia vera et mera (Alkmaar,

Resoluties, 6 juni 1619, f58, inv. nr. 280] [R]

1617). [Staten van Holland; Knuttel 1914,

[52] Corte ende naeckte ontdeckinghe van de

p. 114, nr. 388] [R]

bedrieghelijckheydt des Dorischen Synodi. [Sta-
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[53]

ten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie Smit

[ook in Nederlandse vertaling, alsmede ver

en Roelevink 1981, p. 138] [PR]

schillende herdrukken] (1620). [Staten-

[Manifest tegen de veroordeling van Van

Generaal en Gecommitteerde Raden; niet in

Oldenbarnevelt]. [Staten-Generaal; niet in

Knuttel 1914; zie Smit en Roelevink 1981, pp.

Knuttel 1914; zie Smit en Roelevink 1981, p.

363-364, p. 380 en p. 457] [P]
[61] W. van Gouthoeven: D'Oude chronyeke en

138] [P]

historien van Holland (met West-Vriesland)

[54] Van der Meer (?): [Paskwil 'by forme van
een Echo'] (Amsterdam, 1619). [Staten van

van Zeeland ende van Utrecht (Dordrecht,

Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta-

1620). [Staten van Holland; Knuttel 1914,

ten van Holland: Resoluties, 25 en 30 Sep-

p. 49, nr. 157] [p]

tember en % oktober 1619, p. 223, p. 231 en p.

[62] A. van Meerbeeck: Chroniicke van degantsche werelt, ende sonderlinghe van de Seven-

235, inv. nr. 52] [p]
[55]

[Prent op Hogerbeets met Latijns gedicht van

thien Nederlanden (Antwerpen, 1620). [Sta

P. Scriverius] (Leiden, 1619). [Staten van Hol-

ten van Holland; Knuttel 1914, pp. 76-77,

land; niet in Knuttel 1914; zie AWG; Notulen

nr. 255] [p]
[63] J. Uvtenbogaert: Brief oen de Staten Generaci

Stellingwerffvan de vergaderingen van de
Staten van Holland, 8 en 9 maart 1619, inv.

(1620). [Staten van Holland; Knuttel 1914,

nr. 36 en Bögels 1992, pp. 164-17] [PR]

p. 21, nr. 70]

[PR]

[56] R. Robbertsz. Ie Canu: [Een 'schandaleux
bouexken ten gunste van de remonstranten].

*l62I

[Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie

[64] Con ende warachtich verhael(i6zì). [Hof van
Holland; Knuttel 1914, p. 121, nr. 408] [ρ]

Smit en Roelevink 1981, p. 217 en Meinsma

[65] [Liedje tegen de koning van Frankrijk]

1896, p. 23] [PR]

(1621). [Staten van Holland; niet in Knuttel

[57] Spiegel der bedruckte hertten. [Staten-Gene-

1914; zie Stellingwerffen Schot 1992, p. 185

raal; niet in Knuttel 1914; zie Smit en Roele-

(11 september i6zi)] [P]

vink 1981, p. 138] [PR?]

[66] Nieuwe tydingen wt den Conscio, ofte Secreten

[58] J. Uytenbogaert: Schriftelijcke verantwoordinghe op de openbare kbek inluydinghe ende

Raedt van Spangien (1621). [Staten-Generaal;

édicté. [Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914;

niet in Knuttel 1914; zie Roelevink 1983, p.

zie Smit en Roelevink 1981, p. 138] [PR]

66 en p. 74 en RAZH; Gecommitteerde
Raden: Resoluties, 4 maart 1621, Í29V, inv.

[59] [Verantwoording remonstrantse predikanten

nr. 3000] [P]

Waalwijk] (1619). [Hof van Holland; niet in
Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

[67] [Paskwil tegen Aerssen] (1621). [Staten van

Registers van missiven, 27 augustus 1619,

Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta-

fi35v-fi36v, inv. nr. 386] [PR]

ten van Holland: Resoluties, 24 september
1621, p. 198, inv. nr. 54 en Stellingwerffen

*1б20

[6o]

Schot 1992, p. 202 (24 september 1621)] [p]

Copie d'une lettre escripte au roy de France et
de Navarre, par les trois Ligues des Grisons
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*1б22

van de overcomst, in- ende uyt-tocht van Graef

[68] H. de Groot: Verantwoordingh van de wette-

Henderick van den Berg in Veehuwen. [Sta
ten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie Roe

lijcke regieringh van Hoüand ende West-Vries-

levink 1989, p. 478 en p. 506] [p]

land (Hoorn, 1622). [Staten-Generaal; Knut-

[76] Waerachtich verhael van de tijdinghen geco-

tel 1914, pp. 49-50, nr. 160] [p]

men wt de Oost-Indien (1624). [Staten-Gene

[69] S. van Middelgeest: Nootwendich discours oft

raal; Knuttel 1914, pp. 120-121, nr. 407] [p]

vertooch aan de Staten Generaal van de participanten der Oost-Indische Compagnie tegens
bewinthebbers (1622). [Staten van Holland;

1626

Knuttel 1914, pp. 36-37, inv. nr. 121] [p]

[77] B. M. Sacrum generosi et illustris herois
Johannis ab Oldenbarnevelt (Leiden, 1626).

[70] Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch
aan alle hntlievende, van de participanten der

[Hof van Holland; Knuttel 1914, pp. 84-85,

Oost-Indische Compagnie, tegens bewinthebbers

nr. 281]

[P]

[78] A. Hoornhovius: [Gedrukte remonstrantie]

(1622). [Staten-Generaal; niet in Knuttel

(1626). [Staten-Generaal; niet in Knuttel

1914; zie Roelevink 1983, p. 736] [p]

1914; zie ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 30
mei 1626, fi92r-fi92v, inv. nr. 3185] [R]

•1623

[79] C. Scribani: Der Hollantschen apocalypsis

[71] H. Slatius: CUer ligtende fackel (1623). [Hof

vrijmoedelijck uytgheleet door Pambonem

van Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;
Hof van Holland: Chronologisch register

Vreimundima (Nieustadt, 1625). [Hof van

van criminele sententies, 1623, inv. nr. 5677]

Holland; Knuttel 1914, p. 8, nr. 30] [PR]

[PR]
1627

[72] Vermaninge aen de oprechte HolUnders tot

[80] N . van Reygersbergh: Copie van den brieff

opbouwinge van Frederijcusstadt onder 't
gebiet van Sijn Vorstelijcke Genade van Hol-

(...) aen syn swager Hugo Grorius (1627). [Hof

steyn (1623). [Staten van Holland; niet in

van Holland; Knuttel 1914, p. 102, nr. 353]

M

Knuttel 1914; zie Stellingwerffen Schot 1992,
pp. 678-679 (1 april 1623)] [PR]

[81] D. de Viduis: Eviduis minutum in bellum
Bohemicum. [Staten-Generaal; Knuttel 1914,

*1б24

p. 124, nr. 419] [p]

[73] В. Dwinglo: Verantwoordinghe (...) teghen de
publicatie van den Roet Provinciael in Hollant

1628

(Antwerpen, 1624). [Staten van Holland;

[82] Copie van een translaet van seeckere missive

Knuttel 1914, p. 38, nr. 124] [PR]

aen den vader van t'Collegie van dejesuyten
binnen Bruisselgeschreven ('s-Gravenhage,

[74] Spieghel van der calvinisten tyrannie ghepleecht in Oost-Vrieslandt (Noorden, 1623).

1628). [Staten-Generaal en Hof van Holland;

[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 110, nr.

niet in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Gene

376]

raal: Resoluties, 25 augustus 1628, {464т-

[PR]

[75] Veelouschen aUrm ofte onpartijdich verhael

f4Ó4v, inv. nr. 3187 en RAZH; Hof van Hol-
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[89] J. Uytenbogaert (?): Eenige brieven oen bee

land: Criminele papieren, 1628, inv. nr. 5232,

ren van qualiteyt in 's Graven-Haghe (1630)

dossier 17] [PR]

[Staten van Holland; Knuttel 1914, pp. 131-

[83] Satyra offspotversen over de reyse ende tveder-

132, nr. 446] [PR]

compste van [den] (gemelten) hertoch van

[90] J. Uytenbogaert (?): Protect namen gevoeght

Bockingam (Amsterdam, 1628). [StarenGeneraal en Hof van Holland; niet in Knut-

uyt de advisen van de leden (1630). [Staten

tel 1914; zie ARA; Staren-Generaal: Resoluties,

van Holland; Knuttel 1914, p. 96, nr. 329]

25 en 30 augustus 1628, (4641-^46^/ en

[PR]

Í480V, inv. nr. 3187 en RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren, 1628, inv. nr. 5232,

1631

dossier 17] [p]

[91] F. Fagel: Verbael van 't verhandelde over de
gravamina (1631). [Gecommitteerde Raden;

[84] Schryvens van de Rooms keyserlycke ma[jestei]ts

Knuttel 1914, pp. 42-43, nr. 137] [PR]

biechtvader. ('s-Gravenhage, 1628). [StatenGeneraal en Hof van Holland; niet in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Generaal: Resoluties,

1633

24 en 25 augustus 1628, Í4Ó2V en {4641-

[92] Kort begrip der christelijke religie (Amster

£464% inv. nr. 3187 en RAZH; Hof van Hol-

dam, 1633). [Staten van Holland; Knuttel

land: Criminele papieren, 1628, inv. nr. 5232,

1914, p. 15, nr. 51] [R]

dossier 17] [PR]
1635
[93] ['schandalig pasquil beginnende Als in een

1630
[85] G.J. Quintijn: [Enkele 'gedruckte boeckjes'

republijcq'] (1635). [Hof van Holland; niet in

over de rechtspraak in het algemeen en die

Knuttel 1914; zie Keblusek 1997, pp. 126-127]

M

van de Hoge Raad in het bijzonder] (1629).

[94] [Tekst van het trakraat dat op 8 fcbr. 1635 in

[Hoge Raad; niet in Knuttel 1914; zie Keblu-

Parijs werd opgesteld voor de Republiek en

sek 1997, p. 226] [P]

Frankrijk] ('s-Gravenhage, 1635). [Staten-

[86] Requeste der remonstrantsche leeraren oen de
Staten van Hotlandt(i6^o).

Generaal; niet in Knuttel 1914; zie ARA; Sta

[Staten van Hol-

ten-Generaal: Resoluties, 5 en 9 juni 1635,

land; Knuttel 1914, p. 102, nr. 350] [PR]

f296r en Í305V, inv. nr. 3194. [p]

[87] W. Ussclincx: Waerschouwinge over den Treves
met den Coninck van Spangien (1630). [Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie ARA;

1638

Staten-Generaal: Resoluties, 14, 15 en 21 juni

[95] Ph. Ludovicus: Cort vertoogh van de wtkom-

1630, f272v-f273r, Г275 en f282r, inv. nr.

ste (Dordrecht, 1638). [Staten-Generaal;

3189] W

Knuttel 1914, p. 74, nr. 245] [PR]

[88] J. Uytenbogaert: Brief'oen sijne princelijcke
excellentie van Oraengien etc. (1630). [Staten

I645

van Holland; Knuttel 1914, pp. 131-132, nr.

[96] [Boekje gesteld op naam van een Amster-

446] [PR]

damse convooidirecteur, gedrukt zonder toe-
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stemming van de betrokkenen] (Amsterdam,

*i647

1645). [Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914;

[105I Autentique copie vande propositie, gedaen door

zie ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 3 juni

den (...) Servient (...) op den I4januarij 164J
(1647). [Staten van Holland en Hof van

1645, Г351Г-Г351 , inv. nr. 3204] [p]

Holland; niet in Knuttel 1914; zie AWG;

[97] J· Geul: Extrait de la maladie etguerison de
l'Angleterre (Munster, 1645). [Hof van Hol

Notulen Stellingwerff van de vergaderingen

land; Knuttel 1914, p. 42, nr. 136] [P]

van de Staten van Holland, 24 en 26 januari
en 6 februari 1647, inv. nr. 138 en RAZH; Sta

[98] J. van Holten: [Aflevering Amsterdamse cou
rant d.d. 1 juli 1645] (Amsterdam, 1645).

ten van Holland: Resoluties, 8 maart 1647,

[Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie

p. 69, inv. nr. 80, alsmede AWG; Notulen

ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 3 juli 1645,

Stellingwerff van de vergaderingen van de

f^ojr, inv. nr. 3204]. [p]

Staten van Holland, 8 maart 1647, inv. nr.
139; vergelijk ook Keblusek 1997, pp. 129-

[99] Remonstrantie vande koninglycke Sweedsche

130] [p]

heer resident (Amsterdam, 1645). [Hof van
Holland; Knuttel 1914, p. 101, nr. 347] [p]

[106] ['Besoignes ende communicatien over de
Ligue guarantie [van 2, 4 en 5 juli 1647]'] ('s-

1646

Gravenhage, 1647). [Staten-Generaal; niet in

[100] Eenighe extracten uyt verscheyde missiven

Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Generaal:
Resoluties, 19 juli 1647, f483r-f483v, inv. nr.

(Londen, 1646). [Hof van Holland; Knuttel

3206] [p]

1914, p. 42, nr. 135] [p]

[107] Pays-Ghedicht tegens den e. heere ambassadeur

[101] Fransch praetje (Munster, 1646). [Staten van

Servient (Amsterdam, 1647). [Hof van Hol

Holland; Knuttel 1914, p. 93, nr. 319] [p]

land; Knuttel 1914, p. 91, nr. 306] [p]

[102] Munsters praetje (1646). [Staten van Holland;

[108] J. Uytenbogaert: De kerckelicke historie

Knuttel 1914, p. 94, nr. 320] [P]

(1646). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.

[103] Ongeveijnsden Nederlandtschen patriot (1646).

132, nr. 447]

[Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie

[PR]

ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 25 oktober
1646, fj72v, inv. nr. 3205] [p]

*I648

[109] Articulen vande France protectie over de stadt

[104] Relaes hoe en in wat manieren hare exceliencien de beeren ambassadeurs extraordinaris

Luijck (1648). [Staten-Generaal; niet in

van de Hoochmog. beeren Staten Generael der

Knuttel 1914; zie RAZH; Gecommitteerde

Vereenichde NederUnden tot Munster sijn

Raden: Resoluties, 3 september 1648, inv. nr.

gecomen, daer ingehaelt, ontfangen, en gecon-

3003] [P]

gratuleert, volgens haer eijgen schrijven (1646).

[110] Historie van het leven ende sterven van heer

[Staten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie

Johan van Oldenbarnevelt, ridder, heere van

ARA; Staten-Generaal: Resoluties, I februari

den tempel, Berckel, Rodenrijs, gewesen advo

1646, f52r, inv. nr. 3205] [P]

cad van Holhndt (Rotterdam, 1648). [Sta
ten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie ARA;
Staten-Generaal: Resoluties, 18 mei 1648,
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f}z6r-f^z6v, inv. nr. 3207] [PR]

de Republijcque van Engelandt ter eenre, en de

[HI] J. Walen: 't Magasyn van meyneedige ontucht

stadt Amsterdam m 't particulier ter andere

ende bastard Spaensche moedt-wil, treffende

sijde (1650). [Hof van Holland; Knuttel 1914,

den vromen magistraten, dekens, gildens ende

pp. 11-12, nr. 39] [P]

alle goede ingesetenen der Stadt Dordrecht ('s-

[119] Bikkers val (1650). [Hof van Holland; Knut

Gravenhage, 1647). [Hof van Holland; niet

tel 1914, pp. 11-12, nr. 39] [p]

in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

[120] Blydschap, over de verlossing van Amsterdam

Criminele sententies, 7 februari 1648, fi7iv-

(1650). [Hof van Holland; Knuttel 1914, p.

&7б , inv. nr. 5655 en Ncc-online] [ρ].

20, nr. 64] [p]

[пг] J. Walen: Rechtmatige consultatie ende reme

[121] H . Bruno: Aan de makers van de Bickers

die tegen de meijneedtge ontucht ende vertre-

beroerte en Oogen-salve (1650). [Hof van Hol

dinge der rechten, vrijheden ende privilegien

land; niet in Knuttel 1914; zie Keblusek

der Stadt ende gilden van Dordrecht (Dor

1997. Ρ- ІЗІ] M

drecht?, 1647?). [Hof van Holland, níet in

[і22] Burgemeester Bickers Uurecrans ofvictory-

Knuttel 1914; ¿ie RAZH; Hof van Holland:

waghen (1650). [Hof van Holland; Knuttel

Criminele sententies, 7 februari 1648, fi7iv-

1914, pp. 11-12, nr. 39] [p]

fi7Ôv, inv. nr. 5655] [ρ].

[123] J.J. van Duysbergen: Pasquille-makers weer
galm (1650). [Hof van Holland; niet in
Knuttel 1914; zie Keblusek 1997, p. 131] [P]

*ι649
[из] J. Cooke: Regis Caroli casus (1649). [Staten

[124] Ch. Everwijn: Nootwendich bericht (Gouda,

van Holland; Knuttel 1914, p. 30, nr. 100] [p]

1649). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp.
41-42, nr. 134] [PR]

[114] J. Cooke: King Charles his case concerninck
his trial [Staten van Holland; Knuttel 1914,

[125] Ch. Everwijn: De arguendo clero pro conclone

p. 30, nr. 100] [p]

(1649). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp.

[115] E. Lotius: Vertroostinge gedaen aen den

41-42, nr. 134] [PR]

Comnck Carel de Twede (s-Gravenhage,

[126] Ch. Everwijn: Officium magistrates chnstiant

1649). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.

circa sacrum mtnistenum (1648) [Hof van

73, nr. 241] [p]

Holland; Knuttel 1914, pp. 41-42, nr. 134]
[PR]

[116] [Ordonnantie met wapen Spaanse koning]
(s-Gravenhage, 1649). [Hof van Holland;

[127] [Een 'ghedruckten brief by den heer ambas

niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Hol

sadeur Boreel aen haer Hoogh. Mog.

land: Resoluties, 19 januari 1649, f3°9 v ; >nv.

geschreven uyt Parijs'] (1650). [Staten van

nr. 281] [P]

Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta
ten van Holland: Resoluties, 23 december

[117] C. Salmasius: Defensio regia pro Carolo I

1650, p. 405, inv. nr. 83] [p]

(1649). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.
34, nr. 113] [P]

[128] Nieuwe-taers-gifi(i6^o). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, pp. 11-12, nr. 39] [p]

*i65o

[129] Den ommeganck van Amsterdam, ofieonder-

[118] Articulen, geshoten ende geaccordeert tusschen

nchttnghe, over het versekeren van eenigheHol-
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landtsche beeren, door den Prince van Oraen-

burg, 1650). [Hof van Holland; Knuttel 1914,

gien, en blocqueren vande Stadt van Amsterdam,

pp. 113-114, nr. 386] [PR]

door Sijn Excelentie Gouverneur van Vrieslant.

[138] Waerachtigeproceduren gepleeght tegen Jaco-

(Rotterdam, 1650). [Hof van Holland; níet in

mina de Witte (1650). [Hof van Holland;

Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

Knuttel 1914, pp. 95-96, nr. 327] [p]

Criminele sententies, fzoov-fioir, inv. nr.
5655 en Ncc-online] [p]

[TOTAAL: 127 verboden, waarvan 58 niet in Knuttel

[130] D'Onstelde Amsterdammer (Brussel, 1650).

1914]

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 6, nr.
20] [P]

3 1651-1700

[131] [Paskwil betreffende de bezending langs de
Hollandse steden] (1650). [Staten van Hol-

•1651

land; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Staten

[139] Apobgie pour monsieur de Souza Coutinho

van Holland: Resoluties, 4 en 5 juli 1650, p.

(Parijs, 1651). [Staten van Holland; Knuttel

192 en p. 194, inv. nr. 83 en AWG; Notulen Stel-

1914, p. 9, nr. 32] [p]

lingwerff van de vergaderingen van de Staten

[140] Les fleurs Bruinines ou ïéhquence de Démos-

van Holland, 4 juli 1650, inv. nr. 149; vergelijk

tenes Bourguignon. [Staten van Holland;

ook Enno van Gelder 1972, p. 160] [p]

Knuttel 1914, p. 43, nr. 139] [p]

[132] Het rechte tweede deel van 't Hollands praatje

[141] [Nog te verschijnen(!) reactie van Graswin-

(Antwerpen, 1650). [Hof van Holland;

ckel op J. Miltons Definsio pro populo Angli-

Knuttel 1914, p. 93, nr. 317] [p]

cano en van C. Salmasius op hetzelfde boek].
[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;

[133] Sententie bij den Hove van Hollandt wtgesprocken tegens Charles Everswijn, praedicant inde

zie RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 14

Franschegemeente van [der] Goude (Leiden(?),

juli 1651, p. 374, inv. nr. 84] [P]

1650). [Hof van Holland; niet in Knuttel 1914;

[142] Vrage, ofte het meer behouden gerechtich, ofte

zie RAZH; Hof van Holland: Criminele papie-

honorabel is voor eenige koningkrijck ofte uyt-

ren, inv. nr. 5243, doss. 24 en 37] [PR]

heemsche stoet te confedereren (1649). [Hof
van Holland; Knuttel 1914, p. 127, nr. 431]

[134] J. Soet: Palm-kroon, voor de heeren Andries en
Komelis Bikker (1650). [Hof van Holland;

[P]

niet in Knuttel 1914, zie Keblusek 1997, p.
»1652

ijl] [P]
[135] J. Stermont (?): Lauweren-krans gevlochten

[143] [Acta van de Grote Vergadering] (1652). [Sta-

voor syn hoocheyt, Wilhelm de heer prince van

ten van Holland; niet in Knuttel 1914; zie

Oranjen etc. (1650). [Hof van Holland;

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 30 en

Knuttel 1914, pp. 66-67, n r · 216] [p]

31 januari en 2 februari 1652, pp. 40-41 en p.
43, inv. nr. 85] [p]

[136] Het swartepotlool (1650). [Hof van Holland;
niet in Knuttel 1914; zie Keblusek 1997, p.

[144] L. van Aitzema: Herstelde leeuw ( s-Gravenhage, 1652). [Hof van Holland; Knuttel 1914,

131] M
[137] W. Teelinck: Den politycken christen (Middel-

pp. 3-4, nr. 10] [p]
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[145] Artyckelen, teghen de Loevesteynsche beeren De

'i655
[152] [Brief van de grootvorst van Moscovië aan

With, Keyser en Stelling-werf, ende hunne
adherenten (Amsterdam, 1652). [Staten van

de Staten-Generaal] (1655). [Staten-Generaal;

Holland; Knuttel 1914, p. 12, nr. 40] [p]

niet in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Gene-

[146] Namen van de beeren schuldich synde oen de

raal: Resoluties, 21 september 1655, f6j3v-

corruptien tot merckelicken ondienst vant

f654r, inv. nr. 3217] [p]

gemeene Lant (Arnhem, 1652). [Hof van Hol

[153] D. van Ruyven: [Nog niet gedrukt 'fameus,

land; niet in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-

schandaleus ende seditieus libel' (Journael)]

Generaal: Resoluties, 22 februari 1652, Π27Γ-

(1655). [Hof van Holland; niet in Knuttel

fi27V, inv. nr. 3212 en RAZH; Hof van Hol

1914; zie Van de Pas 1951, p. 26 en RAZH;

land: Criminele sententies, 23 februari en 23

Hof van Holland: Criminele sententies, 27

april 1652, Í240r-f242r en h^i-tltfsv,

oktober 1655, Í90v-f92r, inv. nr. 5656] [p]

inv. nr.

5655] [P]

[154] G. Voetius: Vruchtelosen biddach (1655). [Staten van Holland; Knuttel 1914, pp. 18-19,

ηΓ

·

6г] [PR]

»1653

[155] /. van Vondelens voorlooper(i6tf).

[147] Recueil des Memoires et plaintes de l'ambassa-

[Hof van

deur d'Espagne aux Estais Généraux qu'il a

Holland; niet in Knuttel 1914; zie Keblusek

faict cette année 165}. [Staten-Generaal; niet

1997, p. 216] [R]

in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Generaal:
Resoluties, 20 juni 1653, p. 305, inv. nr. 86 en

1656

ibidem, 13 juni 1653, f5i6r, inv. nr. 3214] [P]

[156] Kort beworp vande dry teghenwoordighe aenmerekensweerdighe wonderheden des wereldts

[148] Rotterdams zee-praatjen (Schiedam, 1653).
[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 133, nr.

(1656). [Hof van Holland; Knuttel 1914, p.

450] [p]

17, nr. j8] [PR]
[157] Notificatie der regeerders van Thoolen tot dif
famatie van 't Hoff (1656). [Hof van Hol

*i6 5 4

land; niet in Knuttel 1914; zie Keyser 1989,

[149] Den (tonrecht getituleerden) heer Protecteurs
Brouvaten (Amsterdam, 1651). [Hof van Hol-

p. 235 en RAZH; Hof van Holland: Criminele

land; Knuttel 1914, pp. 24-25, nr. 82] [p]

sententies, 12 mei 1656, ftoir-fio2r, inv. nr.
5656] [P]

[150] [Όρ-ghestelde articulen van vrede, unie ende

[158] I. la Peyrère: Praeadamitae (Amsterdam,

confoederatie, tusschen de republicque van
Engeland ende desen staet aen te gaen]

1655). [Staten-Generaal; Knuttel 1914, p. 93,

(1654). [Staten van Holland; niet in Knuttel

nr. 318] [R]

1914; zie RAZH; Staten van Holland; Resolu
ties, 3 maart 1654, pp. 40-41, inv. nr. 87] [p]

1657

[151) Wekelycke Mercurius ('s-Gravenhage, 1654).

[159] L. Haesbroek: [Wee eerloze gedigten ]

[?; niet in Knuttel 1914; zie Enno van Gelder

(1657). [Hof van Holland; niet in Knuttel

1972, p. 189 en Keblusek 1997, pp. 133-134]

1914; zie Keyser 1989, p. 235 en RAZH; Hof

[P]

van Holland: Criminele sententies, 24 maart
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1657, fii9v-fi22v, inv. nr. 5656] [z]

I664

[167] Haegs kermiscb-praetgen over hetgevange-

[160] G.L. de Maeght: Mercurius (1657). [Gecom
mitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie

nemen van Jacobus Overheul ('s-Gravcnhage,

Groenveld [cop.] 1986, p. 234 en p. 244 (nt.

1664). [Hof van Holland; Knuttel 1914, p.

43)] [Ρ]

62, nr. 203] [p]
[168] Een oblfigatije, off actie ende pretensie van

[161] [Paskwil tegen Mazarin]. [Staten-Generaal;

696. pont sterlings (ten laste van de hertog van

niet in Knuttel 1914; zie ARA; Staten-Gene
raal: Resoluties, 9 mei 1657, f345r-f345v, inv.

Yorck) (1664). [Hof van Holland; niet in

nr. 3219] [Ρ]

Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland;
Notulenboek van meningen in de raadka
mer, 1 april 1664, inv. nr. 6000] [p]

1658

[169] J. Westerbaen: Oogh-zalf voor het verblinde

[ібг] L. de Maeght: [Couranten] (1657 en 1658).
[Hof van Holland; niet in Knuttel 1914; zie

Israel (Gedruckt buyten Genève, 1664). [Hof

RAZH; Hof van Holland: Criminele senten

van Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

ties, 5 april 1658, fi36v-fi37r, inv. nr. 5656]

Hof van Holland: Notulenboek van menin-

[P]

gen in de raadkamer, 1664, inv. nr. 6000] [R]

1659

1665

[163] L. van Brederode: Van de apostasie, dat is van

[170] [Boekje tegen de Franse koning] (1665).

den afval der christenen (Amsterdam, 1659).

[Hof van Holland; niet in Knuttel 1914; zie

[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 9, nr.

RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 1 mei
1665, fi7v-fi8r, inv. nr. 282] [p]

33] Ы

[171] C. van de Pas en M. Smallcgange: Sinnebeeld ter eeren van syn doorluchtichste Hoo-

1661

cheyt Willem de III Prins van Oraengen ende

[164] E. de Courcelles: Quaternio dissertationum

ten besten des Vaderlants (1665). [Hof van

adversus Sam. Maresium (Amsterdam, 1659).

Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 33, nr.

van Holland: Resoluties, 27 en 29 november

по] [R]

en 4 en 16 december 1665, Í38r-f40v en f42v-

[165] Eenige vragen en antwoorden tot nader ope-

f43r, inv. nr. 282] [p]

ninge en verkiaringe van Chrijsopoleratus

[172] Trouhertige waerschouwinge tegen Holknts

(1661?). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp.

ondergangh door het verderflicke pausdom

127-128, nr. 433] [R]

(Utrecht, 1665). [Hof van Holland; Knuttel

1663

1914, p. 129, nr. 437] [PR]

[166] Bedunckelicken brief van d'een vrient aeri
dander in Hollant (Leiden, 1663). [Hof van

1666

Holland; Knuttel 1914, p. 22, nt. 72] [PR]

[173] J. Naeranus: [Aflevering Rotterdamse zee- en
posttydingen d.d. 22 juli 1666]. [Staten van
Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Sta-
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ten van Holland· Resoluties, 24 juli 1666,

*i668

pp. 30-31, ïnv. nr. 99] [p]

[180] J. Becius: Apobgta modesta et Christiana (Rot
terdam, 1668). [Hof van Holland; Knuttel

[174] J Naeranus- [Aflevering Rotterdamse zee- en

1914, ρ 14, nr. 46] [R]

posttydtngen A A. 11 september 1666]. [Staten

[181] ['Tractaet van de marine'] (1668). [Staten-

van Holland; níet in Knuttel 1914; zie RAZH;

Gencraal, niet in Knuttel 1914; zie ARA; Sta

Staten van Holland: Resoluties, 18 september
1666, pp 17-18, ïnv. nr. 99] [ρ]

ren-Generaal Resoluties, 28 februari 1668,
fi55v-fi56r, inv. nr. 3235] [p]

[175] J Naeranus· [Aflevering Rotterdamse zee- en
posttydtngen] (1666). [Hof van Holland; met
m Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

•1669

Resoluties, 20 september 1666, fy6v, inv. nr

[182] Bibltotheca fratrum Polonorum quos Unitarios

282] [p]

vocant (Irenopohs, 1656). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, ρ i8, nr. 60] [R]

[176] J. Naeranus: Rotterdamse zee- en posttydtngen
[totaalverbod] (1666). [Staten van Holland;

[183] Ecole des filles (Fnjburg, 1668) [Hof

met in Knuttel 1914; zie RA/H; Staten van

van

Holland, Knuttel 1914, pp. 38-39, nr. 126] [z]

Holland· Resoluties, 7 oktober 1666, p. 79,

[184] De Brantôme: Mémoires contenans les vies des

inv. nr 99] [ρ]

dames galantes de son temps (Leiden, 1666)

[177] [Rapport van de heer van Sommelsdyck]

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 21, nr.
69] [ζ]

(1666). [Hof van Holland; niet in Knuttel
1914; zie RAZH; Hof van Holland, Resoluties,

[185] R Aretino: De dwalende hoer. [Hof van Hol

22 december 166, inv. nr 282 en RAZH, Hof

land, Knuttel 1914, pp. 57-58, nr 186] [z]

van Holland: Criminele sententies, 22

[186] R de la Court. Aanwijsing der hethame poli-

december 1666, f6ov-f6iv, inv. nr 5657] [p]

ttke gronden en maximen van de Republike
van HoUand en Westvrtesland (Leiden en
Rotterdam, 1669). [Staten van Holland,

»1667

Knuttel 1914, pp 1-2, nr. 4] [PF]

[178] Haegse dijnsdaegse post-tydtngen, nr 37, d d.
10 mei 1667 (Hoeckwater) (1667). [Hof

van

[187] Histoire amoureuse des Gaules. [Hof van Hol

Holland; niet in Knuttel 1914, zie RAZH; Hof

land, Knuttel 1914, p. 54, nr. 174] [z]

van Holland Resoluties, 13 mei 1667, fioor-

[188] Histoire du palais royal [Hof van Holland,

fioov, inv. nr. 282 en RA/H; Hof van Hol

Knuttel 1914, p. 56, nr. 180] [z]

land: Notulenbock van meningen in de

[189] Histoire gaUnte de monsieur le comte de Gui-

raadkamer, 12 mei 1667, inv nr. 6000] [p]

che et Madame (1667). [Hof van Holland;

[179] J. Naeranus: [Aflevering Rotterdamse zee- en

Knuttel 1914, p. 56, nr. 181] [z]

posttydtngen] (1667) [Staten van Holland;

[190] Praatje in 't ronde of verhaal van een gesprek

niet in Knuttel 1914; zie RAZH, Staten van

(Dordrecht, 1669) [Hof van Holland, Knut

Holland. Resoluties, 28 juli 1667, pp. 24-25,

tel 1914, p. 93, nr. 316] [p]

inv. nr. 100] [P]

[191] ReUtion de L· cour de Savoie (Parijs, 1667).
[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 100, nr.

344] И
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[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 129,

[192] Tactaet van commercie tusschen desen stoet

nr. 438] [p]

ende Vranckrijck. [Hof van Holland; Knuttel
1914, p. 115, nr. 390] [p]

»1673

[193] Vie de Mme. de Brancas et autres pieces gafan-

[202] W. Coventry: Engelandts appèl en beroep van

tes de L· cour (Frijburg, 1668). [Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 124, nr. 420] [z]

de secrete cabale ofvergaderinge te Wtthall
(Amsterdam, 1673). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, p. 10, nr, 35] [p]

•1670

[203] Francisco de Ie Boë Sylvius [= В. de Spino

[194] Cam sake or brief reUtion of the cause and

za]: Opera medica omnia [= Tractatus]

sujferings of Mr. William Carre (Amsterdam,
1670). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.

(Amsterdam, 1673). [Staten van Holland;

104, nr. 359] [P]

niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Staten van
Holland: Resoluties, 13 december 1673, pp.

[195] La France démasquée ou ses irrégularités dans

54-55, inv. nr. 106] [PF]

sa conduite et maximes ('s-Gravenhage, 1670).

[204] Danielis Heynsii P.P. [= L. Meijer]: Operum

[Staten van Holland; Knuttel 1914, p. 45, nr.

historicorum collectio secunda [= Philosophia S.

4î] M

Scripturae interpres] (leiden, 1673). [Staten
*I67I

van Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

[196] [Franse courant Amsterdam, d.d. 16 april

Staten van Holland: Resoluties, 13 december
1673, pp. 54-55, inv. nr. 106] [PF]

1671] (1671). [Staten-Generaal; niet in Knut-

[205] J. Hill: The interest of these United Provinces

tel 1914; zie ARA; Staten-Generaal: Resoluties,
i en 14 mei 1671, Г322 , inv. nr. 3241] [Ρ]

(Middelburg, 1673). [Staten van Holland en
Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 59, nr.

*l672

193]

И

[206] C.J. Zwol: [Aflevering Franse courant

[197] Authentique missive uyt Bremen (1672). [Sta
ten van Holland; Knuttel 1914, p. 79, nr.

Amsterdam van 9 februari 1673] (1673). [Sta

г64] [Ρ]

ten-Generaal; niet in Knuttel 1914; zie ARA;
Staten-Generaal: Resoluties, 21 februari 1673,

[198] HoUants venezoen in Engelandt gebacken

fioov, inv. nr. 3287] [p]

(1672). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp.
118-Π9, nr. 399] [p]
*ι6γ4

[199] Leger-praetje, tusschen ses persoonen (1672).

[207] Bibliotheca fratrum Pobnorum quos Unitarios

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 69, nr.

vocant (Irenopolis, 1656). [Hof van Holland;

226] [p]
[200] Verhael van 't voornaemste, 'tgene desen staet 't
seder eenige jaren is overgekomen (1672). [Sta

[2θΐ]

Knuttel 1914, p. 18, nr. 60] [R]
[208] C.D.: [Een 'seer aenstotel[yk] piquant,

ten van Holland en Hof van Holland; Knut

en [de] seditieus carmen' in het Latijn]

tel 1914, p. 121, nr. 409] [ρ]

(1674). [Hof van Holland; niet in Knuttel

Waerschouwinghe aen alk edelmoedige en

1914; zie RAZH; Hof van Holland: Resoluties,

getrouwe inwoonderen van Nederlandt (1672).

12 april 1674, fi46r, inv. nr. 283] [z]
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[209] [Courant Hoeckwater, d.d. 7 augustus 1674]

1676
[217] J. Rothé: [Meerdere paskwillen]. [Staten van

(1674). [Gecommitteerde Raden; niet in

Holland; Knuttel 1914, pp. 102-103, n r · Э54І

Knuttel 1914; zie RAZH; Gecommitteerde
Raden: Resoluties, 9 en 28 augustus 1674,

[P]

1678

f4i8r-f4i9v en f454r-f454v, inv. nr. 3023] [p]

[218] Histoire du comte D'UIefeld. [Staten van Hol

[210] ['eenige ovaelsche printen, uytbeeldenfde]

land; Knuttel 1914, p. 56, nr. 179] [p]

respective den coninck van Vranckryck, van

[219] B. de Spinoza: Opera posthuma (1677). [Hof

Groot Brittagnje, den prince van Orange, den
bisschop van Munster, en [de] die van Ceulen

van Holland en Staten van Holland; Knuttel

en [de] beyde de broeders de Witten] (1674).

1914, pp. 110-Ш, nr. 377] [PF]

[Hof van Holland; niet in Knuttel 1914; zie
RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 5 april

1679

1674, &45V, inv. nr. 283] [P]

[220] [Courant Utrecht] (1679). [Hof van Hol
land; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof

[211] Th. Hobbes: Leviathan (Amsterdam, 1667).

van Holland: Resoluties, 25 juni en 3 juli

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 57, nr.

1679, fi53r en fi54v, inv. nr. 284] [p]

185] [PF]

[221] [Verschillende afleveringen Franse courant

[212] L. Meijer: Philosopbia S. Scripturae interpres
(Eleutheropolis, 1666). [Hof van Holland;

Amsterdam] (1679). [Staten van Holland;

Knuttel 1914, p. 91, nr. 309] [PF]

niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Staten van
Holland: Resoluties, 13 en 16 september

[213] [Prent van Apollo, Daphne, Coronus en

1679, p. 852 en 860, inv. nr. 112] [p]

Neptunus; tegen de koning van Engeland]

[222] Eysch van [de] procureur-generaal jegens mr.

(1674). [Hof van Holland; niet in Knuttel
1914; zie RAZH; Hof van Holland: Minuten

Jan van Banchem bailjuw van sGravenhage ('s-

van uitgaande missiven aan baljuwen en

Gravenhage, 1679). [Hof van Holland; niet in

gerechten en van verzonden adviezen, 5

Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:
Criminele papieren, inv. nr. 5318, doss. 11] [p]

maart 1674, inv. nr. 4704 en RAZH; Hof van

[223] Plackaet ofte reglement teghens de ongeregelt-

Holland: Ingekomen missiven, 16 maart

heydt (Middelburg, 1679). [Hof van Hol

1674, inv. nr. 4622] [p]

land; Knuttel 1914, p. 92, nr. 312] [p]

[214] J. Rothé: [Prent]. [Hof van Holland; Knuttel

[224] Weth en raedt (Ceulen aen de Spree, 1679).

1914, pp. 102-103, nr. 354] [P]

[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 130, nr.

[215] B. de Spinoza: Tractatus theohgico-politicus

441] [P]

(Hamburg, 1670). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp. 115-116, nr. 391] [PF]
1680

[225] P. Ardes: Apologie ofte verantwoording op de

*I675

beschuldinge [inclusief Kort berigH ('s-Gra-

[216] J. Rothé: Het bedrogh en verkeert voornemen

venhage, 1678). [Hof van Holland; Knuttel

van de prins van Orange ontdeckt. [Hof van

1914, pp. ίο-u, nr. 37] [P]

Holland; Knuttel 1914, pp. 102-103, nr. 354]

[226] P. Ardes: Instructie (...) voor Mr. Joh. Sripel

[p]
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(s-Gravenhage). [Hof van Holland; Knuttel

Staten van Holland: Resoluties, 16 maart

1914, pp. ίο-u, nr. 37] [p]

1683, p. 71, inv. nr. 116] [p]

[227] P. Ardes: Nader ontdeckinge van eenige vuy-

[236] [Franse courant (Amsterdam of Leiden)]

ligheden (s-Gravenhage). [Hof van Holland;

(1683). [Staten van Holland; niet in Knuttel

Knuttel 1914, pp. ίο-u, nr. 37] [P]

1914; zie RAZH; Staten van Holland: Resolu-

[228] P. Ardes: Tegen-beright (s-Gravenhage). [Hof

ties, 10 juli 1683, pp. 197-198, inv. nr. 116] [p]

van Holland; Knuttel 1914, pp. 10-11, nr. 37]

[237] [Franse courant Amsterdam, d.d. 15 juli
1683] (1683). [Staten van Holland; niet in

[P]

[229] P. Ardes: ['Vertoogh'] (1677). [Hof van Hol

Knuttel 1914; zie RAZH; Staten van Holland:

land; niet in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof

Resoluties, 21 juli 1683, pp. 213-214, inv. nr.

van Holland: Criminele papieren, 3 april

116] [P]

1680, inv. nr. 5330, doss. 23] [p]
[230] L. Aubery du Maurier: Memoires pour servir

i684

à l'histoire de Hoüande et des autres Provinces-

[238] R. Ferguson: Ondersoek en ontdekking van de

Unies (Maurier, 1680). [Hof van Holland;

grouwzame moord begaan tegens den gewesen

Knuttel 1914, p. 12, nr. 41] [p]

grave van Essex (1684). [?; Knuttel 1914, p. 85,
nr. 283] [ρ]
[239] D'oude mode van den nieuwen staat van oor-

1682

logh (1684). [Hof van Holland; Knuttel 1914,

[231] Entretien de deux bons citoyens T. & M. sur L·

p. 81, nr. 269] [p]

resolution prise dans ks Etats Généraux le 29
d'octobr. 1682 (1682). [Hof van Holland; niet
in Knuttel 1914; zie RAZH; Hof van Holland:

1685

Criminele papieren, 8 december 1682, inv.

[240] [Courant Leiden, d.d. 1 april 1685] (1685).
[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;

nr. 5334, doss. 6] [p]

zie RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 7

[232] Le Louis d'or exécuté. [Staten van Holland;

april 1685, p. 183, inv. nr. 118] [p]

Knuttel 1914, p. 73, nr. 242] [p]

[241] J. hertog van Monmouth: Declaratie (1685).
[Hof van Holland; Knuttel 1914, p. 81, nr.

1683

270] [p]

[233] P. Jurieu: L'esprit de Mr. Arnaud (Deventer,
1684). [Staten van Holland; Knuttel 1914, p.

»1687

40, nr. 130] [R]

[242] A. Casteleyn: Oprechte Haerlemsche courant

[234] [Franse courant Amsterdam, d.d. 16 februari
1683] (1683). [Staten van Holland; niet in

(augustus 1687). [Staten-Generaal; niet in

Knuttel 1914; zie RAZH; Staten van Holland:

Knuttel 1914; zie De Bruijn 1988, p. 39] [p]

Resoluties, 17 februari 1683, pp. 33-34, inv.
*i688

nr. 116] [p]

[243] P. Boyer: La couronne usurpée ('s-Gravenhage,

[235] [Franse courant Amsterdam Nouvelles solides
& choisies, d.d. 11 maart 1683] (1683). [Staten

1688). [Hof van Holland; Knuttel 1914, pp.

van Holland; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

31-32, nr. 106] [p]
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zie RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 12

[244] Hollands koors (1687). [Hof van Holland;

mei 1691, p. 365, inv. nr. 124] [p]

Knuttel 1914, pp. 64-65, nr. 212] [p]

[252] Reveille matin (1691). [Staten van Holland;

[245] Représentation des malheurs horribles (1687).

Knuttel 1914, p. 102, nr. 352] [p]

IStaten-Generaal?; niet in Knuttel 1914; zie
GAD; Brieven en rekwesten gericht aan het

[253] E. Walten: Eenige politijke consideratien ('s-

stedelijke bestuur, 3 januari 1688, inv. nr. 19:

Gravenhage, 1691). [Hof van Holland; Knut-

brief van Gisbertus Cuper aan de Deventer

tel 1914, p. 29, nr. 98] [p]

magistraat; zie ook NCC-online] [PR]
[246] Mercure historique et politique [augustus], ('s-

* 1692

Gravenhage, 1688). [Staten-Generaal en Sta-

[254] G. Bidloo: Beurze-strijd(1692). [Hof van

ten van Holland; niet in Knuttel 1914; zie

Holland; Knuttel 1914, p. 17, nr. 57] [p]

ARA; Staten-Generaal: Secrete net-resoluties,

[255] [Franse courant Rotterdam] (Rotterdam,

13 september 1688, pp. 238 -239Г, inv. nr.

1692). [Staten-Generaal; niet in Knuttel

4592 en RAZH; Staten van Holland: Resolu

1914; zie ARA; Staten-Generaal: Secrete reso-

ties, 16 september 1688, p. 552, inv. nr. 121]

luties, 25 februari 1692, pp. 22Г-22 , inv. nr.
4600] [p]

[P]

[256] [Boeken en geschriften van P. van Hattem].

[247] Nouvelles prédictions (1688). [Gecommitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

[Staten-Generaal; Knuttel 1914, pp. 53-54, nr.

Gecommitteerde Raden: Resoluties, 31 mei

167; zie ook ARA; Staten-Generaal: Resolu

1688, fi4iv-fi42v, inv. nr. 3038] [P]

ties, 15 december 1692, pp. 651Г-653 , film
2767 en ARA; Staten-Generaal: Registers van

[248] Triomphe de ¿z liberté (1688). [Gecommitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;

uitgaande brieven, 15 december 1692, p.

Gecommitteerde Raden: Resoluties, 31 mei

324V, inv. nr. 11980] [R]

1688, fi4iv-fi42v, inv. nr. 3038] [p]
*I6

9 3

[257] [Paskwil tegen de koningvan Engeland].

*i689

[Gecommitteerde Raden; niet in Knuttel

[249] Avis donné à son altesse royale monseigneur le

1914; zie RAZH; Gecommitteerde Raden:

prince d'Orange (1689). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, pp. 12-13, η Γ · 4 2 ] W

Resoluties, 2 mei 1693, pp. 182 -184Г, inv. nr.
3043] [P]

* 1690
*i694

[250] E. le Noble: Histoire de l'établissement de L·

[258] H. Basnage de Beauval: Considérations sur

République de Hollande (Parijs, 1689,1690).
[?; Knuttel 1914, p. 69, nr. 228] [P]

deux sermons de Mr. Jurieu (1694). [Gecommitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie
RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties,

*i69i

16 september 1694, f378v-fj79v, inv. nr.

[251] [Franse courant Amsterdam, getiteld] Histoi-

3044] [R]

re abrégée de l'Europe (Amsterdam, 1691).
[Staten van Holland; niet in Knuttel 1914;

[259] H. Basnage de Beauval: Mr. Jurieu convaincu
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de calomnie et d'imposture (1694). [Gecom
mitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie
RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties,
16 september 1694, Г378 -Г379 , inv. nr.
3044] [R]
[260] R. Molesworth: De vrije staets-regeering (Rot
terdam, 1694). [Gecommitteerde Raden; niet
in Knuttel 1914; zie RAZH; Gecommitteerde
Raden: Resoluties, 16 september 1694, Г379 380V, inv. nr. 3044] [p]

*іб95
[г6і\ Om U weten (1695). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, p. 85, nr. 282] [ρ]
[262] E. Saurín: Examen de L· théohgie de Monsr.
Jurieu ('s-Gravenhage, 1695). [Gecommitteerde Raden; niet in Knuttel 1914; zie RAZH;
Gecommitteerde Raden: Resoluties, 10 januari 1695, fror-fnr, inv. nr. 3045] [R]
1698
[263] J. Duijkerius: Vervolg van 't leven van PhiL·pater (Groningen, 1697). [Hof van Holland;
Knuttel 1914, p. 123, nr. 417] [R]
[TOTAAL: 125 verboden, waarvan 56 niet in Knuttel
1914]
[TOTAAL DRIE PERIODES: 263 verboden, waarvan
117 niet in Knuttel]
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-

Nulresultaten per archief

Registers van ingekomen ordinans-brievende nrs. Ш19, Ш2І en Ш36-11138 Overigens
bleken dit, anders dan de titel van de stukken

Toelichting

doet vermoeden, voornamelijk minuten van
uitgegane brieven te zijn.

Ten dienste van eventueel vervolgonderzoek
volgt hieronder een lijst met zogenaamde 'nulre

-

sultaten', archiefstukken die geen nieuwe vond

Registers van ingekomen brieven, bijlagen en
memorien- nr. 11139.

sten opleverden. De nulresultaten zijn per

-

Registers van ingekomen ordinarisbneven,

archief gerangschikt. Overal is de benaming van

bijlagen en memorien betreffende binnen

de stukken gehanteerd, zoals die daaraan door de

landse zaken (Binnenlandse Register) en bui

verschillende archiefdiensten is toegekend.

tenlandse zaken (Duitse Register en Franse

Onderdelen van archieven, waarvan sommige

Register), nr. 11194.

stukken wel en andere geen vondsten oplever

-

den, staan vermeld bij zowel de rubriek 'geraad

Registers van ingekomen secrete brieven: de
nrs. 11670-11671, 11683 en 11689.

pleegde archiefstukken' in de bibliografie als in

-

deze bijlage. Onderdelen waarvan geen enkel

Registers van ingekomen ordinarisbneven en
bijlagen uit diverse plaatsen: de nrs. 11878-

stuk vondsten opleverde, staan alleen vermeld in

11879.

deze bijlage.

-

Registers van uitgaande brieven: de nrs.
11937-11938, 11941, 11955-11956.

I ARA

Archief Raad van State
Archief Staten-Generaal

(toegangsnummer 1.0119)

-

Registers van secrete net-resolutien van de

-

Resoluties, 1581-1795: de nrs. 106-107.

Staten-Generaal. Met indices op personen en

-

Secrete notulen, 1629-1785· nr. 1871.

zaken in de secrete net-resolutien· de nrs.

-

4593-4594. 4596-4601 en 4605.
-

Uitgaande brieven van de Raad van State,
1638, 1668-1795. Afschriften: nr. 522.

Algemene index op de ordmaris-resolutien

-

volgens 'respecten', 1576-1699. de nrs. 3720,

Brieven en adviezen aan de Staten-Generaal,
1668-1734. nr. 552.

3722 en 3725

-

З91
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en van verschillende overheden, waaronder veel

2 RAZH

missiven en resoluties van de Staten waarbij (en
Archief Staten van Holland

niet bij appointement) requesten in handen

-

Gedrukte resoluties van de Staten van Holland,

van het Hof werden gesteld, en adviezen daar

met tot 1621 ook de resoluties van de Gecom

op, met een index in ieder deel: de nrs. 394 en
396.

mitteerde Raden; eerste serie: de nrs. 121 en
126.
-

-

-

Registers van geheime (secrete) resoluties van
de Staten van Holland [gedrukt]; met index,

land, de Staten-Generaal, gerechten en magi

deels met een 'tafel der respecten : nr. 303.

straten, en minuten van berichten daarop, de

Ingekomen adviezen van (vooral) Gecommit

meeste geregistreerd in Nr. 390 en volgende:
nr. 4500.

teerde Raden en het Hof van Holland, afschrif
ten: nr. 1830. Dit stuk bevat slechts adviezen op

-

-

missiven aan de stadhouder, van 1751-1759 en

halve niet relevant.

de gouvernante, 1672-1794: nr. 3644.

Stukken ingekomen bij de Staten van Holland,

-

Registers van minuten van uitgaande missiven

Minuten van uitgaande missiven aan baljuwen
en gerechten en van verzonden adviezen: de

1861 en 1864.

nrs. 4697, 4699-4700 en 4711.
-

Ingekomen missiven. [Met potlood in de mar
ge:] van plaatselijke besturen met adviezen op

van de Staten en Gecommitteerde Raden van

-

Geregistreerde missiven van en minuten van

ingekomen individuele rekwesten; het is der

1650-1672: de nrs. 1832-1833, 1855-1856, 1858-

Missiven en resoluties van de Staten van Hol
land en van Zeeland, de Rekenkamer van Zee

Holland, 11 februari 1621-31 december 1795: de

rekesten ingekomen bij H.v.H.: de nrs. 4609-

nrs. 1392,1396 en 1401.

4610, 4612-4614, 4618-4619 en 4629-4632.

Agenda's houdende opgave van ingekomen
brieven en andere stukken, die ter vergadering

3 RAO

van de Staten van Holland zijn gebracht, 16531666: de nrs. 2067 en 2070.

Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel
-

-

Banden met originele bij Gecommitteerde

-

Resoluties van de gedeputeerden van Ridder
schap en Steden, 3 juli 1654-15 november 1657:

Raden ingekomen brieven en adviezen, 1650-

nr. 361.

1758: de nrs. 3410, 3413-3414. З418, 3427-3432,
3437 en 3454.

Resoluties van de Ridderschap en Steden, 7
januari 1651-5 oktober 1659: nr. 13.

Archief Gecommitteerde Raden

-

Pubicaties van Ridderschap en Steden of hun
Gedeputeerden, 29 augustus 1596-30 september
1718: nr. 696.

Archief Hof van Holland
-

Memorialen van A. van Kinschot, 1675-1704:
de nrs. 98 en 101.

-

Ingekomen en minuten van uitgaande missi
ven, 1573-1639, 1658-1660: de nrs. 4599-4600 I.

-

Registers van missiven van en aan het Hof aan

-

Ingekomen stukken van de deputaten van de
classis Deventer, 1619-1795: nr. 4899.

BIJIAGE 2

7 GAR

4 RANB

Classis 's-Hertogenbosch

Oud Stadsarchief

-

-

Acta van de buitengewone vergadering van de
classis en de afgevaardigden van de Provincies
der Verenigde Nederlanden om de Reformatie

-

in de Meierij te verspreiden, 1648 juli 21 - 1648
-

Ingekomen missiven en verdere stukken: de
nrs. 362, 364, 373, 376 en 381.
Registers met afschriften van ingekomen en
minuten van uitgaande brieven: nr. 673.

december 15: nr. 1.

-

Stedelijke keuren: de nrs. 495-499.

Brievenprotokol houdende uittreksels van reso-

-

Ingekomen requesten: nr. 677.

luties van de Staten van Holland en de Raad

-

Aantekeningen van Willem van der Aa: nr. 692.

van Brabant en ingekomen- en minuten van

-

Ambteboeken: nr. 807.

uitgaande stukken, 1634-1752: nr. 10.
-

Inventaris en beschrijving van de losse stukken

Oud Rechterlijk Archief

archivalia: nr. 14.

-

Missiven, ingekomen bij baljuw en schepenen:
nr. 65.

Formulieren van enigheid, bevattende de cate-

chismus (gedrukt), wetten, reglementen en

Extracten uit resoluties van schepenen en uit
processtukken van 1657 tot 1775, gecopiëerd en

inventaris van boeken en archivalia: nr. 16.

verzameld op last van de secretarissen van de
Raad van Brabant: criminele zaken

schepenbank als een handleiding bij de behan-

-

deling van steeds voorkomende zaken: de nrs.

W.M. Lindemann en Th.F. van Litsenburg:

118-121.

Criminele zaken Raad van Brabant. Deel 6. 1
(pp. 7-34): Processen gediend hebbend voor de

-

Rol van de baljuw/officier van Rotterdam,

Raad van Brabant te 's-Gravenhage, 1598-1795.

houdende aantekeningen betreffende eis en

2 (pp. 34-45): Processen waarschijnlijk gediend

verweer in criminele zaken van ernstige aard,

hebbend voor andere gerechten 1597-1791.

1660-1668; Officiers extra-ordinaris criminele
rolle': nr. 292.
-

5 RAGE

Stukken betreffende doodslag, baldadig optreden en verkoop van vergif, 1679-1810: nr. 300.

Synode van Gelderland
Handschriften
-

Varia, 1586-1784 en ongedateerd: nr. 165a.

-

Privilegien der stad Rotterdam (1270-1675)
(samengesteld door Van Alkemade en Van der

6 Centraal Archief Waalse Kerk

Schelling): nr. 1513.
-

Waalse kerkenraad 's-Hertogenbosch
-

Privilegieboek der stad Rotterdam (1328-1658):
nr. 1523.

Resolutions du consistoire: de nrs. 31-32.

-

Lijst van privilegies en oorkonden van de stad
Rotterdam (1328-1658): nr. 1524.

-

Privelegien-bouk der stad Rotterdam (13281673): nr. 1526.
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-

Privilegien-Boek (1328-1673): nr. 1527.

-

Index op twee delen ordonnantien, keuren,

van den kerkeraad: nr. 63.
-

reglementen en publicatien van Rotterdam
(1519-1730): nr 1794.
-

Resolutien van de Heeren Raaden en Vroed-

-

Alphabetisch register inzonderheid van zaken

sauriersrekeningen (1606-1737): nr. 474.
-

schappen der Stad Rotterdam: nr. 1811

heer W H . Croockewit) (1606-1714): nr. 475.
-

familie De Rochefort (vervaardigd door den

steld door G. van Reyn): nr. 1829.

heer R.N.L Mirandolle): nr. 480.

Aantekeningen uit de resolutien van de vroed-

-

486.

Aantekeningen uit de resolutien van de vroed-

-

Aanteekeningen uit de notulen van den kerke-

-

Afschrift van de kerkrekeningen (vervaardigd

schap (i6e-i8e eeuw): nr. 1835.

-

Tafel op de resolutien enz. (vervaardigd door
den heer W.H. Croockewit) (1639-1799). nr.

wordt vermist.

-

Aanteekeningen betreffende Pierre Juneu en de

vroedschapsresolutien van 1495-1757 (samenge-

schap (i6e-i8e eeuw): nr. 1834, dit handschrift
-

Aanteekeningen uit de resolutien van de vroedschap van Rotterdam (vervaardigd door den

aangewezen in het Generaal register op de

-

Extracten uit de resolutien van de vroedschap,
uit de notulen van den kerkeraad en uit de the-

raad (1653-1714). nr 489.

Extract uit het register van resolutien, dispositien, etc. van burgemeesters en regeerders der

in 1905 door den heer W H . Croockewit). Met

stad Rotterdam (1670-1672): nr 1853.

alfabetischen index van persoons- en zaakna-

Juridische aantekeningen met afschriften en

men (1663-1665)· nr 501.

extracten van keuren en ordonnantien, 17e
eeuw nr. 2103.
-

8 GAD

Extracten uit de vroedschapsresoluties en andere stukken uit de periode 1612-1790 betreffende

Stadsarchief. Republiek I

de Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente,

-

Register van secrete resolutien (1661-1815

-

Alfabetische index op de registers van concor-

nr. 3535.

[eigenlijk tot 1830; IMW]): nr. 5.

I Iervormde Gemeente Rotterdam (Nederduitse

daten van 1640 tot 1769: nr. 12.

gereformeerde kerk)
-

-

Allerhande ordinantien ende quitantien, die-

Archief van de Diaconie; Register der Resolu-

nende tot voldoeninge der conclusien van reke-

tien en notulen 1660-1875 de nrs. 500-503, de

ningen bij verscheidenen officianten des Rae-

stukken uit de periode 1695-1700 zijn verloren

des ende anderen gedaen; alsmede andere acten

gegaan.

enz.' Stukken van verschillende aard, door een
stadssecretaris Henrick van Haexbergen ter
memorie bijeengebracht (1615-1617) [eigenlijk

Waalse gereformeerde kerk Rotterdam
-

ruimer; IMW]· nr. 15

Stukken ingekomen bij den kerkeraad (16631864) nr. 15.

-

-

Kladboek van de stadssecretarissen: 1659-1660,

Reglementen voor de Waalsche kerk te Rotter-

1666,1675-1681,1684-1686, 1688-1692,1695-

dam 1661 (gedrukt): nr. 24.

1705: de nrs. 16C, 16H-16I en 16K-16L.

Inventaris van den lessenaar van den secretaris

-
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-

den der steden Deventer, Kampen en Zwolle,

-

Deventer en Kampen, inzake de consolidatie

17C.

der gewestelijke regering voor de vergadering
der 'Drie Steden' op 23 aug. 1671,1671: nr. 591.

'Besoignes van de drie steden (Deventer, Kam-

pen en Zwolle)'. Memorialen opgemaakt door
op de vergaderingen van de steden Deventer,

Ridderschap ter eenre en de stad Zwolle en een

Kampen en Zwolle. Met enkele bijbehorende

deel der Ridderschap ter andere zijde, over de

stukken (1688-1722): nr. 18A.

souvereiniteit in het gewest Overijssel; 1668-

Extracten uit het register van resolutién van

1671: nr. 710.
-

Schepenen en Raad van 1607 tot 1628. [Thans

-

-

Varia. Stukken van verschillende aard, bijeen

ondergebracht in de collectie Dumbar, inv. nr.

gebracht door stadssecretarissen: de nrs. 755g-

68]: nr. 18C.

755h en 7551П-7550.

Brieven en rekwesten gericht aan het stedelijk
bestuur. Met enkele bijlagen. 1: Portefeuilles

Stadsarchief: Republiek II

(mappen in dozen), waaronder de periodes

-

Alphabetische index op het register van con

1591-1646 en 1649-1695: de nrs. 19 (i6i7,i)-i9

cordaten van 1586 tot 1705. Opgemaakt op last

(1625,9), 19 (іб49)-і9 (1654). 19 (i667)-i9

van de Gezworen Gemeente volgens besluit

(i675,5), 19 (i687,i)-i9 (1687,3), 19 (i688,2)-i9

d.d. 31 december 1704 door 16 harer leden: nr.

(1689,3) e n '9 (I689,5)-IJ> (1695). 2: Banden en

127.

aanleggers, waaronder de periode 1647-1780:

-

Bis [nr. 127]: nr. 127X.

nr. 19.

-

Memoriaal van de stadssecretaris Hendrik van
Haexbergen (1619-1623): nr. 147.

Binnen nr. 19: aparte afdeling 'Rekesten: nr.
-

19·
-

Stukken betreffende de geschillen tussen de
steden Deventer en Kampen en een deel der

de secretarissen der stad van het verhandelde

-

Conceptvoorstellen van de afgevaardigden van

1612-1633, 1631-1668, 1675, 1676: de nrs. 17A-

Brieven gericht aan de stadssecretaris Hendrik
van Haexbergen (1623): de nrs. I49a-I49d.

Ad nr. 19: Regesten van ingekomen en copiecn
van uitgaande stukken, 1643-1747. Van Door-

-

-

ninck, ca. 1884 [wordt apart bewaard; IMW].

Collectie Dumbar

Concepten van brieven uitgegaan van het ste

-

delijk bestuur, 1616, 1620, 1621, 1623-1625, 1668,

Steden van 1578 tot en met 1628. Daarbij stuk

1669,1671, 672,1674,1689, 1698: de nrs. 26A-

ken betreffende gedeputeerden ter generaliteit

26B.

en college Ged. Staten van 1611, vervolgens

Certificaten van het stedelijk bestuur, waaron

stukken betr. verpondingen en andere lands-

der 1666: nr. 28.

middelcn van Colmschate en Raalte, ca. 1660:

Afschrift van vier apostillen van de Staten van

nr. 41.

Overijssel op een rekest van de synode dier

-

provincie aan dat college (1650): nr. 368.
-

Extracten uit de Resol, van Ridderschap en

Lijst van placaten, publicatien, enz. van R. en
St. en Staten-Generaal, ter Griffie van Overijs
sel berustende, 1689-1793: nr. 49.

Memorialen, opgemaakt door secretarissen der
stad, van het verhandelde op de vergaderingen

-

der 'Drie Steden'; 1669, 1670: nr. 590.

Eenige resolutién van den Magistraat 16071628: nr. 68.
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Rechterlijk Archief

de nrs. A45-A47, A49, A67-A68, Ayo-Ajz, A81-

-

A82, A84 en A87-A88.

Protocol van getuigenverklaringen - afgelegd
voor een schepen-commissaris in civile zaken

-

(1593-1651). Bevat ook enige getuigenverklarin-

Minuten van resolutiën van 25 oktober 1653 - 30
april 1654: nr. Ai75.

gen in criminele zaken: nr. 80.

-

Resolutie-boeken van de beeren scheepenen, gehouden door den pensionaris Mr. Hendrik van

Hervormde gemeente Deventer
-

Breughel: nr. A179.

'Acta', resolutiën en notulen van de gewone

-

Commissien en andere besognes ten Hove en ter

kerkeraad, ook geheten 'Bijzondere Kerkeraad':

vergadering der Staten van Brabant: de nrs.

de nrs. 3 en 5.

A226-A230.

'Ordre en Regeering des Kerkeraads', 1673: nr.

-

Kopijen, brieven en dergelijke: nr. A238.

57·

-

Losse brieven: nr. 242.

-

Brieven: de nrs. A251-A252 en A255.

Classis Deventer

-

Rapporten: de nrs. A258-A259.

-

-

-

Missive van de drost van Salland aan Thomas
Roothusius, gedeputeerde van de classis, predi-

-

kant te Deventer, 1620: nr. 27.

-

Missive van de provinciale synode aan de gede-

-

puteerden van de Staten van Overijssel,
-

-

Losse brieven; diverse stukken: nr. A328, waarbinnen 1135-1141,1148,1151,1153 en 1155.
Losse brieven: nr. A345.
Publicatiën en ordonnantiën: de nrs. A346 en
A349-A352.

afschrift, 25 maart 1622: nr. 30.

-

Gedrukte publicaties en ordonnanties: nr. A364.

Acta deputati classis: de nrs. 40-43.

-

Alfabetisch register op de stadsresolutiën, missi-

Relaties met de gemeente Deventer. Stukken

ves en resolutiën van schepenen, over elk boek-

betreffende de afzonderlijke gemeenten, onge-

deel afzonderlijk, van 25 september 1629 tot in

dateerd: nr. 56.

1631, opgemaakt door pensionaris mr. A. van
Heurn: nr. A559.

Verzoekschriften van de deputaten van de provinciale synode van Overijssel, gericht aan Rid-

-

Register van vele merkwaardige zaken met be-

derschap en Steden, met apostillen, afschriften,

trekking tot de stad 's-Hertogenbosch, getrok-

1623,1648,1685,1688,1697: nr. 116.

ken uit de compilatie van de griffier Van der Velde, en uit diverse geschiedschrijvers, alsmede uit

9 GAHT

de resolutiën van de stadsregering en van de
schepenen, sedert 1629, opgemaakt door pensionaris mr. A. van Heurn: nr. A560.

Oud-archief
-

-

Resolutiën- en conclusieboeken der drie leden

Schepenbank

(schepenen, gezworenen, Raden en Dekenen

-

Minuutmissiven van schepenen: nr. 11.

van de ambachten, de regering van Den Bosch):

-

Crimineele rol: de nrs. 20-22.

de nrs. A19 en A25.

-

Registers van crimineele vonnissen: nr. 39.

Extensien en inregistreringen van verscheide ak-

-

ten en resolutiën der heren van de leden (schepe-

Crimineele rol van den landdrossaard der Meierij van 's Hertogenbosch: nr. 51.

nen, gezworenen en raden) en van schepenen:

-
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landdrossaard der Meierij van 's Hertogenbosch: nr. 52.
-

Charters, waaronder nimmer geëxpedieerde, of
in processen of ter cassatie ingeleverde grossen:
de nrs. 3326-3327.

-

Losse charters, meestal brieven van relief of
mandement van de Raad van Brabant: de nrs.
3328-3330.

-

Stukken van rechterlijken aard: nr. 3332.

-

Losse stukken van rechterlijken aard: de nrs.

-

ЗЗЗЗ-ЗЗ48.
Losse stukken van rechterlijken aard: nr. 3349.

Hervormde gemeente 's-Hertogcnbosch
-

Bijlagen der notulen: nr. 27.
IO GAA

Vroedschap
-

Vroedschapsresoluties: film 463.

Burgemeesters
-

Resoluties: film 484.

-

Missiven: de films 488-489, 7523 en 7552-7553.

Rechterlijk archief
-

Justitieboeken: de films 1735-1736 en 1841.
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Noten

Noten bij hoofdstuk ι

5

Hora Siccama 1884, resp. pp. 110-112, pp.
149-150 en p. 151.

ι

Hierna kortweg 'Republiek'.

6

Sepp 1891.

2

Fortoul 1884, conclusie daarbinnen op

7

Ibidem, p. 2.

p. 214.

8

Bodel Nyenhuis 1892.

O p deze plaats zal voorbij worden gegaan

9

Knuttel 1914. O p deze plaats zij nog een

3

aan Noordenbos 1933, Remy 1942, Van de

eerdere, veel beperktere lijst van boekverbo-

Pas 1951, Hallema 1961 en Keyser 1989. Het

den en censuurplakkaten genoemd, gevolgd

betreft voornamelijk overzichtsartikelen

door een korte beschouwing over boeken-

waaraan in de verdere hoofdstukken van

censuur in relatie tot de kerk, te vinden in

deze studie nog gerefereerd zal worden.

Kruseman 1893, pp. 354-389.

Tenslotte zij hier gewezen op Van Heusde

10

1847, Simons 1883 en Schalken 1972: Van

1972, p. 162, die uitgaat van de door Knut-

Heusde biedt een (beperkt) overzicht van

tel geboden aantallen, hoewel hij toegeeft

censuurplakkaten en concludeert, louter op

dat er nog wel meer boeken verboden zul-

basis van deze plakkaten en zonder te kijken

len zijn (p. 162, noot 28).

naar de uitvoeringspraktijk, dat er in de

11

Republiek van een strenge preventieve cen

4

Zie ook hierna. Vergelijk Enno van Gelder

Aangezien hij in het boek voorafgaand aan
Getemperde vrijheid, te weten Vrijheid en

suur sprake was. Deze onjuiste want slechts

onvrijheid in de Republiek (idem 1947), min-

op de 'theoriekant' gebaseerde conclusie

der uitgebreid bij de drukpersvrijheid stil-

werd overgenomen door Simons, op wie

stond en zijn ideeën daaromtrent toch voor-

Schalken zich vervolgens baseerde voor een

al in Getemperde vrijheid nader uitwerkte,

eendere en dus eveneens incorrecte gevolg

zal hier aan Vrijheid en onvrijheid in de

trekking. Een omschrijving van het begrip

Republiek verder voorbij worden gegaan.

'preventieve censuur' volgt hieronder; de

Getemperde vrijheid kan immers worden

mate van preventieve censuur in de zeven-

gezien als Enno van Gelders recentste (en

tiende-eeuwse Republiek zal in hoofdstuk 2

laatste) standpunt.

en volgende aan de orde komen.

12

Idem 1972, p. 151.

Parrot-Larivière 1884, p. 75.

13

Vergelijk de nu volgende, tamelijk merk-
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waardige opmerking: 'Van toepassing van de

24

II. Een bewerking van deze artikelen is te

straffen tegen auteurs en uitgevers-drukkers,

vinden in respectievelijk hoofdstuk 4 en

weet ik nauwelijks voorbeelden. Integendeel

hoofdstuk 6.

(...)' (ibidem, p. 162). Of Enno van Gelder

25

Visser 1995, pp. 12-13.

sloot zijn ogen voor dergelijke toepassingen

26

Vergelijk ook de aanpak in Darnton 1995.

of hij was er in onvoldoende mate van op de

27

Visser 1995, p. 12.

hoogte. De onderhavige studie zal namelijk

28

laten zien dat het op de verschillende niveaus

14

Vergelijk ook Wcekhout 1997 I en idem 1997

in dit en andere plakkaten genoemde strenge

Op enkele uitzonderingsgevallen na, waarin
ook gebruik is gemaakt van voorredes van

wel degelijk geregeld tot uitvoeringen van de

drukkers in de door hen in het licht gegeven

censuurwetgeving kwam.

werken. Het zal overigens duidelijk zijn dat

Deze kwestie zal nog uitvoerig aan de orde

dergelijke, vaak zeer subjectieve, teksten met

komen in de hoofdstukken 2 en 4.

enige voorzichtigheid tegemoet moeten wor-

15

Zie ibidem, p. 166.

den getreden.

16

Vergelijk bijvoorbeeld de hierboven reeds

29

Op deze plaats wil ik dr. ].A. Gruys bedan-

praktijk bijna volledig vrij was, alsmede de

ken, die mij erop attendeerde dat in sommige

opmerking dat Enno van Gelder nauwelijks

catalogi aparte rubrieken 'verboden boeken

voorbeelden van toepassing van de censuur-

werden opgenomen, vaak met de mededeling

wetgeving kende. Zie ook ibidem, p. 164:

dat deze boeken onderhands verkregen kon-

'Aan deze weerzin tegen het verbieden bleven

den worden. Uiteraard zijn dergelijke rubrie-

de magistraten in de gehele eeuw trouw. (...)

ken van belang voor het vormen van een

Van vele steden was in deze materie zeker

beeld van de handel in verboden boeken. Het

geen strengheid te verwachten.' en ibidem, p.

paste echter niet in het kader van de onder-

165: 'Een ander geval van lankmoedigheid of

havige studie om aan veilingcatalogi aparte

zekere nonchalance in de uitvoering der plak17

Alsmede aan de overgeleverde veilingcatalogi.

aangehaalde stelling dat de drukpers in de

aandacht te besteden.

katen: (...).'

30

WNT III, kol. 1992; s.v. censuur.

Groenveld [cop.] 1986; dit artikel werd ver-

31

Het betreft overigens de kerk in het alge-

volgens in het Engels vertaald (idem, [cop.]

meen: dergelijke censuur is zowel binnen de

1987).

rooms-katholieke als binnen de protestantse
kerk waar te nemen.

18

Idem [cop.] 1986, p. 241.

19

Ibidem, p. 241.

32

Zie WNT III, kol. 1992-1993; s.v. censuur.

20

Ibidem, p. 240.

33

In de zin van 'een zeker aantal bedrukte of

21

Salman 1995 I; zie ook hierna.

beschreven bladen van papier, perkament of

22

Vergelijk ook de latere studie van Keblusek

andere stof, tot een geheel verbonden, en een

(1997), waarin aandacht wordt besteed aan de

geschrift over eenig onderwerp bevattende.'

boekencensuur op stedelijk niveau in 's-Gra-

(WNTlll, kol. 94; s.v. boek).

venhage.
23

34

Huussen jr. 1995, pp. 26-27.

In deze studie wordt namelijk ook enige aandacht besteed aan (spot)prenten en gravures.
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35

Vergelijk ook McKitterick [cop.] 1996, pp.

ken aan bepaalde in de plakkaten genoemde

43-44. Op deze plaats zij overigens opgemerkt

tekstsoorten als pasquillen, (hatelijke) refrei-

dat de strijd van de kerk (en de wereldlijke

nen, (opruiende) liedjes en dergelijke.

overheid) tegen de verschillende rederijkers-

42

spelen en andere vormen van toneel in deze

wanneer hij als doel van boekencensuur 'het

studie buiten beschouwing is gebleven. Bij

verbieden, veranderen of vernietigen van

die strijd ging het namelijk niet zozeer om

door de overheid als moreel verwerpelijk en

het weren van de in drukvorm neergelegde

gezagsondermijnend beschouwd gedachten-

teksten van de toneelstukken, alswel om het

goed in gedrukte vorm' noemt en er vervol-

verhinderen van de daadwerkelijke uitvoering

gens op wijst dat boekencensuur haar aan-

daarvan. Vergelijk hierover Enno van Gelder

vang neemt met 'voorschriften, uitgevaardigd

1971, pp. 183-185. Uitzonderingen zijn toneel-

door kerk of staat.' Salman wijst er nog op

teksten die zeker ook als leesteksten werden

dat er meer voorschriften waren dan alleen de

gebruikt (te denken valt bijvoorbeeld aan de

evide.1 ;r censuurwetten (Salman 1995 I, pp.

van Vondel verboden stukken PaUmeeUs en

9-10). In de onderhavige studie zal inderdaad

Maria Stuart); aan dergelijke stukken zal wel

ook gekeken worden naar, bijvoorbeeld,

aandacht worden besteed.
36

regels omtrent het boekgebruik op scholen.
43

Door de kerk of door de wereldlijke overheid.

Dus: censuur in de vorm van censuurplakkaten.

Dit onderzoek wordt in de meeste zeventiende-eeuwse bronnen aangeduid met de term

44

Visitatie'.
37

Ook Salman gaat uit van de ruime opvatting

Dus: censuur via het onderzoek (de visitatie)
waaraan men geschriften onderwerpt voordat

In de zeventiende eeuw zijn niet of nauwe-

al dan niet toestemming tot het drukken en

lijks verklarende woordenboeken voor het

verspreiden daarvan wordt gegeven. Eventu-

Nederlands verschenen. Ik heb er daarom

eel zou hiertoe ook de octrooiverlening gerekend kunnen worden (zie hoofdstuk 2).

voor gekozen ook een zeventiende-eeuwse
Franse definitie weer te geven. Er zij er hier

45

Algemene repressieve plakkaten komen niet

op gewezen dat in de voorbeelden slechts de

voor. Vaak vormt reeds verschenen drukwerk

beschrijvingen betreffende de censuur op de

wel de aanleiding voor een censuurplakkaat,

drukpers zijn aangehaald.

maar ieder algemeen censuurplakkaat zelf

38

Furetière 1690/1970, tome I, fSs3r.

dient uiteraard een preventief doel. Er zij er

39

Meijer 1698, p. 41. In deze laatste twee

hier op gewezen dat soms naar aanleiding van

40

omschrijvingen ligt ook de eerder genoemde

met name genoemde werken wel specifieke

censuur van de kerk ten aanzien van de lid-

verbodsplakkaten zijn verschenen. Dergelijke

maten besloten.

plakkaten behoren mijns inziens echter tot de
categorie concrete, repressieve censuur.

Vergelijk nogmaals WNT III, kol. 1993; s.v.
censuur (sub 4): 'Het toezicht door eene ker-

46

kelijke of wereldlijke overheid geoefend op de
41

Vergelijk Remy 1942, p. 1. Remy gaat echter
uit van de enge opvatting van censuur, waar-

drukpers.'

door hij in zijn omschrijvingen de censuur-

Soorten, dus niet: titels. Men moet hier den-

plakkaten buiten beschouwing laat. Zie over
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preventieve en repressieve c e n s u u r o o k Sal

ceerde) doctoraalscriptie w o r d t o n d e r m e e r

m a n 19951, p . 10. S a l m a n wijst er overigens

d e censuurwetgeving van d e zeventiende-

o p d a t er n o g een n a d e r e i n d e l i n g mogelijk

eeuwse R e p u b l i e k n a d e r geanalyseerd. O p

is, te w e t e n : c e n s u u r m e t een defensief karak

deze plaats wil ik drs. J . D . Snel hartelijk d a n 

ter en c e n s u u r m e t een offensief karakter. Bij

ken voor h e t belangeloos ter beschikking stel

de defensieve v o r m t r a c h t e n o v e r h e d e n bele

len van de g e n o e m d e doctoraalscriptie. Ik zal

digingen, gezagsondermijningen en zedeloos

mij in h e t h i e r o n d e r s t a a n d e beperken t o t

h e i d te v o o r k o m e n , z o n d e r e e n d u i d i g e ideo

enkele hoofdlijnen m e t b e t r e k k i n g t o t de

logie. Bij de offensieve v o r m gaat de overheid

censuurwetgeving; v o o r een gedetailleerdere

te w e r k volgens een n a u w o m s c h r e v e n ideolo

b e n a d e r i n g zij m e n verwezen naar Bodel

gie o m aldus actief een culturele e e n h e i d te

N y e n h u i s 1892 en Snel 1993.

bewerkstelligen (ibidem, p . 11). Aangezien in

53

Z ó n d e r nadere titelaanduidingen.

de zeventiende-eeuwse Republiek slechts

54

Bijvoorbeeld: alle geschriften r o n d d e vredes-

sprake was van defensieve censuur, zal h e t

h a n d e l i n g e n van 1648.

g e n o e m d e o n d e r s c h e i d verder b u i t e n

55

b e s c h o u w i n g blijven.

O o k a n d e r e provinciale Staten vaardigden
censuurplakkaten uit; in deze studie zal ech-

47

Zie hierboven.

ter alleen naar het gewest H o l l a n d gekeken

48

Zie v o o r de b o e k e n c e n s u u r in Frankrijk voor

w o r d e n ; zie h i e r n a voor een v e r a n t w o o r d i n g

al M a r t i n 1969, Sauvy 1972, i d e m [cop.] 1984,

van deze inperking.

Barbiche [cop.] 1982 en Roche [cop.] 1984 I

49

56

gever o p . In hoofdstuk 2 zal aan de verschil-

Een dergelijke vergelijking w o r d t bijvoor

lende v o r m e n van 'machtsvervlechting' enige

beeld gemaakt in Keyser 1989, p . 234. Keyser

a a n d a c h t w o r d e n besteed.

wijst erop d a t in de periode 1678-1701 in

57

over d e gehele zeventiende e e u w is namelijk

d e n v e r b o d e n , terwijl K n u t t e l in zijn Verbo

gewenst. D e in bijlage I gepresenteerde lijst

den boeken voor een langere p e r i o d e m a a r t o t

m o e t w o r d e n gezien als een voorlopige versie

450 titels k o m t , hoewel K n u t t e l zelf al zegt

die in d e t o e k o m s t wellicht n o g zal k u n n e n
w o r d e n aangevuld.

Zie voor E n g e l a n d S i e b e n 1952, alsmede

58

E n n o van Gelder 1972, p . 261 e n W o r d e n
59

Voor die jaren is derhalve gebruik gemaakt

O p deze plaats w o r d t 'maatregelen' gebruikt

van K n u t t e l 1914, van v o n d s t e n die zijn ver-

als overkoepelende a a n d u i d i n g v o o r meerdere

m e l d in de secundaire literatuur en van eigen

vormen van wetgeving. O p de betekenis van

52

Zie o o k hierna, bij de afbakening van het
onderzoeksobject.

[сор.] 1987.
Ji

E e n totaaloverzicht van v e r b o d e n geschriften

Parijs alleen al m e e r d a n d u i z e n d b o e k e n wer

niet geheel volledig te k u n n e n zijn.
50

O p die m a n i e r trad het bestuur dus als wet-

en И.

toevallige v o n d s t e n .

die verschillende v o r m e n zal h i e r n a n o g wor

60

den ingegaan.

61

Zie ook de toelichting bij bijlage I.
Z i e d e bibliografie v o o r een gedetailleerde

D e h i e r o n d e r g e b o d e n indeling is gedeeltelijk

beschrijving van d e geraadpleegde archief-

gebaseerd o p Snel 1993. In deze (ongepubli

s t u k k e n ; zie bijlage II voor een overzicht van
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daarvoor is dat het persoonlijke archief van

stukken die tot 'nulresultaten' leidden
6г
63

de betreffende baljuw niet is overgeleverd

Тле Fruin en Colenbrander 1980, pp 261-263
en pp 365-368

67

Zie Knuttel 1914, ρ V

Zie opnieuw de bibliografie en bijlage II voor

68

Ibidem, ρ XII

een beschrijving van de stukken en de nulre

6<) Over deze laatste twee producten van de

sultaten In veel archiefstukken wordt slechts

drukpers komt Knuttel niet expliciet te spre

op een zeer summiere wijze naar omstreden

ken Een enkele keer vermeldt hij in zijn lijst

of verboden geschriften verwezen Lang niet

een omstreden of verboden prent, maar hij

altijd is meteen duidelijk om welke titel(s)

heeft dergelijke prenten niet 'meegeteld' Ver

het dan gaat (vergelijk ook Knuttel 1914, pp

boden kaarten blijven bij Knuttel geheel bui

VI-VII) Voor het achterhalen van deze titels

64
65
66

ten beschouwing

is gebruik gemaakt van de secundaire litera

70

Vergelijk ook De Bruin 1991, pp 418-419

tuur en vooral ook van de online bestanden

71

Vergelijk bijvoorbeeld Knuttel 1914, pp 11-12,

van de Nederlandse Centrale Catalogus (hier

nr 39 hoewel van de onder dat nummer

na NCC-onhne) en de Short Tide Catlogue

genoemde pamfletten op Bicker niet zeker is

Netherlands (hierna STCN-onhne)

dat ze officieel werden verboden, zijn ze toch

Hun functie zal in de hierna volgende hoofd

in de lijst van bijlage I opgenomen Zie ook

stukken aan de orde komen

de toelichting bij de betreffende lijst

Zie het gedeelte over het onderzoek in de ste

72

Aan de censuur op kaarten zal enige aandacht

den

worden besteed in hoofdstuk 2, die censuur

Veel brieven zijn waarschijnlijk verloren

was echter van dien aard dat het met aangaat

gegaan Zo zijn er aanwijzingen dat er in een

de 'kaartverboden in de lijst van verboden

Rotterdamse censuurzaak in 1672-1673 (zie

geschriften op te nemen

hoofdstuk 4) meerdere contacten moeten zijn

73

Zie bijvoorbeeld Knuttel 1914, de nrs 290,

74

Zie bijvoorbeeld ibidem, de nrs 280,193 en

75

Zeker aan de boekencensuur in de stad

geweest tussen het Hof van Holland en de

166, 44, 39, 395 en 342

Rotterdamse baljuw, terwijl daarvan noch in
het gemeentearchief van Rotterdam noch in

354

het Rijksarchief in Zuid-Holland stukken
zijn terug te vinden Sterker nog er zijn zelfs

Amsterdam zou, gezien de enorme hoeveel

brieven aangetroffen waarin de baljuw vraagt

heid overgeleverde stukken, een aparte studie

om een minuut van een eerder aan hem door

gewijd kunnen worden Overigens werd er

het Hof gezonden brief, omdat hij die bewus

naar de boekencensuur in die stad in het ver

te brief inmiddels zelf heeft zoekgemaakt In

leden ook al het enig onderzoek verricht Het

dat geval betekent dat dus, dat het Hof aan

systematisch in kaart brengen van de situatie

de baljuw een afschrift van de eigen minuut

aldaar blijft echter voor de toekomst gewenst

van het Hof moest sturen Ondanks dat

76

opnieuw verzenden door het Hof is de

7ie de bibliografie en bijlage II voor een
beschrijving van de geraadpleegde stukken en

bewuste brief overigens niet in Rotterdam

de nulresultaten

terug te vinden Een mogelijke verklaring

77
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raal voor de zaken betreffende 's-Hertogen-

binnen de Nederlanden. Zij was opgericht in

bosch en de Meierij.

1432 en werd vooral bezocht door Nederland-

78

Zie de bibliografie.

se studenten die vóór haar oprichting veelal

79

Knuttel 1908, ρ XI.

aangewezen waren geweest op de universitei-

80

Ibidem, p. XI.

ten van Keulen en Parijs. (Fruin en Colen-

81

Daartoe werden de acta van de synode onder

brander 1980, p. 33).

zocht; zie de bibliografie.

10

Bodel Nyenhuis 1892, p. 75, noot 2.

82

Zie de bibliografie.

11

Overigens werden reeds in de pauselijke bul

83

Zie de bibliografie.

van Leo X (4 mei 1515) boeken aan de kerke-

84

Zie de bibliografie.

lijke censuur onderworpen en werden druk-

85

Zie de bibliografìe.

kers die dit censuurgebod overtraden, onder

86

Zie over hem hoofdstuk 5.

meer bedreigd met een jaar schorsing. Van

87

Zie over dit geschrift ook hoofdstuk 5.

deze bul is echter geen Nederlandse druk

88

De verdeling in drie aparte hoofdstukken

bekend, zodat vermoed mag worden dat zij

biedt de lezer ook de mogelijkheid eenvoudig

in de Nederlanden geen directe gevolgen

een totaalindruk van alle boekcncensuur in

heeft gehad. Wellicht werd de bul later, in

één stad te krijgen.

1521, wel in de Nederlanden gedrukt, op
bevel van de pauselijke legaat Aleander te
Leuven. (Kronenberg 1948, p. 1 en pp. 14-15).

Noten bij hoofdstuk 2.
1

In hoofdstuk 1 is uitgebreid beargumenteerd

12

Ibidem, pp. 14-15.

13

Er zij er hier op gewezen dat de bepalingen

waarom ervoor is gekozen juist de wetgeving

betreffende het drukken van boeken slechts

en uitvoeringspraktijk van het gewest Hol-

een onderdeel van het totale Edict vormden.

knd te beschrijven, ten einde een beeld te

14

krijgen van de censuur door de provinciale
2

Bodel Nyenhuis 1892, pp. 75-76, Kronenberg
1948, pp. 11-12 en Remy 1942, p. 6.

staten in de Republiek.

15

Bodel Nyenhuis 1892, p. 76.

In deze voorgeschiedenis zal slechts aandacht

16

Ibidem, p. 77.

worden besteed aan maatregelen die zijn

17

Het lijkt erop dat dit bevel reeds in een eer-

genomen door de meer centrale overheden

der, niet bewaard gebleven, keizerlijk plakkaat

(zowel wereldlijk als kerkelijk). Aan de veror-

heeft gestaan, aangezien het ook al voorkwam

deningen en plakkaten van de lagere overhe-

in een lokale Antwerpse verordening van 14

den moet voorbij worden gegaan.

februari 1524. Dergelijke verordeningen

3

Noordenbos 1933, p. 175.

bevatten vaak elementen van eerdere keizerlij-

4

Remy 1942, p. 3.

ke plakkaten. (Kronenberg 1948, p. 18).
18

Vermoedelijk was dit onder meer een poging

5

Ibidem, pp. 3-4.

6

Vergelijk Noordenbos 1933, p. 175.

7

Remy 1942, p. 5.

drukwerk teniet te doen. Van antedatering

8

Noordenbos 1933, pp. 175-176.

werd namelijk gebruik gemaakt om de

9

In Leuven bevond zich de enige universiteit

indruk te wekken dat een bepaald boek reeds

om de effectiviteit van het antedateren van
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was verschenen vóórdat een censuurplakkaat

(Bodel Nyenhuis 1892, p. 79).

van kracht was geworden, zodat de verbods-

26

Ibidem, pp. 79-81.

bepalingen uit zo'η plakkaat geen betrekking

27

Ibidem, pp. 81-82.

hadden op de uitgave van het betreffende

28

Remy spreekt van 'werkelijk de organische

boek. Naast antedatering bediende men zich

wet van het drukkersbedrijf in de X V F e

voor omstreden drukwerk geregeld van gefin

eeuw, die al de vorige maatregelen samenor-

geerde drukkers- en auteursnamen en van

dende.' (Remy 1942, p. 7)

valse adressen om aldus aan vervolgingen te

29

Bodel Nyenhuis 1892, p. 81.

ontsnappen.

30

Toen Philips II het bewind van zijn vader

19

Bodel Nyenhuis 1892, pp. 77-78.

had overgenomen, liet ook hij het plakkaat

20

Afgekondigd op 18 december 1544.

van 25 september (en dus ook van 29 april)

21

Van dit bedrag was eenderde deel voor de

1550 nog eens herhalen, door middel van een

staat, eenderde deel voor de aanbrenger (ver

decreet (te Gent) op 20 augustus 1556. (Ibi-

klikker) en eenderde deel voor de officier

dem, p. 83 en Remy 1942, ρ. n ) .

22
23

bestemd.

31

Ibidem, p. 11.

Ibidem, pp. 78-79.

32

Bodel Nyenhuis 1892, p. 83.

Ibidem, pp. 75-76, noot 2. Zie over de indi

33

Ook in de jaren daarvoor waren al pogingen

ces van de Leuvense faculteit uitgebreid

24

gedaan de maatregelen in de verschillende

Bujanda [cop.] 1986. O p pp. 11-17 en (vooral)

plakkaten te versoepelen. Zo hadden Ant

27-36 van deze studie wordt een historische

werpse kooplieden in 1550 reeds aan Karels

schets gegeven.

zuster om verzachting van de plakkaten tegen

Remy wijst erop dat de titels van verboden

de hervormde leer verzocht. Het eerder

boeken tot 1546 te vinden waren ín de keizer-

genoemde plakkaat van 25 september 1550

lijke plakkaten en verordeningen. Vanaf 1546

was derhalve al minder streng van toon

verschenen vervolgens aparte catalogi van ver-

geweest, dan de voorafgaande plakkaten. (Ibi
dem, p. 82).

boden boeken. De eerste catalogus werd

25

samen met het plakkaat van 30 juni 1546

34

Geciteerd volgens ibidem, pp. 85-86.

bekend gemaakt. Deze catalogus draagt de

35

Ibidem, p. 83 en p. 86.

titel Mandament der Keyserlycker Maiesteit

36

Deze index draagt de volgende titel: Index

tuytgegeven intjaer 46 met dintitídatie ende

auctorum et librorum qui ab officio sanctae

declaratie vanden ge-reprobeerde boecken, ghe-

Romanae et universalis inquisitionis caveri ab

schiet bijden doctoren in de faculteit van theoh-

omnibus et singulis in universa Christiana repú-

gie in duniversiteit van Loeven; duer dordon-

blica mandantur, sub censuris contra legentes,

nantie ende bevel der selver K. M. Leuven: Ser-

vel tenentes libros prohibitos in bulk, quae lec-

vaes van Sassen, 1546. (Remy 1942, p. 7).

ta est in coena Domini expressis et sub aliis poe-

Directe aanleiding voor dit plakkaat was het

nis in decreto eiusdem sacri officii contenus.

verschijnen van allerlei opruiende boeken

Rome: Antonius Bladius, 1559.

onder onschuldige titels en het corrumperen

37

van bijbelteksten door sommige drukkers.

De twee invloedrijkste Indices daarna waren
die van 1596 onder paus Clemens VIII en die
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van 1664 o n d e r p a u s Alexander V I I .
38

1892, p . 9 7 ) .

R e m y 1942, p . 11.

39

b i d e m , p p . 8-9.

40

Waarschijnlijk werd d i t p l a k k a a t opgesteld

49

Vergelijk G r o e n v e l d [cop.] 1986, p . 226 e n p .

50

M e n liet zich hierbij leiden d o o r klachten d i e

228.

over bepaalde b o e k e n b i n n e n k w a m e n .

d o o r Jean d e Vargas, een gevreesde visiteur.

41

(Bodel N y e n h u i s 1892, p . 91).

51

N o o r d e n b o s 1933, p . 186.

D e bisschop e n d e i n q u i s i t e u r waren m e t d e

52

G r o e n v e l d [cop.] 1986, p p . 228-230.

visitatie belast. Voor d e visitatie v a n n i e u w t e

53

G e l d e n d v o o r h e t gewest H o l l a n d .

d r u k k e n b o e k e n m o e s t d e betreffende d r u k 

54

ker geld betalen a a n d e visiteurs, o n a f h a n k e 
lijk v a n d e vraag of zij h e t b o e k z o u d e n goed

prins.

k e u r e n . ' N i e t alleen voorsz. Commissarissen,

55

O o k d e tekst van h e t verkregen privilege

56

G r o e n v e l d laat zien d a t h e t zweren van e e n

m a a r o o k d e H o o f d p r i n t e r zal, als 't h e m

moest w o r d e n afgedrukt.

g o e d d u n k t , visitatie m o g e n d o e n . D a a r e n b o 

42

43

I n veel v a n d i t soort geschriften werd
geklaagd over h e t n i e u w e b e s t u u r van d e

ven zal zulks geschieden bij d e Officiers d e r

dergelijke eed vanaf 1600 niet langer plaats

plaats, 2 reizen 'sjaars, e n telkens, als h e n zal

h a d t e n overstaan v a n G e c o m m i t t e e r d e

goeddunken.'

R a d e n , m a a r t e n overstaan van d e stedelijke

I n 1570 verscheen bij Plantijn t e A n t w e r p e n

a u t o r i t e i t e n . ( G r o e n v e l d [cop.] 1986, p . 230

een index van v e r b o d e n b o e k e n , opgesteld in

en p . 242, n o o t 16).

Trente.

57

Bodel N y e n h u i s 1892, p p . 99-100.

Alle b o v e n s t a a n d e fragmenten zijn geciteerd

58

E n later n o g m a a l s in 1594. (Groenveld [cop.]

volgens i b i d e m , p p . 87-90.

1986, p . 228).

44

R e m y 1942, p . 11.

59

Bodel N y e n h u i s 1892, p . 102.

45

D e index werd n i e t m e t e e n verspreid o n d e r

60

Geciteerd volgens een afschrift van het origi

een groot publiek. T o e n d e Heidelbergse

nele plakkaat van 9 maart 1589; dit afschrift is

hoogleraar Franciscus J u n i u s e e n exemplaar

te vinden in RAZH; Hof van Holland: Crimi

in zijn bezit h a d gekregen, liet hij d e index

nele papieren, 13 november 1627, inv. nr.

n a d r u k k e n e n overal verspreiden. D i t gebeur

5232, dossier 13. Vermoedelijk werd het

de pas in 1586. (Bodel N y e n h u i s 1892, p p . 9 0 -

afschrift vervaardigd vanwege de behandeling

91, n o o t 3).
46

van een in 1627 spelende censuurzaak.

Z i e G r o e n v e l d [cop]. 1983 voor e e n weergave

61

Bodel N y e n h u i s 1892, ρ. ι ο ί .

van h e t verloop van deze strijd.

62

A a n d e rol d i e d e N e d e r d u i t s e gereformeerde

47

G r o e n v e l d [cop.] 1986, p . 228.

e n Waalse kerk speelden bij d e b o e k e n c e n -

48

Bodel N y e n h u i s zoekt hiervoor een verklaring

suur, w o r d t o o k a a n d a c h t besteed in d e

in h e t feit d a t m e n t o t a a n d e O p s t a n d altijd

h o o f d s t u k k e n 3 (nationale e n gewestelijke

zeer gezagsgetrouw was geweest, z o d a t teksten

synodes), 4, 5 e n 6 (classes e n k e r k e n r a d e n
van d e o n d e r z o c h t e steden).

tegen h e t hoogste gezag nauwelijks versche
n e n . A r g u m e n t e n v o o r d i e gezagsgetrouwheid

63

N o o r d e n b o s 1933, p . 187.

draagt hij echter niet aan. (Bodel N y e n h u i s

64

Sepp 1891, p . 15.
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65

Groenveld [cop.] 1986, p. 230.

86

66

Kronenberg 1948, p. 65.

87

67

Ibidem, p. 112.

dient eveneens te worden gewezen op de

68

Ibidem, p. 65.

terechtstelling van Jorien Ketel in 1544. Ketel

69

Ibidem, p. 6} en p. 67.

was echter geen drukker, doch de bezorger

70

Ibidem, pp. 67-68.

van de uitgave van David Joris' Twonder

71

Ibidem, pp. 70-73.

boeck (gedrukt door Theodoricus de Borne in

72

Pafraet is hierdoor, voor zover bekend, nooit

1542). Ketel had Joris, van wie hij een aan-

in moeilijkheden geraakt. (Ibidem, p. 66).

hanger was, aangezet tot het in druk geven

Pafraet had het klimaat nog mee. Pas na Eras-

van het genoemde werk. (Kronenberg 1948,

mus' dood zouden namelijk enkele van diens

p. 66 en p. 130). In dit verband is ook de

73

Ibidem, p. 33.
Ibidem, p. 38 en p. 43, noot 85. Overigens

werken op de Index komen. Niet eerder dan

terechtstelling van Anthonis Courtsz. in 1553

in de Index van paus Paulus IV (in 1559)

vermeldenswaardig: de nog jonge liedjeszan-

werd Erasmus' gehele oeuvre verboden. (Ibi-

ger Courtsz. werd onder meer vanwege het

dem, p. 139).

bezit van liedteksten van aanhangers van

74

Ibidem, p. 66.

David Joris en van een door Van Liesveldt

75

Ibidem, pp. 83-86.

uitgegeven testament uit 1534 ter dood ver-

76

Ibidem, p. 88.

oordeeld (vergelijk Visser 1993, p. 166).

77

Ibidem, p. 97.

78

Ibidem, p. 109.

79

Ibidem, pp. 104-105.

en rechtspraak (in de zeventiende eeuw) zal

80

Ibidem, pp. 22-23.

hierna (par. 2.3) aandacht worden besteed.

81

Tot in de zeventiende eeuw was vooral de

Voor een uitgebreid overzicht van het systeem

productie van Spaanse (zowel verboden als

van vóór de afzwering van Philips II zij ver-

88

overheden en aan het systeem van wetgeving

wezen naar Fruin en Colenbrander 1980.

niet-verboden) werken omvangrijk. In Peeters-Fontainas 1933 worden zo'n 1500 edities

89

opgesomd, die tussen 1520 en 1786 zijn ver-

ders aan de universiteiten hadden genoten.

die edities zagen in Antwerpen het licht. Zie

83

Die overtuiging zal zeker zijn beïnvloed door
de humanistische opleiding die veel bestuur-

schenen in de Nederlanden. De meeste van

82

Aan de wisselwerking tussen de verschillende

90

Van Nierop [cop.] 1987, p. 39. Van Nierop

over de Antwerpse boekhandel in relatie tot

ziet in de onwil van de lagere overheden om

Spanje uitgebreid Robben 1993-1994.

de wetgeving van de hogere overheden ten

Kronenberg 1948, pp. 93-96.

uitvoer te brengen één van de oorzaken van

In de periode 1549-1550 vertrokken zes boek-

de Opstand: door de hogere wetgeving te

verkopers naar deze stad.

negeren maakten de lagere overheden zich

84

Van Nierop [cop.] 1987, p. 33.

immers steeds verder los van de centrale over-

85

Deze vrijplaats viel buiten de soevereiniteit

heid in Brussel. (Ibidem, p. 40).

van Philips II. Tot in de zeventiende eeuw

91

Ibidem, p. 35.

werden in Vianen veel omstreden boeken

92

Sommige boekverkopers werden voor straf op

gedrukt.

een bedevaart gezonden. Met de uitvoering
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van dergelijke straffen werd echter nogal eens

leerde beschrijving Fruin en Colenbrander

gerommeld. Typerend is wat dit betreft het

1980 (allesomvattend overzicht) en Fockema

proces tegen de Antwerpse boekverkoper

Andreae 1961 (met nadruk op de beschrijving

Hendrick Petersen van Middelborch, die op

van de rechterlijke macht).

14 februari 1525 werd veroordeeld tot een

107 De macht van de lagere, stedelijke rechtscol

bedevaart naar Keulen. O p 25 februari bleek

leges was overigens vrij beperkt.

hij alweer terug te zijn; hij was zelfs in staat

108 Buiten Holland sprak men van 'Gedeputeer

zijn 'litterac peregrinationis' te tonen. Dat

de Staten'; zie ook hierna.

betekent dat deze boekverkoper in elf dagen

109 Ibidem, p. 98.

maar liefst 225 mijl zou hebben afgelegd! (Ibi

110 Zie de beschrijving van de Deventer boeken-

dem, p. 38).

censuur in hoofdstuk 5.

93

Ibidem, p. 37.

94

Ibidem, pp. 37-38.

staan van de Republiek. Veel van de te

95

Ibidem, p. 35.

beschrijven organen en regelingen vonden

96

Ibidem, p. 35.

echter reeds in de zestiende eeuw (en nog eer

97

Ibidem, p. 32.

98

Rudsc vertrok op 20 februari 1582 heimelijk

99

ш

Beschreven wordt de situatie vanaf het ont

der) hun oorsprong.
112 Opgemerkt zij dat het gewest Drenthe tel

uit Woerden. De Staten van Holland besloten

kens buiten de Staten-Generaal is gehouden,

vier dagen later hem uit Holland te bannen,

ondanks zijn vele verzoeken tot opneming.

indien hij bleef weigeren de inhoud van zijn

(Fruin en Colenbrander 1980, p. 182).

preek en zijn geschrift te herroepen. (Sepp

113 Ibidem, p. 179.

1891, pp. 15-17).

114 Ibidem, pp. 182-187.

Japikse en Rijperman 1917, p. 232.

115 Ibidem, p. 188.

100 Japikse en Rijperman 1930, pp. 333-334.

116 Oorspronkelijk vormde deze raad (bestaande

101 De volledige titel van dit werk luidt: Belgische

uit twaalf leden en twee stadhouders) het

ofte NederUntsche historie van onsen ttjden.

dagelijks bestuur van de Staten-Generaal,

Verciert met een caert ende aller regeerders

maar op den duur verloor de Raad van State

afieeldinghe. Eensdeeh in 't Latyn ende Hooch-

die functie vrijwel geheel. (Zie over de Raad

duytsch in druck wtghegaen, maer nu by den

van State, ibidem, op diverse plaatsen).

Autheur selve oversten. Delft: J.C. Vennecool,

117 Fruin en Colenbrander 1980, pp. 188-196. De

1599. (Knuttel 1914, p. 78, nr. 262).

wijze waarop in de Generaliteitsgebieden wet

102 Japikse en Rijperman 1930, p. 827.

geving, bestuur en rechtspraak waren gere

103 Ibidem, p. 828.

geld, was zeker ook bepalend voor de manier

104 Knuttel 1914, p. 78. Het geschiedwerk van

waarop censuurkwesties er werden afgehan
deld: vergelijk de beschrijving van de Bossche

Van Meteren zal in hoofdstuk 3 nog uitge

boekencensuur in hoofdstuk 6.

breider aan de orde komen.
105 Japikse en Rijperman 1930, p. 494.

118 In Fruin en Colenbrander 1980 wordt hier

106 Hieronder zal slechts een zeer globaal over

van per gewest een gedetailleerde beschrijving

zicht worden geboden. Zie voor een gedetail

gegeven; zie aldaar.
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119 Vóór het ontstaan van de Republiek was dit

s-Hertogenbosch. Voor deze opzet is geko-

de vertegenwoordiger van de landsheer

zen, omdat het systeem van wetgeving en

geweest.

rechtspraak per stad kon verschillen.
134 Hieronder zullen van de invloed die van het

120 Ibidem, pp. 219-226.
121 Ibidem, p. 230.

Romeinse recht is uitgegaan op de censuur-

122 Ibidem, p. 239.

wetgeving in de zeventiende-eeuwse Repu-

123 Het Noorder- en Zuiderkwartier bezaten elk

bliek, slechts enkele hoofdlijnen worden
besproken. Op deze plaats wil ik prof. dr. RL.

hun eigen Gecommitteerde Raden.
124 De Bruin 1991, pp. 166-167.

Néve hartelijk danken voor de door hem

125 Ook wel vroedschap genoemd. Aan de magi-

geboden hulp bij het vergaren van gegevens
over dit onderwerp.

straat kwam de eigenlijke macht binnen de
stad toe.

135 Fockemae Andreae 1961, p. 157.
136 Geraadpleegd werd de editie Krüger [cop.]

126 In vrijwel alle steden bezaten deze leden het

1967, p. 387.

recht van coöptatie.
127 Dezen vormden het dagelijks bestuur van de

137 Zie voor de bepalingen in de Codex Theodo-

stad.

sianus de editie Mommsen/Krüger [1971], pp.
486-489, voor een Engelse vertaling: Pharr

128 Belast met de stedelijke rechtspraak.

[1969], pp. 249-250.

129 De rechtsgeleerde raadsman van de magistraat.

138 Van groot belang was dat de aanklager zijn

130 Ook wel aangeduid als baljuw of schout.

bezwaren kon bewijzen. Lukte hem dat, dan

(Rijpperda Wierdsma 1937, pp. 32-34). De

wachtte hem publieke lof en een beloning

baljuw heeft altijd een slechte naam gehad.

van de keizer; faalde hij echter in het bewijs,

Hij had geen vast inkomen, maar kreeg een

dan wachtte hem de doodstraf.

deel van de geïnde boetes. Veelal werkte hij

139 Hieronder zal de laatstgenoemde wetgeving

misdaden in de hand, om zo boetes te kun-

nog uitgebreid aan de orde komen.

nen opleggen. Het recht van vervolging kon

140 Opgemerkt zij dat binnen het bestek van dit

men vaak bij hem afkopen. (Fruin en Colen-

onderzoek van meer dan een globale vergelij-

brander 1980, p. 70). Ook in censuurzaken

king geen sprake kon zijn.

liet een baljuw zich soms van zijn 'corrupte

141 De in verband met de situatie in de Repu-

kant' zien (vergelijk vooral de beschrijving

bliek wellicht niet zeer gelukkige aanduiding

van de Rotterdamse boekencensuur; hoofd-

'Nederlandse' wordt hier en verderop slechts

stuk 4).

gebruikt om een onderscheid te kunnen
maken met de Romeinse situatie.

131 Fockema Andreae 1961, p. 40.
132 Fruin en Colenbrander 1980, pp. 71-72 en pp.

142 Deze laatste straf werd in de zeventiende

76-77·
133 Aan de wetgeving en de rechtspraak in de ste-

143 Vergelijk voor de Nederlandse wetgeving bij-

eeuw voor drukpersdelicten nooit opgelegd.

den wordt aandacht besteed in de hoofdstuk-

voorbeeld de volgende passage uit een Rotter-

ken 4, 5 en 6, bij de bespreking van de drie

damse censuurkeur: 'Ende ten eynde 'tselve te

onderzochte steden, Rotterdam, Deventer en

beter mach werden achtervolcht, ende onder-
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148 Na het ontstaan van de Republiek vonden

houden: Soo werden alle Boeck-druckers,
Boeckverkoopers, ende allen anderen van wat

nauwelijks ingrijpende hervormingen van de

qualiteyt sy zijn, aen wien eenige der voorsz.

wetgeving (noch van de rechtspraak) plaats.

séditieuse Boeckskens, fameuse Libellen, ofte

Er werd niet meer gewijzigd dan door de ver-

Pasquillen gebracht, ofte gesonden werden, 't

anderingen van het politieke bestel strikt

zy om te verkoopen, vereeren, distribueren,

noodzakelijk was. (Fruin en Colenbrander

ofte communiceren, belast ende bevolen, dat

1980, p. 260).

sy luyden de selve aenstonds sullen hebben te

149 Dat hield in dat het Hof het bewuste plak-

brengen, ende over te leveren aen den Offi-

kaat in zijn registers had opgenomen.

cier, ofte Burgemeesteren deser Stede: sonder

150 Ibidem, p. 64.

de selve by haer te mogen houden, verkoo-

ijl

Soms ging het Hof niet (geheel) met bepaal-

pen, vereeren, distribueren, ofte communice-

de lagere wetgeving akkoord. Vergelijk bij-

ren, op peyne dat sy luyden sullen werden ghe-

voorbeeld de kritiek op een censuurkeur

strafi ah Autheurs, ofte Druckers van dien: (...)'

('keure vande pasquillen') van Den Haag,

(Cursivering van mij. GAR; OSA: Plakkaten en

d.d. 12 september 1690: 'Dat het Hoff wel

verordeningen, afgekondigd vanaf het stad-

geene remarques heeft ten respecte vande

huis te Rotterdam, 1647, nr. 136, inv. no.

saecken bij den publicatie verboden, en gesta-

532)·

tueert; maer dat evenwel de magistraet van
'sGravenhage voor het toecomende sigh sal

144 Overigens werd ook verwezen naar passages

hebben te onthouden van in soodanige publi-

uit werken van Nederlandse rechtsgeleerden.

catien praemissen te maecken, die alleen aen-

145 Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het
proces tegen verschillende leden van de fami-

de Hoge Overigheijt passen.' (RAZH; Hof van

lie Naeranus in 1672; zie RAZH; Hof van Hol-

Holland: Resoluties, 22 februari 1691, р. l6ir,

land: Criminele papieren, 167z, inv. nr. 5294

inv. nr. 285).

en de behandeling van dit proces in hoofd-

152 Fockema Andreae 1961, p. 101.

stuk 4 (de Rotterdamse boekencensuur).

153

Vergelijk bijvoorbeeld Groenveld [cop.] 1986,
p. 232.

146. Door raadpleging van de Catalogus 1926, pp.

154 Overigens waren zij met betrekking tot de

746-751, alsmede de NCC-online werden de
volgende zeventiende- en achttiende-eeuwse

censuurwetgeving wel vaak de initiatiefne

dissertaties gevonden: Rokkenbauch 1660,

mer; meer dan eens namen de Staren-Gene

Golius 1661, De Diemerbroeck 1668, Edingh

raal een plakkaat van de Staten van Holland

1672, Coetenburgh 1677, Vervelst 1682,

over; zie hierna.

Houttuyn 1683, De Leeuw 1695, De Graeff

155 Fockema Andreae 1961, p. 50.

1699, Simon 1708, Godin Dom. Cokengae

156 Aandacht zal alleen worden besteed aan de

1731, Van Hattum 1767, Geene 1773, Van

strafrechtpleging, aangezien de vervolgingen

Panhuys 1793.

van en processen tegen boekdrukkers, boek
verkopers en auteurs tot dat gedeelte van de

147 Om een indruk van de inhoud van deze dis-

rechtspraak behoorden.

sertaties te krijgen, werden Golius 1661 en

157 Fruin en Colenbrander 1980, pp. 261-262. De

Van Panhuys 1793 nader bekeken.
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werkzaamheden van de Hoge Raad zijn voor

geldelijke beloningen voor drukkers of

een onderzoek naar boekencensuur niet van

auteurs van aan de overheid welgevallige werken. Vergelijk Groenveld [сор.] 1986, p. 226.

belang; de behandeling van censuurkwesties

164 Zie hoofdstuk ι voor een beschrijving en ver

behoorde namelijk niet tot de competentie

antwoording van de gekozen opzet.

van de Hoge Raad.

165 Gibbs 1971, pp. 324-325 en Hoftijzer 1987,

158 Fockema Andreae 1961, pp. 46-47.
159 In de zeventiende eeuw veranderde daaraan

P-3166 Vergelijk Groenveld [сор.] 1986, p. 227.

nauwelijks iets.

167 Zie hoofdstuk ι.

160 Een extra-ordinaris strafproces was slechts
mogelijk indien het handelingen betrof waar-

i68 Ibidem, p. 226.

op 'capitale' straffen (straffen aan lijf of leven)

169 Een heldere en gedetailleerde uiteenzetting

waren gesteld. Als tweede vereiste moesten er

van deze kerkelijk-politieke strijd wordt gege

ernstige bezwaren tegen de beklaagde zijn

ven in Van Deursen 1974. Zie daarnaast

gerezen. Wanneer aan deze twee voorwaarden

Hoenderdaal [сор.] 1982 en Zilverberg [сор.]

werd voldaan, had de officier van justitie (de

1982, pp. 57-75. Voor een algemener over

baljuw) onder meer het recht van inhechte-

zicht: De Jong 1985.

nisneming, beslaglegging en voorlopige huis-

170 Vergelijk Van Nierop 1989, p. 266.

zoeking. De rechter moest de gevangenhou-

171

ding bevelen. Hij leidde ook het vooronder-

172 Consequent genoeg traden de Staten van

Sepp 1891, p. 46.

zoek. (Ibidem, pp. 134-135). Bij censuurkwes-

Holland ook op tegen deze koninklijke reac

ties werden meer dan eens extra-ordinaris

tie, die de titel Missive van Jacobus I, Koninck

processen gevoerd. Zie ook Faber 1983, pp.

van Groot Brittannien etc. Aen de Staten etc.

32-33 en p. 59.

Aengaende de zake ende schriften Vorstij, Berti],
Arminij ende synde discipelen ofte Sectarisen

161 In principe echter alleen bij handelingen
waarop de doodstraf stond of om de namen

droeg (zie Knuttel 1914, p. 8o, nr. 268): Jaco

van mededaders en medeplichtigen te kun-

bus' geschrift werd op 15 november 1611 ver

nen uitvinden. Een bekentenis was zo belang-

boden, samen met een geschrift van gelijke

rijk, omdat zonder bekentenis officieel geen

strekking van de hand van de Engelse ambas

vonnis geveld mocht worden. (Fockema An-

sadeur in de Republiek, Winwood (zie ibi

dreae 1961, p. 135; zie ook Van Heijnsbergen

dem, p. 88, nr. 292).
173

1925, p. 58 en pp. 62-67, alsmede Faber 1983,

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 28
april en 19 mei 1612, p. 133, inv. nr. 48.

p. 116 e.v.).

174 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 1

r62 Fruin en Colenbrandcr 1980, p. 268.

augustus 1612, p. 186, inv. nr. 48.

163 Er zij er hier op gewezen dat er naast cen-

175 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 21

suurmaatregelen ook bepalingen waren geko-

december 1615, pp. 35-36, inv. nr. 49.

men, die een bescherming aan drukkers

176 Deze geschriften zullen nog aan de orde

beoogden te geven, zoals regelingen betreffende het voorkómen van nadruk van werken

komen in het gedeelte over de uitvoerings

door middel van privileges of octrooien en

praktijk, hierna.
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177 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade-

sie adpietatem Hugonis Grotti van Sybrandus

ringen van de Staten van Holland, 26 febru-

Lubbertus. In dat werk had Lubberrus de

ari en 4 maart 1617, resp. f63iv en f6j5v-f636r,

politiek van de Staten van Holland (en de

inv. nr. 27.

verdediging daarvan door Grotius) aan de

178 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade-

kaak gesteld. Bij de herroeping van de veroor-

ringen van de Staten van Holland, 17 maart

deling verklaarden de Staten van Holland dat

1617, f640v-fÓ4ir, inv. nr. 27. O p 17 maart

de beslissing destijds 'als by quaade onder-

viel nog geen definitieve beslissing over het

richtinge genoomen' was (Cau 1658, kol. 457

plakkaat, omdat enkele gedeputeerden nog

en idem 1770, p. 613).

wensten te overleggen met hun magistraten.

183 Vergelijk Smit 1975, p. 594 (deliberaties van 22

Degenen die zich met het conceptplakkaat

december 1618). De deliberaties hadden plaats

bezighielden, brachten op 22 maart opnieuw

naai aanleiding van de verslagen van de com-

verslag uit van hun werkzaamheden; zij kon-

missarissen-politiek d.d. 18 december 1618. In

den toen berichten dat Maurits er inmiddels

die verslagen werd de Staten-Generaal ver-

een advies over had uitgebracht (AWG; Notu-

zocht een publicatiestop afte kondigen voor

len Stellingwerff van de vergaderingen van de

geschriften betreffende de Nationale Synode.

Staten van Holland, 22 maart 1617, inv. nr.

Vergelijk ook Enno van Gelder 1972, p. 155.

27). Toen (pas) op 27 juli weer over het plak-

184 In ieder geval door Holland, maar eveneens

kaat werd gesproken, bleef het nog altijd in

door andere gewesten. Vergelijk ibidem, pp.

beraad, opdat nogmaals met Maurits overlegd

154-155, waar Enno van Gelder echter abusie-

en bepaalde details nog gewijzigd konden

velijk spreekt van acht maanden als termijn

worden (RAZH; Staten van Holland: Resolu-

waarbinnen de drukkerseed moest worden

ties, 27 juli 1617, p.170, inv. nr. 50).

afgelegd: in werkelijkheid ging het om een
termijn van acht dagen. Vergelijk RAZH; Sta-

179 Zie voor de uiteindelijke versie van het plak-

ten van Holland: resoluties, 28 december

kaat tegen het 'seditieus spreecken, het
inbrengen, drucken, егксореп ofte stroyen

1618, pp. 394-397, inv. nr. 51 en zie Cau 1658,

van alderhande ende séditieuse Boecxkens,

kol. 439-444 voor de weergave van het plak-

Liedekens, &c.' Cau 1658, kol. 451-454. Dit

kaat. Een moderne uitgave van een gedeelte

plakkaat was gebaseerd op het censuurplak-

van het censuurplakkaat van december 1618 is

kaat van de Staten-Generaal van 7 juli 1615

(voorzien van een beknopte inleiding) te vin-

(vergelijk Smit 1975, p. 397 (19 mei 1618:

den in De Korne en Rinkel [cop.] 1987, pp.

mededeling van de gedeputeerden van Hol-

180-183, η Γ · 2ί>·

land).

185 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 25

maan 1619, p. 80, inv. nr. 52. Zie ook Enno

180 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 19 juni

van Gelder 1972, p. 156.

1618, p. 152, inv. nr. 51.

186 Zie Smit en Roelevink 1981, p. 126 (16 mei

181 Smit 1975, p. 420 (19 juni 1618).

1619) en Cau 1658, kol. 461-462.

182 Zo herriepen de Staten van Holland op 28

187 Zie voor dit plakkaat: RAZH; Staten van Hol

juni 1619 de veroordeling die zij op 17 okto-

land: Resoluties, 18 december 1620, p. 271, inv.

ber 1614 hadden uitgesproken over de Respon-
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пг. 53, Roelevinlc 19831 р. 6 en p. 19 (resp. 4 en

daen in de vergaderinghe der Staten-GeneraeL

16 januari 1621) en StellingwerfFen Schot 1992,

Ghemaeckt tot grondighe Aenwijzinghe van

p. 18, p. 36 en p. 44 (resp. 18 december 1620 en

den waren Oorspronck etc. der huydendaechsche

15 en 21 januari 1621). Daarnaast nog RAZH;

Oneenigheyden inde Kercke ende Politie, Ende

Hof van Holland: Registers van missiven van

Verdedinghe derghenen die daer in onschuldich

en aan het Hof aan en van verschillende over

sijn. Vergelijk Knuttel 1914, p. 129, nr. 439.

heden, 16 december 1620 en 11 januari 1621,

195 Zie Smit 1975, p. 275, p. 277 en pp. 280-281

f89r-f9jv, inv. nr. 387, ARA; Staten-Generaal:

(resp. 21, 22 en 25 november 1617), alsmede

Registers van ingekomen ordinarisbrieven en

Kaajan 1984, deel 2, p. 457 (nr. 2540) en deel 3,

bijlagen uit diverse plaatsen, 16 en 19 januari

p. 745 en Veenendaal 1967, pp. 367-369, brief

1621, pp. 25V-29V, inv. nr. 11861 en Cau 1658,

nr. 353 (brief van Van Oldenbarnevelt aan Ca

kol. 439-444·

rón d.d. 4 januari 1618, waarin de eerste onder

188 De manier waarop met de in beslag genomen

meer stelt dat Carleton zeker nog wel zal kla-

werken en met degenen die daarbij betrokken

gen over de Weegh-schael). Na verloop van tijd

waren, werd gehandeld, zal aan de orde

werd bekend dat Taurinus (Jacobus van Toor;

komen bij het gedeelte over de uitvoerings

1576-1618) de auteur van de Weegh-schaelv/as.

praktijk.

Deze Taurinus was op dat moment leider van

189 Smit en Roelevink 1981, p. 415 (26 maart

de remonstrantse partij in het Sticht. Na het

1620). Zie ook Enno van Gelder 1972, p. 157.

bekend worden van zijn auteurschap werd hij

190 Vergelijk ibidem, p. 158.

ingedaagd en als predikant afgezet, waarna hij

191 Opgemerkt zij dat de remonstranten in de

naar Antwerpen vertrok. Zie over Taurinus,
Groenewegen 1912II.

steden Amsterdam en Rotterdam toch al vrij
spoedig oogluikend werden toegelaten en dat

196 Bögels 1992, pp. 160-161. Zie over de werk-

zij kerkgebouwen in gebruik konden nemen

zaamheden rond en de productie van de Pil-

(in Amsterdam in 1630 en in Rotterdam in

grim Press Breugelmans 1987.

1632). Elders in de Republiek was echter nog

197 Zie hierboven en Smit en Roelevink 1981, p.

lange tijd sprake van een zekere intolerantie:

408 (18 maart 1620).

zo werden de remonstranten in een stad als

198 Roelevink 1983, p. 6 (4 januari 1621).

Leiden pas in 1684 officieel erkend (zie over

199 bidem, p. 308 (12 oktober 1621).

het remonstrantisme in Leiden, Kooijman

200 Verdere voorbeelden van de afhandeling van

1992).

buitenlandse klachten zullen bij de bespre-

192 Zie Knuttel 1914, p. 135 en Groenveld [cop.]

king van de uitvoeringspraktijk aan de orde

1986, p. 229 en p. 231 en het gedeelte over de

worden gesteld.

uitvoeringspraktijk (hierna), alsmede bijlage I.

201 Cau 1658, 3 oktober 1639, kol. 439-444. Alleen

193 Zie ook hoofdstuk 1.

de Staten van Zeeland vaardigden tussen 1621

194 De volledige titel luidt: Weegh-schaeL Om in

en 1639 nog een censuurplakkaat uit: op 20

alle billickheydt recht te overweghen de orane

september verscheen van hen een publicatie te-

van Dudley Carleton, Ambassadeur van den

gen de katholieke geestelijkheid en tegen het

Coningh van Groot Brittannien, Onhnghs ghe-

houden en schrijven van 'discoursen en pro-
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poosten tot naedeel vanden Staet'. Dit Zeeuw-

Notulen StellingwerfT van de vergaderingen

se plakkaat werd op 16 oktober 164z herhaald.

van de Staten van Holland, 17 december

Zie ibidem, kol. 237-238.

1649, inv. nr. 148.

202 Ibidem, 29 november 1646, kol. 439-444. Een

210 AWG; Notulen StellingwerfT van de vergade-

analyse van de pamfletten die gedurende de

ringen van de Staten van Holland, 22 decem-

onderhandelingsjaren verschenen, is te vin-

ber 1649, inv. nr. 148.

den in Blok 1897. Overigens was het Hof van

211 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 13

Holland de Staten-Generaal voorgeweest

januari 1650, p. 6, inv. nr. 83.

door op 18 oktober 1646 te komen met een

212 Zie Cau 1658, kol. 455-456. In het betreffende

bevel het plakkaat van 3 oktober 1639 strikt

plakkaat werd meteen ook expliciet de titel

na te leven (Cau 1658, kol. 458). Zie Groen-

genoemd van een verboden geschrift: de

veld [cop.] 1986, pp. 231-232.

Defensio Regia pro Carolo primo, &c. (verge-

203 Vergelijk Harline 1987, pp. 130-131.

lijk Enno van Gelder 1972, pp. 159-160 en zie

204 AWG; Notulen Stcllingwerffvan de vergade-

ook het gedeelte over de uitvoeringspraktijk).

ringen van de Staten van Holland, 23 septem-

213 Zo schreef de gedeputeerde van Hoorn, Stel-

ber 1648, inv. nr. 144.

lingwerfT, op 4 juli 1650, toen de machtsstrijd
nog in volle gang was, dat een 'vileyn' paskwil

205 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 23 sep-

was verschenen waarin de gedeputeerden van

tember 1648, p. 319, inv. nr. 81.
206 Op 3 maart besloot men dit verbod aan alle

de Staten van Holland 'esels en buffels, en ick

predikanten in Holland op te leggen, RAZH;

weet nijet wat' werden genoemd, AWG; Notu-

Staten van Holland: Resoluties, 26 en 27

len StellingwerfT van de vergaderingen van de

februari en 3 maart 1649, resp. p. 30, pp. 33-

Staten van Holland, 4 juli 1650, inv. nr. 149.

34 en p. 36, inv. nr. 82.

Zie voor een bespreking van de pamfletten
die verschenen naar aanleiding van de strijd

207 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 26

tussen de stadhouder en de stad Amsterdam,

november 1649, p. 322, inv. nr. 82.

Groenveld 1967.

208 Fiscaal Reijl kreeg op 18 december 1649 de
opdracht tegen anti-Spaanse paskwillen op te

214 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 29

tteden. Op 22 december kwam de Spaanse

november 1650, p. 353, inv. nr. 83 (klachten

ambassadeur Brun opnieuw klagen; kennelijk

van het Hof van Holland).

had de fiscaal nog geen succes geboekt. De

215 Vergelijk RAZH; Staten van Holland: Resolu-

ambassadeur wees erop dat er zelfs paskwillen

ties, 9 augustus 1650, p. 242, inv. nr. 83 (voor-

'over syn huijs aengeplackt' waten, AWG;

stel van de Gecommitteerde Raden).

Notulen StellingwerfT van de vergaderingen

216 Vergelijk Enno van Gelder 1972, p. 161. Het

van de Staten van Holland, 16, 18 en 22

openbaar maken van staatsstukken en de

december 1649, inv. nr. 148 en RAZH; Staten

handel in die stukken zal hierna nog aan de

van Holland: Resoluties, 17 en 22 december

orde komen bij de bespreking van een kwes-

1649, resp. p. 357 en pp. 371-372, inv. nr. 82.

tie rond Lodewijk de Maght. Zie voor het
probleem van geheimhouding in de Repu-

209 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 9

bliek in het algemeen, De Bruin 1991.

december 1649, p. 345, inv. nr. 82 en AWG;
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217 Zie Cau 1658, kol. 445-450. Het concept voor

O p dat moment was hun geruzie al ruim drie

het plakkaat was opgesteld door de Staten

jaar aan de gang. Lang duurde de verzoening

van Holland, in samenwerking met het Hof

echter niet; na 1655 bleven opnieuw voortdu-

van Holland, ARA; Staten-Generaal: Resolu-

rend twistschriften van Voetius en Maresius

ties, 30 december 1650, inv. nr. 3210. Vergelijk

verschijnen. Het zou nog tot 1669 duren

ook Keblusek 1997, p. 282.

vooraleer zij definitief vrede met elkaar sloten. Zie over Maresius uitgebreid Nauta 1935

218 Vergelijk Cau 1664, kol. 2469-2472: Hof van
Holland op 18 mei 1657, nogmaals herhaald

(over de ruzie tussen Voetius en Maresius in

op 29 september 1660 en Cau 1683, pp. 520-

het bijzonder pp. 240-282); zie over Voetius,

521: Staten van Holland op 4 september 1659,

Duker 1910.

nogmaals herhaald op 22 maart 1661. Een

226 Vergelijk RAZH; Staten van Holland: Stukken

vergelijkbaar besluit werd later nog genomen

ingekomen bij de Staten van Holland, 3 april

door de Staten van Zeeland, op 16 februari

1653,

1680, waarbij werd opgemerkt dat het onge-

sche universiteit Leiden m.b.t. de socinia-

mv

· n r · 1830A (advies van de theologi-

autoriseerd drukken van staatszaken oneigen-

nen), alsmede RAZH; Staten van Holland:

lijke concurrentie voor de Statendrukker

Stukken ingekomen bij de Staten van Hol-

behelsde (ibidem, p. 531).

land, 28 mei 1653, inv. nr. 1830A (advies van

219 Vergelijk Groenveld [cop.] 1986, p. 232.

het Hof van Holland m.b.t. de socinianen)

220 Zie ibidem, p. 238, figuur 5 (strafmaat) en

en RAZH; Hof van Holland: Minuten van uit-

Snel 1993, pp. 78-79 (noot 84) voor aanvul-

gaande missiven aan baljuwen en gerechten

lingen op en verbeteringen van Groenvelds

en van verzonden adviezen, 28 mei 1653, inv.
nr. 4698 (idem).

strafmaatoverzicht.
221 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 30

227 Cau 1664, kol. 2405-2408. Utrecht nam het

november 1650, p. 355, inv. nr. 83.

plakkaat van Holland in 1653 over, terwijl de
Staten-Generaal in 1656 aanvankelijk een

222 Zie Cau 1770, pp. 613-614: Resolutie van de

eigen verbod uitvaardigden, maar in 1659 het

Staten van Holland van 14 december 1654.

Hollandse plakkaat overnamen, in die over-

223 Vergelijk ook Enno van Gelder 1972, pp. 167-

name gevolgd door Zeeland in 1660. Zie

169.

Bodel Nyenhuis 1892, p. 118 en Groenveld

224 De censuurproblematiek rond de geschriften
die als het gevolg van deze twist het licht

[cop.] 1986, p. 234, alsmede Cau 1664, kol.

zagen, zal ook in de volgende hoofdstukken

2427-2430.

nog aan de orde komen.

228 O p de eerste overtreding van het verbod was

225 Het leek erop dat men er in 1655 in was

een boete van honderd gulden gesteld, op

geslaagd Voetius en Maresius met elkaar te

recidive een boete van tweehonderd gulden

verzoenen. Toen immers kon de commissaris-

en arbitrale correctie. Zie Cau 1658, 22 maart

politiek op de Zuid-Hollandse synode

1651, kol. 459-460, alsmede Groenveld [cop.]

(gehouden te Woerden) op 16 december 1655

1986, p. 234 en de aldaar opgegeven litera-

rapporteren dat de heren een wederzijdse

tuur. Vergelijk ook Enno van Gelder 1972,

belofte van onderlinge vrede hadden gedaan.

pp. 176-177·
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bestuurscolleges; vergelijk Groenveld [cop.]

229 Cau 1770,18 december 1659, p. 616: resolutie

1986, p. 233.

Staten van Holland. Op 7 augustus 1659 was
reeds besloten dat op de synodes van Noord-

239 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 20

en Zuid-Holland niet langer over de sab-

december 1668, fi48r-fi48v, inv. nr. 282.

bathskwestie gesproken mocht worden. Zie

240 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 7 janu-

over deze kwestie Reitsma 1949, pp. 324-328

ari 1669, fi52r-fiï2v, inv. nr. 282.

en de aldaar opgegeven literatuur.

241 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 22 febru-

230 Vergelijk Groenveld [cop.] 1986, p. 233.

ari 1669, fi56v, inv. nr. 282. Zie ook RAZH;

231 Naast één verbod van de magistraat van

Staten van Holland: Stukken ingekomen bij
de Staten van Holland, 22 februari 1669, inv.

Amsterdam en één van die van Utrecht.

nr. 1862.

232 Zie ibidem, p. 233.

242 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 23

233 Vergelijk ibidem, p. 229 (fig. 2).

februari 1669, pp. 27-28, inv. nr. 102.

234 Vergelijk ibidem, pp. 239-240. Aan de hand
van de voorbeeldsteden Rotterdam, Deventer

243 ARA; Staten-Gencraal: Resoluties, 2 maart
1669, Г97Г, inv. nr. 3237. Vergelijk ook Enno

en 's-Hertogenbosch zullen de stedelijke cen-

van Gelder 1972, p. 163.

suurwetgeving en uitvoeringspraktijk worden

244 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 9 maart

beschreven (de hoofdstukken 4, 5 en 6),

1669, И44 , inv. nr. 3237 en Cau 1683, pp.

waarbij ook aan de genoemde discrepantie

520-522. Zie ook RAZH; Staten van Holland:

aandacht zal worden besteed.
235 Vergelijk ibidem, p. 233.

Stukken ingekomen bij de Staten van Hol

236 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 16 juni

land, 9 maart 1669, inv. nr. 1862 en ARA; Sta
ten-Generaal: Registers van uitgaande brie

1667, fio5v-fio6r, inv. nr. 282.

ven, 9 maart 1669, pp. 6iv-62r en 63Г-63 ,

237 Vergelijk GAA; Archief Burgemeesters: Missiven van de Raad, nr. 5,12 december 1668,

inv. nr. 11957. Bodel Nyenhuis wijst erop dat

fi39r-fi39v, film 490 (ook op film 1598): brief

in dit plakkaat ook de inhoud van het plak

aan de gedeputeerden ter dagvaart. Zie voor

kaat van de Staten-Generaal van 4 januari

de beschrijving van deze archiefstukken

1651 werd herhaald (Bodel Nyenhuis 1892,

Scheltema 1874, p. 28, nr. 41.

pp. 113-114 en p. 127).
245 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 20

238 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 19

maart 1669, p. 19, inv. nr. 102. In hoofdstuk 4

december 1668, p. 63, inv. nr. 101. Zie ook
RAZH; Hof van Holland: Missiven en resolu-

(boekencensuur Rotterdam) zal worden inge

ties van de Staten van Holland en van Zee-

gaan op de wijze waarop de Rotterdamse

land [etc], 19 december 1668, inv. nr. 3643,

magistraat met deze censuurmaatregelen

alsmede RAZH; Staten van Holland: Registers

omging; aldaar zal ook aandacht worden

van minuten van uitgaande missiven van de

besteed aan de drukkers en de inhoud van de

Staten en Gecommitteerde Raden van Hol-

verboden obscene geschriften en aan de

land, 19 december 1668, inv. nr. 1400. Deze

mogelijke reden(en) waarom juist de Amster

handelwijze zou kunnen worden gezien als

damse burgemeesters de kwestie bekend

een bewijs van onvermogen van de centrale

maakten aan de Staten van Holland.
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246 Vergelijk Groenveld [cop.] 1986, p. 233. Toch

zijn genoemd (GAL; Registers van door de

worden de vele obscene boekjes die in deze

gedeputeerden ter dagvaart aan de burge-

jaren werden gedrukt, wel genoemd als één

meesters en aan de vroedschap te rapporteren

van de aanleidingen tot de Franse oorlogsver-

zaken, 17 juli 1670, f49r, inv. nr. 9295).

klaring in 1672 (vergelijk Willems 1880/1974,

255 Reactie van de Staten-Generaal op de Engelse

p. CCXXXVII en Hora Siccama 1884, pp.

klachten over de boekjes Cam saecke or brief

144-146).

relation en La France démasquée, die uit de

247 Vergelijk Groenveld [cop.] 1986, p. 234.

Republiek afkomstig zouden zijn. ARA; Sta-

248 Zie ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 3 juli

ten-Generaal: Resoluties, 25 september 1670,
fi54r, inv. nr. 3240.

1645, f405r, inv. nr. 3204.
249 Dit deed Casteleyn bijvoorbeeld in 1670, in

256 GAL; Registers van door de gedeputeerden ter

zijn Oprechte Haerlemsche Courant. Vergelijk

dagvaart aan de burgemeesters en aan de

RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 24

vroedschap te rapporteren zaken, 13 december

februari 1670, Í4r, inv. nr. 283.

1670, fj9r, inv. nr. 9295.

250 Dit overkwam bijvoorbeeld Crispijn Hoeck-

257 Zie Cau 1683, 19 september 1679, p. 526.

water vanwege afgedrukte aanstotelijkhcden.

2j8 Zie Groenveld [cop.] 1986, p. 234.

Zie RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 13

259 Hop en Vivien 1903, p. 31 (16 februari 1672:

mei 1667, fioor-ftoov, inv. nr. 282. Het optre-

resolutie van de gedeputeerden ter dagvaart).

den tegen couranten zal meer in het bijzon-

260 Cau 1683, 6 oktober 1672, p. 523. Overigens

der aan de orde komen bij de behandeling

was dit niet de eerste maatregel van een der-

van de uitvoeringspraktijk.

gelijke strekking: in de eerste helft van de
zeventiende eeuw was een vergelijkbare maat-

2JI ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 22 juli

regel reeds getroffen in de vorm van een aan-

1670, f38v-f39r, inv. nr. 3240.

vullend plakkaat op naam van de Staten-

252 Vergelijk Klaits 1976, pp. 44-46 en p. 58.

Generaal (zie Cau 1658, 4 mei 1624, kol. 445-

253 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 1 mei 1671,
Г322 , inv. nr. 3241.

446 en Bodel Nyenhuis 1892, p. 109).

254 Ambassadeur Heins meldde bijvoorbeeld dat

261 Vergelijk het verslag van de ambassadeurs

de Hollandse nieuwsberichten in Moscovië

Van Reede en Van Beuningen uit Windsor,

voor problemen zorgden, omdat de couran-

d.d. 18 juni 1674, over het herstellen van de

tiers 'sijne Czaersche Majesteijt waren quaiifi-

diplomatieke betrekkingen met Engeland.

ceren[de] met den titul van Grootvorst van

Dit verslag werd direct gevolgd door de

Moscovien, 't welck aldaer voor schimpelijck

mededeling dat Arlington had geklaagd over

opgenomen wierde'. De Staten-Generaal

een voor de koning beledigend traktaat dat in

besloten de gewesten aan te schrijven en de

de Republiek zou zijn uitgegeven (ARA; Sta-

courantiers te berispen. Zie ARA; Staten-

ten-Generaal: Resoluties, 18 juni 1674, f78rvΓ782Γ, inv. nr. 3289).

Generaal: Resoluties, 24 juli 1670, f43v-Í44r,

262 Cau 1683, p. 524. Het plakkaat van 12 sep

inv. nr. 3240 en vergelijk ook Sautijn Kluit
1896, pp. 110-111. In de couranten zou Mosco-

tember 1674 voegde toe dat de verboden

vië overigens ook ten onrechte 'mahometaens'

geschriften bij de magistraat moesten worden
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ingeleverd. Vergelijk ook Groenveld [сор.]

Holland. Bij deze herhaling werd gebruik

1986, p. 233.

gemaakt van de strafmaat zoals die ook in

263 Zo verbood het Hof van Holland op 19 juli

1681 en 1684 was gehanteerd.

1674 in een plakkaat Hobbes' Leviathan, Spi

273 ARA; Statcn-Generaal: Resoluties, 2 december

noza's Tractatus Theohgico-politicus, Meijers

1688, р. 502Г, film 2752.

Philosophia sacrae scripturae interpres en de

274 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 9

spraakmakende bloemlezing van anti-trinita-

december 1688, p. 647, inv. nr. 121 en RAZH;

rische werken Bibliotheca Fratrum Pobnorum.

Staten van Holland: Registers van minuten

Deze boeken zouden vol staan met 'dange

van uitgaande missiven van de Staten en

reuse stellingen en grouwelen en zij zouden

Gecommitteerde Raden van Holland, 9

'renverseren de leere van de ware christelijcke

december 1688, inv. nr. 1415.

gereformeerde religie' (zie Cau 1683, 19 juli

275 RAZH; Hof van Holland: Ingekomen en uit

1674, pp. 523-524). O p 25 juni 1678 werden

gaande stukken, 16 december 1688, Í28v-f32v,

bij plakkaat de Opera posthuma van Spinoza

inv. nr. 395.

verboden, omdat die blasfemisch zouden zijn

276 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 18

en atheïstische stellingen zouden bevatten (zie

december 1688, p. 664, inv. nr. 121.

ibidem, p. 525: Staten van Holland).

277 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 29
december 1688, pp. 677-678, inv. nr. 121.

264 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 6
februari 1674, p. 42, inv. nr. 107.

278 RAZH; Staten van Holland: Registers van

265 Zie Cau 1683, 26 september 1675, p. 524.

minuten van uitgaande missiven van de Sta-

266 Zie Cau 1683, 1 december 1676, p. 525: Staten

ten en Gecommitteerde Raden van Holland,
29 december 1688, inv. nr. 1415.

van Holland; zie ook het gedeelte over de uitvoeringspraktijk, hierna.

279 RAZH; Hof van Holland: Memorialen van A.
van Kinschot, 29 december 1688 en 4 januari

267 Vergelijk Enno van Gelder 1972, p. 156.

1689, fjiôv-fjiTv, inv. nr. 99.

268 Zie Groenveld [cop.] 1986, p. 234.

280 Cau 1705, 21 en 28 februari 1686, p. 382: Sta-

269 Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg

ten van Holland. Een duidelijke strafmaat

1795, p. 130.

werd niet genoemd. Zie ook Groenveld

270 Het betrof een plakkaat tegen het drukken en
verkopen van sociniaanse en andere godslas-

[cop.] 1986, p. 233. In september 1687 werd

terlijke en ergerlijke boeken (zie Vande Water

opnieuw een plakkaat tegen kwalijke fragmenten in couranten en het publiek maken

1733, p. 432 (24 oktober 1678).

van geheime staatszaken overwogen, maar

271 Vergelijk Cau 1683, 28 november 1681, p. 1415
en Cau 1705, 24 juni 1684, p. 380. Het plak-

van een officieel censuurplakkaat was dus pas

kaat van 1681 was gericht tegen libellen

eind 1688 weer sprake (RAZH; Staten van

betreffende staatszaken; het plakkaat van 1684

Holland: Resoluties, 16 september 1687, p.
388, inv. nr. 120).

was een herhaling en uitbreiding van dat van
1681. Overtreders werden in deze twee plak-

281 Cau 1705,18 januari 1691, p. 389: Staten van

katen bedreigd met openbare geseling.

Holland en ibidem, 27 januari 1691, p. 390:
Staten-Generaal. Zie ook RAZH; Staten van

272 Ibidem, 29 december 1688, p. 387: Staten van
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Holland: Resoluties, i8 januari 1691, pp. 46-

289 Waarbij overigens ook het te vriend houden

48, inv. nr. 1x4, RAZH; Hof van Holland:

van Frankrijk een rol speelde; zie hierboven.

Memorialen van A. van Kinschot, 24 januari

290 Bijvoorbeeld: RAZH; Hof van Holland: Reso

1691, f337V-f34ir, inv. nr. 100, ARA; Staten-

luties, 9 december 1665, f4ir-f4iv, inv. nr. 282.

Generaal: Resoluties, 27 januari 1691, pp.

291 Bijvoorbeeld: RAZH; Hof van Holland: Reso

159Г-161 , film 2761 en ARA; Staren-Generaal:

luties, 20 juli 1673, fi22v, inv. nr. 283. Door

Registers van uitgaande brieven, 27 januari

gaans waren het Amsterdam, Leiden, Delft

1691, p. 25V, inv. nr. 11979.

en Rotterdam die dergelijke aanschrijvingen
ontvingen.

282 Vergelijk ook de in hoofdstuk ι verwoorde
kritiek op Knuttels aanpak.

292 Zie Knuttel 1914, p. 93, nr. 316.
293 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 6 en 7

283 Vergelijk hetgeen Knuttel hierover zelf

juni 1669, fi68v, inv. nr. 282.

opmerkt in de inleiding bij zijn overzicht:
'Toch heb ik gemeend met de publicatie niet

294 De Utrechtse drukker Van Eede ontdekte na

langer te moeten wachten, vooral omdat ik

het drukken van elf vellen dat het boek van

de zekerheid heb de voornaamste bronnen

Koerbagh 'vol vremde gevoelen was en sloeg

doorgewerkt te hebben. Daartoe behooren

vervolgens alarm. Vergelijk Knuttel 1914, p.

alle hierbij in aanmerking komende plakkaat-

64, nr. 210.

boeken, de Resolution der Staten van Hol

295 Deze Johannes en zijn zoon Izaak zullen in

land, blad voor blad door mij nagezien, de in

hoofdstuk 4 nog zeer uitgebreid ter sprake

het Rijksarchief berustende Resolution van

komen.

het Hof van Holland met de daartoe behoor-

296 De Rotterdamse schout kreeg terstond de

ende bescheiden (...)' (Knuttel 1914, p. V).

opdracht de exemplaren van Becius' boek op
te halen; op 10 oktober kweet hij zich van

284 Een volledige uitputtendheid zal overigens
schier nooit bereikt kunnen worden. Vergelijk

zijn taak. RAZH; Hof van Holland: Resoluties,

ook de beperkingen die aan het onderzoeks

4 en 10 oktober 1668, fi44t-fi44v, inv. nr. 282.

corpus voor de onderhavige studie zijn

Zie over deze kwestie ook hoofdstuk 4 (en de
aldaar opgegeven literatuur).

gesteld (zie hoofdstuk 1).
285 Zie bijlage I voor een lijst met omschrijvin

297 In de voor de onderhavige studie onderzochte

gen van alle meegetelde verboden werken; zie

bronnen werd bij afzonderlijke verboden in

ook de aldaar (in de toelichting) en de in

24 gevallen een geldelijke beloning voor aan

hoofdstuk 1 gemaakte voorbehouden.

brengers in het vooruitzicht gesteld.

286 Zie hoofdstuk 1.

298 De belofte van impuniteit kwam vaker voor

287 Zie voor een verantwoording van deze inde

in de algemene censuurplakkaten. Het Hof

ling de toelichting bij bijlage I.

van Holland was op grond van zijn compe
tentie niet bevoegd naast het uitloven van

288 Harlines bewering dat 'an almost free rein
was given to religious publications' (Harline

premies ook op eigen titel impuniteit in het

1987, p. 188) dient, gezien de toch nog 27 ver

vooruitzicht te stellen. Hiertoe had het Hof

boden gedurende de zeventiende eeuw, zeker

de toestemming van de Staten van Holland

te worden afgezwakt.

nodig. Vergelijk de bespreking van het verbod
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op Den t'onrecht getituUerden heer protecteurs

communicatien over de Ligue guarantie' van

Brouvaten in RAZH; Hof van Holland: Regis-

de Staten-Generaal van 2, 4 en 5 juli had

ters van missiven van en aan het Hof aan en

nagedrukt. Langenes zou conform de plakka

van verschillende overheden, 3 maart 1654,

ten bestraft worden.

fg8r-f98v, inv. nr. 390. Zie ook Knuttel 1914,

307 Groenveld [cop.] 1986, p. 236.

pp. 14-25, nr. 82.

308 Vergelijk bijvoorbeeld RAZH; Hof van Hol
land: Registers van missiven van en aan het

299 Het valt niet uit te sluiten dat ook de inhoud
van een verboden geschrift meespeelde bij de

Hof aan en van verschillende overheden, 13

bepaling van de hoogte van de premies.

oktober 1654, fi54r-fi57r, inv. nr. 392: brief
waarin het Hof aan de steden Amsterdam en

300 In het schema zijn slechts de eerste titelwoor-

Leiden verzocht op te treden tegen het

den van de betreffende verboden geschriften

nadrukken van een werk van Georgius Genti-

opgenomen.

us, onder de titel Rosarum poliricum de

301 Zie ibidem, p. 121, nr. 408.

Persico-, in het Nederlands nagedrukt door

302 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 12 mei
1621, fi50r, inv. nr. 280: verslag van Crom-

Symon Houthaack te Amsterdam voor Jan

hout.

Rieuwertsz. en Jan Hendricxs. De nadruk zou
ook in Leiden verkrijgbaar zijn.

303 Zie Knuttel 1914, p. 8, nr. 30.

309 Vergelijk Knuttel 1914, p. 92, nr. 312: Plackaet

304 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 26 januari
1626, fz^v-héi,

ofte reglement teghens de ongeregeltheydt, een

inv. nr. 3185.

aanklacht tegen het gedrag van de gegoede

305 'By een eerlijck goedt patriot, is eenen Ian van
Nurenburgh, houdende huys in de Molen-

burgerij, gegoten in de vorm van een officieel

straet [Den Haag], ontdeckt, van in te brengen

plakkaat. Crispijn Hoeckwater en Cornells

ende stroyen eenige boecxkens en libellen fa-

Backer werden op 13 december 1679 elk tot

meus' (RAZH; Staten van Holland: Resoluties,

een boete van honderd gulden veroordeeld

19 november 1620, p. 238, inv. nr. 53).

vanwege de verkoop van dit misleidende en
beledigende geschrift (RAZH; Hof van Hol

306 Bijvoorbeeld: ARA; Staten-Generaal: Resolu-

land: Resoluties, 13 december 1679, ftóor, inv.

ties, 27 juni 1634, ί)22ν-Γ323Γ, inv. nr. 3193:
klacht van de weduwe Van Wouw over het

nr. 284). Vergelijk ook Keblusek 1997, p. 59

zonder privilege nadrukken van het Generali-

en p. 129.

teitsplakkaat van retorsie van 20 juni 1634

310 Zie over dit verbod ook Keblusek 1997, pp.

door Ludolph Breeckevelt (zie hierover ook

127-128.

Keblusek 1997, p. 124; in de studie van

311 Zie hierna.

Keblusek staat de Haagse boekcultuur in de

312 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 23

zeventiende eeuw centraal) en ARA; Staten-

november 1660, pp. 8-9, inv. nr. 93.

Generaal: Resoluties, 19 juli 1647, f ^ r - f ^ v ,

313 Soms vroegen Nederlandse gezanten in het

inv. nr. 3206: klacht van de weduwe Van

buitenland om het nemen van maatregelen

Wouw over Barent Langenes, boekverkoper

vóórdat buitenlandse mogendheden zouden

'op de Sael', die in het geheim en buiten haar

kunnen gaan klagen (vergelijk ARA; Staten-

medeweten op haar naam 'Besoignes ende

Generaal: Secrete resoluties, 25 februari 1692,
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pp. 22Г-22 , inv. пг. 4600: verzoek van Van

Laud deed er ook alles aan weerspannige

Heeckeren, gezant van de Staten-Gcneraal

Engelse predikanten die verbleven in de

aan het hof van de keurvorst van Saxen, op te

Republiek, tegen te werken (zie daarover Bak

treden tegen enkele aanstootgevende passages

huizen van den Brink 1952-1953).

in Franse gazetten, afkomstig uit Rotterdam).

318 Geciteerd volgens Hoftijzer 1987, p. 140. Zie

Een enkele keer handelde deze Nederlandse

verder ibidem, pp. 133-155.

gezanten voornamelijk uit eigen belang (ver

319 Aldus geformuleerd in GAL; Stukken van de

gelijk RAZH; Staten van Holland: Stukken

commissies van de Staten van Holland

ingekomen bij de Staten van Holland, 7

betreffende kerkelijke zaken, іб78(?), inv. nr.

maart 1669, inv. nr. 1863: brief van Justinus

9445: rekwest van de Noord- en Zuid-Hol

Coijer uit Constantinopel, waarin hij vroeg

landse synodes.

om maatregelen tegen een geschrift dat bui

320 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 16 april

ten zijn medeweten op zijn naam was gesteld

1669, пбзг-пб4г, inv. nr. 282.

en dat in Holland zou zijn gedrukt). Soms

321 In navolging van Enno van Gelder 1972

ook werd er vanuit de Republiek voor

wordt wat dit betreft meestal gesproken van

gezorgd dat buitenlandse klachten voorko

een 'getemperde vrijheid'.

men konden worden (vergelijk RAZH;

322 Zie Enno van Gelder 1972, De Bruin 1991, p.

Gecommitteerde Raden: Resoluties, 2 mei

224 e.V., Harline 1987, hoofdstuk IV, p. in, p.

1693, pp. 182 -184.Г, inv. nr. 3043: optreden

127 en p. 176 e.v. Harline onderkent terecht

naar aanleiding van de ontdekking van een

dat de verslagen van buitenlandse commenta

lading naar Schotland te verschepen paskwil

toren over de situatie in de Republiek slechts

len aan boord van een schip te Den Briel. In

een reUtieve waarde hebben; dergelijke bevin

die paskwillen werd uitgevaren tegen de

dingen zeggen vaak meer over het eigen land

koning van Engeland).

dan over de Republiek. In Groenveld [cop.]
1986 is het probleem van de relatieve vrijheid

314 Vergelijk bijvoorbeeld ARA; Staten-Generaal:
Resoluties, 11 en 14 oktober 1653, f}52r-f352v

zelfs de kern van het betoog ( т . п . p. 241),

en % 8 , inv. nr. 3215: klacht van Spanje.

terwijl ook in Weekhout 1997 I het relatieve

315 Vergelijk Hoftijzer 1987, p. 101.

aspect van de drukpersvrijheid in de Repu

316 Smit en Roelevink 1981, pp. 303-304 (18

bliek wordt benadrukt ( т . п . p. 233: 'L'idée

november 1619).

selon laquelle les Provinces-Unies n'auraient
guère connu de censure résulte surtout d'une

317 Zie Hoftijzer 1987, pp. 101-103. Zie voor de

approche comparative: les conditions en

activiteiten van Boswell ook Carter 1968, pp.
48-49 (over het bespioneren van Amsterdam

France ou au Royaume-Uni étaient fonda-

se en Leidse drukkers in 1637-1638). In

mentalement différentes de celles qui régnai-

Amsterdam kregen de Engelsen steun van de

ent dans les Provinces-Unies où la liberté de

gereformeerde predikanten: tussen 1638 en

la presse était relativement grande. Mais cette

1640 gaf predikant Jean le Maire gegevens

relative liberté n'implique point une liberté

door over de werkzaamheden van de Engelse

de presse illimitée ou l'absence de toute for-

dissenters aldaar (Carter 1968, pp. 49-52).

me de censure.').
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323 Daarbij moet vooral worden gedacht aan ten

april 1612, p. 115, inv. nr. 48.

toonstelling op het schavot, geseling en

332 RAZH; Hof van Holland: Registers van missi

brandmerking met als bijkomende straffen de

ven van en aan het Hof aan en van verschil

verbeurdverklaring en de verklaring van eer

lende overheden, 21 juni 1615, f34V-f)5v, inv.

loosheid; zie Faber 1983, pp. 37-38.

nr. 386.

324 Men overwoog pijniging hooguit bij zeer ern

333. Zie Knuttel 1914, p. 6, nr. 22 en Enno van

stige kwesties, bijvoorbeeld bij een hieronder

Gelder 1972, p. 157.

te beschrijven zaak rond een paskwil over

334 Zie Knuttel 1914, p. 81, nr. 272. Spont werd

Hogerbeets. Vergelijk ook ARA; Staren-Gene

ook in Rotterdam vanwege de verspreiding

raal: Resoluties, 5 juni 1635, Г296Г, inv. nr.

van hetzelfde pamflet bestraft. Zie voor de

3194 (dreiging met marteling aan het adres

veel mildere straf die hij daar kreeg opgelegd,

van drukker Breeckevelt om een bepaalde

hoofdstuk 4.

informatiebron uit te kunnen vinden). Tot

335 Vergelijk Enno van Gelder 1972, p. 163.

een daadwerkelijke tortuur kwam het tijdens

336 RAZH; Hof van Holland: Chronologisch regis

het verhoor van Claes Spont in 1621 (zie hier

ter van criminele sententies, 1623, inv. nr. 5677.

na), maar bij die zaak leek dan ook de als

337 O p 17 september 1611 werd de verdachte

staatsgevaarlijk beschouwde Uytenbogaert

drukker, Matthijs Sebastiaensz., echter alsnog

betrokken te zijn (RAZH; Hof van Holland:

door het Hof gehoord; de verhoortekst is te

Criminele papieren, 1621, inv. nr. 5226, dos

vinden in RAZH; Hof van Holland: Criminele

sier 15). Zie over pijniging ook paragraaf

papieren, inv. nr. 5214, dossier 17.

2.3.3, hierboven.

338 Ondanks alle verzet werd Venators boek op i8

325 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade

maart 1617 verboden. Zie Knuttel 1914, p. 114,

ringen van de Staten van Holland, 20 decem

nr. 388. Alkmaar kwam nog in 1618 met een

ber 1647, inv. nr. 142.

verzoek Venator weer in de stad te laten wo

326 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade

nen. Op Alkmaar na stemden alle leden echter

ringen van de Staten van Holland, 23 en 25

tegen dit voorstel (AWG; Notulen Stellingwerff

januari 1648, inv. nr. 142. De leenmannen van

van de vergaderingen van de Staten van Hol

Kennemerland voelden zich hierdoor in hun

land, 23 januari I 6 I 8 , inv. nr. 32). Zie over deze

jurisdictie aangetast, maar de Staten van Hol

kwestie ook Van Slee 1914, pp. 94-95.

land trokken zich verder niets van hun klach

339 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 30

ten aan.

september en 5 oktober 1619, resp. p. 231 en

327 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 19 juli

p. 235, inv. nr. 52.

1611, p. 143, inv. nr. 47.

340 Zie Knuttel 1914, p. 126, nr. 428a en Enno
van Gelder 1972, p. 184.

328 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 4
december 1611, p. 271, inv. nr. 47.

341 RAZH; Hof van Holland: Criminele senten

329 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 12

ties, 7 februari 1648, fi7iv-fi76v, inv. nr. 5655.

april 1612, p. 11, inv. nr. 48.

De twee boekjes, 't Magasyn van meyneedige

330 Zie Knuttel 1914, pp. 37-38, nr. 123.

ontucht en Rechtmatige consultatie ende reme

331 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 16

die (beide niet vermeld in Knuttel 1914) wer-
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den verboden verklaard en opgehaald.

den, namelijk de Saken van stoet en oorbgh,

342 Zie Knuttel 1914, p. 73, nr. 241. Tekenend is

vanwege de door Friesland als aanstootgevend

bijvoorbeeld ook dat het boekje Regis Caroli

ervaren opdracht voorin het werk, 'waer bij

Integritas, een verdediging van de Engelse

welgemelte provincie van Hollandt door een

koning, dat werd aangeboden aan de Staten

al te grove flatteiye ende pluymstrijckerye,

van Holland, door de gedeputeerden 'ondien-

gclyck als de superioriteyt over alle hare bont-

stigh' werd geacht en derhalve niet werd aan

genooten wordt aengesmeert, welcke dedica

vaard, 'om ons met die questien nijet te ver-

tie oock tegens goedvinden van de gemelten

minghen' (AWG; Notulen Stellingwerff van de

heer autheur, indiervoegen voor de voorschre

vergaderingen van de Staten van Holland, 24

ven wereken is gesteh' (Knuttel 1914, p. 4, nr.

juli 1649, inv. nr. 147; zie ook Enno van Gel

11). Zie ook Keblusek 1997, p. 238.

der 1972, p. 158).

347 Zie ibidem, pp. 36-37, nr. 121.

343 Het geschrift droeg de titel Defensio regia pro

348 Zie Groenveld 1967, p. 33 en p. 75.

Caroh Primo. Zie Knuttel 1914, p. 34, nr. 113,

349 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 28 sep

alsmede AWG; Notulen Stellingwerff van de

tember 1650, Г325 -гз2бг, inv. nr. 281.

vergaderingen van de Staten van Holland, 26

350 RAZH; Hof van Holland: Criminele senten

november 1649, inv. nr. 148 en RAZH; Staten

ties, 1 september 1650, fzoov-fioir, inv. nr.

van Holland: Resoluties, 6 december 1649, p.

5655. Zie ook De Bruin 1991, p. 420. O m de

336, inv. nr. 82. Vergelijk ook Willems

publieke opinie te beïnvloeden had Willem II

1880/1974, pp. CI-CII.

de Articulen in juli 1650 laten uitgeven; zie

344 Vergelijk Enno van Gelder 1972, pp. 159-160

Groenveld 1967, pp. 25-29.

en Keblusek 1997, p. 282. O p 18 januari 1650

351 Zie Knuttel 1914, pp. 11-12, nr. 39. De proces-

had Strickland over de auteur van de Defensio

stukken bevinden zich in RAZH; Hof van

gesproken als 'eest incendiaire & affronteur

Holland: Criminele papieren, inv. nr. 5247,

Salmasius' (RAZH; Staten van Holland: Reso

dossier 20. Vergelijk ook Keblusek 1997, pp.

luties, 18 januari 1650, pp. 16-17, ш - η Γ · &з).

130-133 en de aldaar opgegeven literatuur.

345 O p ι april 1650 bleek echter dat van de

352 Zie over de door Breeckevelt gedrukte pam-

Defensio toch nog een Nederlandse vertaling

fletten Bikkers val, Lauwerencransen Bickerse •

was verschenen. De advocaat-fiscaal en de

beroerten Groenveld 1967, pp. 80-81 en p. 91

officieren in de steden kregen de opdracht

e.v.

alle exemplaren van deze vertaling op te spo

353 Zie Knuttel 1914, p. 127, nr. 431. De proces-

ren en in beslag te nemen en te procederen

stukken zijn te vinden in RAZH; Hof van

tegen 'oversetter, uytgevers, druckers, ver-

Holland: Criminele papieren, inv. nr. 5246,

koopers, Versenders ende alderhande verhan-

dossier 15. Vergelijk ook Keblusek 1997, p. 98

delaers' (RAZH; Staten van Holland: Resolu

(noot 67), p. 128 en pp. 282-284.

ties, ι april 1650, p. 101, inv. nr. 83).

354 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 14 novem-

346 Zie Knuttel 1914, pp. 3-4, nr. 10. In 1669

ber 1651, f342r-f342v, inv. nr. 281. Zie ook Ke-

werd door de Gedeputeerde Staten van Fries

blusek 1997, p. 98 (incl. noot 66 en 67). Op

land nogmaals een boek van Aitzema verbo

hetzelfde moment kreeg Daniël van Purmeree-

423
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de te horen dat hij zijn winkel moest sluiten en

360 In hoofdstuk 4 zal zeer uitgebreid bij deze

zijn pers diende te verwijderen. Vermoedelijk

uiterst illustratieve kwestie worden stilge-

was Van Purmereede betrokken bij de druk

staan.

van soortgelijke pamfletten als waarvoor Van
Stael reeds was veroordeeld.
355 RAZH; Hof van Holland: Criminele senten-

361 Overigens had Boyer laten weten dat hij met
het schrijven van zijn pamflet geen kwaad in
de zin had gehad. Zie ibidem, pp. 31-32, nr.

ties, 23 april 1652, f245r-f246v, inv. nr. 5655.

106, alsmede RAZH; Hof van Holland: Reso-

Het betreffende pamflet wordt niet genoemd

luties, 17 en 20 september 1688, p. 103V, inv.

in Knuttel 1914. Dat ook distributeurs van

nr. 285, RAZH; Hof van Holland: Geregi-

verboden drukwerk een banstraf konden

streerde criminele sententies en dictums, 24

oplopen, blijkt uit de zaak van Machteld Fij-

september 1688, f259r-f26ir, inv. nr. 5657 (ook

nemans: deze vrouw hield zich reeds zes à

in inv. nr. 5861: Geregistreerde criminele sen-

zeven jaar in leven met het langs de straten

tenties en dictums) en ARA; Staten-Generaal:

verkopen van gedrukte nieuwsfeiten, toen zij

Secrete net-resoluties, 28 september 1688, pp.

voor de verspreiding van het genoemde

251Г-251 , inv. nr. 4592; de processtukken zijn

pamflet Namen van de beeren (...) een verban-

te vinden in RAZH; Hof van Holland: Crimi

ning van tien jaar uit Den Haag en Haagam-

nele papieren, 1688, inv. nr. 5347, dossier 10,

bacht kreeg opgelegd (RAZH; Hof van Hol-

port. A.

land: Criminele sententies, 23 februari 1652,
f24or-f242r, inv. nr. 5655). Vergelijk ook

362 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 3 en 10

maart 1670, resp. Í4V en Í4v-f5r, inv. nr. 283.

Keblusek 1997, p. 235; zie ibidem, pp. 235-269

363 Zie Kernkamp 1897, p. 88.

over de handel in nieuwsfeiten.

364 Vergelijk De Bruin 1991, pp. 424-425. Het

356 RAZH; Gecommitteerde Raden: Generale
index op de resoluties van Gecommitteerde
Raden, 27 februari 1654, p. 389, inv. nr. 3291.
Vergelijk ook Keblusek 1997, p. 98 (incl. noot
68, 69 en 70). De Schout van Amsterdam

proces tegen De Wicquefort wordt door De
Bruin uitgebreid beschreven op pp. 493-505.
365 Tot tweemaal toe werd de courantier tevergeefs door het Hof gedagvaard.
366 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 9,16,17

voerde toen een proces tegen de drukkers van

en 24 mei, 15 en 23 juli, 23 en 24 september

de Articulen.

en 11 en 16 december 1675 en 22 april 1676,

357 In de politieke sfeer werden 42 werken verbo-

resp. Г27г-£і8г, fi9r-f3ir, fjiv, f}3r, f34v-f35r,

den, tegen 8 verboden in de politiek-gods-

Г37 -Г39Г, Í58r-f58v, Í58v-f59r, Г73Г, inv. nr.

dienstige sfeer en 1 verbod in de godsdiensti-

284, alsmede RAZH; Hof van Holland: Regis

ge sfeer.

ters van missiven van en aan het Hof aan en

358 Vergelijk De Bruin 1991, p. 421.

van verschillende overheden, 16 juli en 20

359 Zie Knuttel 1914, p. 59, nr. 193; vergelijk ook

december 1675, resp. fijir-Fjiv en fi04v-ii2v,

RAZH; Hof van Holland: Missiven en resolu-

inv. nr. 393.

ties van de Staten van Holland en van Zee-

367 Tegen 37 in 1617-1625 en 51 in 1647-1655.

land [etc], 25 augustus en 4 september 1673,

368 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 26 mei

inv. nr. 4499.

1688, pp. 613Г-613 , film 2751.
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kert, of rechtmatige berisping des verhaeb van

369 Bedoeld werden Le triomphe de la liberté, ou
L'irrevocabilité du Test & autres loix fondamen-

Denemarken, tot wederlegging van een boekje,

tales des états prouvée par le droit divin, par le

genaemt De vrye staets-regering (...) ('s-Gravenhage: Pieter van Thol, 1696) (Ncc-online).

droit naturel, par le droit de h nation en Nou-

379 RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties, 16

velles predictions de la destinée des punces et

september 1694, pp. 379 -380 , inv. nr. 3044.

états du monde. Traduit de l'Italien par

380 Eén en ander hield onder meer verband met

C.L.D. [= C L . Dessoulavy] [ook in het
Nederlands, als Voorseggingen van het besluyt

de geschriften die de naar de Republiek

der vorsten en staten vande wereld (NCC- en

gevluchte Waalse predikanten in het licht

STCN-online).

gaven; zie daarover uitgebreid hoofdstuk 3.

370 RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties, 31

381 Zie ook hierna, het gedeelte over de manier

mei 1668, pp. 141V-142V, inv. nr. 3038.

waarop de verschillende geloofsrichtingen in
de zeventiende-eeuwse Republiek tegemoet

371 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 4 maart

werden getreden.

1689, p. iijr, inv. nr. 185. Zie ook Knuttel
1914, pp. 12-13, n r - 4 2 ·

382 Zie Knuttel 1914, p. 34, nr. 114.

372 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 19 april

383 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 13

1689, р. 117Γ, inv. nr. 285.
373

januari 1691, p. 37, inv. nr. 124.

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 29

384 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 15

oktober 1689, pp. 576-577, inv. nr. 122.

maart 1692, p. 143. inv. nr. 125. In de resolu-

374 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 18

ties is niet terug te vinden wat men uiteinde-

augustus 1690, pp. 347-349, inv. nr. 123.

lijk aangaande het bewuste geschrift besloot.

375 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 22 mei 1691,

385 De Generaliteitsgebieden.

pp. 716 -717Г, film 2762. Zie ook het gedeelte

386 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 15 december

ovet de censuurwetgeving, hierboven.

1692, pp. б5іг-б53 , film 2767 en ARA; StatenGeneraal: Registers van uitgaande brieven, 15

376 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 26 mei
1691, p. 387, inv. nr. 124. Zie ook Knuttel

december 1692, p. 324V, inv. nr. 11980. Zie

1914, p. 102, nr. 352.

ook Knuttel 1914, pp. 52-53, nr. 167, alsmede
het hoofdstuk over de Bossche boekencen-

377 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 19 juni
1691, р. 169Г, inv. nr. 285, alsmede RAZH; Hof

suur (hoofdstuk 6). Over het leven en werken

van Holland: Ingekomen en uitgaande stuk

van Van Hattem: Van Manen 1885 I en Zil

ken, 22 en 26 mei en 15 en 18 juni 1691,

verberg 1971, pp. 54-55 en pp. 72-73; over de

f220V-f223r, ІП . nr. 395.

kerkelijke procedure waarbij Van Hattem uit
zijn predikantsambt werd ontheven: Van

378 Auteur van het geschrift was Robert Moles-

Manen 1885II.

worth. De oorspronkelijke, Engelse titel luid
de An account of Denmark, as it was in the

387 Deze Jurieu zal ook uitgebreid aan de orde

year 1692. Er bestond ook een Franse verta

komen in hoofdstuk 4.

ling van. In 1696 verscheen van Jodocus Crull

388 Beide geschriften waren van de hand van

een tegengeschrift onder de titel Verdediging

Henry Basnage de Beauval (sTCN-online).

van Denemarken, en de republijk-man ontmas

389 RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties, 16
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eveneens bevindt in inv. nr. 285, op pp. 209Г-

september 1694, pp. 378V-379V, inv. nr. 3044.

239V en RAZH; Hof van Holland: Registers

390 RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties, 10

van de missiven van en aan de stadhouder,

januari 1695, pp. ior-iir, inv. nr. 3045.

verschillende data, іг6и-(гуо\,

391 Zie Knuttel 1914, pp. 64-65, nr. 212. Aan dit

inv. nr. 436.

pamflet zal uitgebreid aandacht worden

Daarnaast: RAZH; Hof van Holland: Resolu

besteed in hoofdstuk 4.

ties, meerdere data, meerdere pagina's, inv. nr.
286, RAZH; Hof van Holland: Registers van

392 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 18

de missiven van en aan de stadhouder, meer

november 1695, p. 50V, inv. nr. 286.
393 RAZH; Hof van Holland: Memorialen van A.

dere data, meerdere pagina's, inv. nr. 436 en

van Kinschot, 18 en 19 november 1695, fii/r-

437 en RAZH; Hof van Holland: Criminele

fií/v, inv. nr. 103. Zie ook Knuttel 1914, p.

papieren, inv. nr. 5366, dossier 14, port. B.
Vergelijk ook Huussen 1989, pp. 348-351.

85, nr. 282.

401 Men bedenke dat de magistraat van Den

394 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 28
november 1695, р. 51Γ, inv. nr. 286.

Haag ook reeds in 1680 aan de wensen van de

395 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 13

stadhouder was tegemoetgekomen in de zaakArdes.

december 1695, p. 51V, inv. nr. 286.

402 Knuttel 1899. Deze kwestie komt eveneens

396 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 20 en 21

aan de orde in Huussen 1989, pp. 348-351.

december 1695, p. 52V, inv. nr. 286. Van der

403 In Wilson 1978, p. 155 wordt De Hooghes

Hoeck wordt in de latere stukken in het
geheel niet meer genoemd; het is dus niet

actieve houding ten aanzien van de orangisti-

duidelijk hoe men verder met hem heeft

sche propaganda in verband gebracht met het

gehandeld.

gegeven dat De Hooghe in 1668 en 1673 drie
katholieke emblemataboeken had verzorgd:

397 RAZH; Hof van Holland: Registers van crimininele sententies, 13 februari 1696, ff. 142V-

zijn werkzaamheden van na de Franse terug

144Г, inv. nr. 5658 (eveneens in inv. nr. 5861:

tocht lijken een poging te zijn geweest zijn

Geregistreerde criminele sententies en dic-

loyaliteit aan de prins te bewijzen. Overigens

tums).

was De Hooghe er door tegenstanders eerder
reeds van beschuldigd een aandeel te hebben

398 Vergelijk het hierboven gegeven voorbeeld

gehad in het maken van pornografische

van de Haarlemse courantier Casteleyn.

afbeeldingen ten behoeve van de Nederlandse

399 Zie Knuttel 1914, pp. ю-п, nr. 37; de proces

uitgave van Pietro Aretino's Ragionamento

stukken zijn te vinden in RAZH; Hof van
Holland: Criminele papieren, inv. nr. 5330,

delle Nuna e delL· Antonia (1534) (ibidem, pp.

dossier 23.

136-137; zie ook Knuttel 1914, pp. 57-58, nr.
186 over de mogelijke betrokkenheid van De

400 Zie Knuttel 1899 en Knuttel 1900; op deze
twee artikelen, alsmede op de zich in het

Hooghe bij de Nederlandse uitgave van La

RAZH bevindende (proces)stukken is het nu

puttana errante). De bewering van betrokken

volgende gebaseerd. Zie RAZH; Hof van Hol

heid is weerlegd in Van de Haar 1956, pp.

land: Resoluties, 18 april 1692, p. i86r, inv. nr.

156-157; Van de Haar tracht de negatieve

285, alsmede de verzameling stukken die zich

beeldvorming rond De Hooghe te nuanceren:

426
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diens slechte imago zou slechts een gevolg

er alles aan Waltens godslasteringen aan te

zijn van de nawerking van de vijandschap der

tonen. Vergelijk bijvoorbeeld het optteden

staatsgezinden jegens De Hooghe als propa

van de Rotterdamse kerkenraad (zie hoofd

gandist voor Willem III (ibidem, pp. 170-

stuk 4): die besloot eind 1692, hoewel men

171). Zie over De Hooghes propagandistische

wist dat ook de synode maatregelen zou

activiteiten ook Brown 1996, pp. 30-34.

nemen, op eigen gelegenheid alvast de
geschriften van Ericus Walten na te lopen op

404 In de processtukken, te vinden in RAZH; Hof
van Holland: Criminele papieren, inv. nr.

ongewenste passages, aangezien er door de

5366, dossier 14, port. B, wordt melding

synode nog geen definitief besluit aangaande

gemaakt van de titels van meerdere pamflet

diens geschriften was genomen. O p и maart

ten waaraan door de genoemde drie auteurs

1693 kon worden bericht dat in het werk van

zou zijn gewerkt, zoals De nijt en twistsugt

Ericus Walten verschillende godslasterlijke

пае 't leven affgebeelt, Eenige aenmerckingen op

passages waren aangetroffen. Deze passages

een schandaleus ende faemroventpasquil

werden in de acta van de kerkenraad, per

ge

nannt Vindiciae Amstebdamenses en Nieuwe

pagina van de onderzochte geschriften, nauw

oproer op Parnas. Deze zaak levert een goed

keurig weergegeven; het betrof'extracten' uit

voorbeeld van de onduidelijke status die dit

Waltens Brief oen syn Excell. den Here Grave

soort paskwillen had. Van deze en andere ver

van Portknt en zijn Brief aen den Regent van

dachte vlugschriften die tijdens het proces ter

Amsterdam (GAR; Hervormde gemeente Rot

sprake kwamen, is maar van één vlugschrift

terdam: Acta kerkenraad, 10 december 1692

met zekerheid te zeggen dat het verboden

en 11 en г% maart 1693, p. 404, pp. 414-419 en
p. 423, inv. nr. 7).

werd, namelijk het Vervolgh op het zedigh
ondersoeck van Walten, dat reeds op 3 oktober

408 Zo gaf Willem III op 2 september 1694 aan

1670 bij publicatie in de Oprechte Haerlem-

het Hof in overweging 'of niet voor den

sche courant door de magistraat van Haarlem

dienst vande justitie soude wesen, dat inde

was verboden. Vergelijk Knuttel 1900, pp.

indagatie van dat enorme crimen van Gods-

382-383.

lasteringe geen diergelijke als van fameuze
libellen wierden gemesleert en dat, deselve

405 Te weten Aardige duyveUry, voorvallende in
dese dagen. Begrepen in een brief van een heer

Godslasteringen waragtich bevonden werden-

te Amsterdam, geschreven aan een van sijn

de, niet exemplaerder ende nadruckelijcker

vrienden te Leeuwaerden, in Vrieslanden. Ver-

met afsonderinge van minder beschuldigin

volg van de aardige duyvelary.

gen alsvoren souden werden gestraft en of
bovendien niet vande intereste en dienst voor

406 Zie Knuttel 1914, p. 15, nr. 53. In 1671 was

de republijcq soude wesen, dat door het ver

door de Staten van Friesland reeds Bekkers

der informeren vande voorz. fameuze libellen,

De vaste spyse der volmaakten (Franeker,

en tgene daer van vervolgens soude depende

1670), dat vol zou staan met 'nieuwigheden',

ren, het gepasseerde inden jare 1690 omtrent

verboden (zie ibidem, р. ц, nr. 52). Bekker

de differenten in de regeringe als doen ont-

zal hieronder nog uitvoerig ter sprake komen.

staen, weder soude werden opgchaelt, ende

407 Ook de Nederduitse gereformeerde kerk deed
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dat alsoo occasie soude werden gegeven tot

blijkt dat men aanvankelijk dacht aan een

veelerhande nieuwe onlusten' (geciteerd vol

verbod van drie maanden. Zie voor het ver

gens Knuttel 1900, p. 443).

bod van 1674: RAZH; Gecommitteerde

Raden: Resoluties, 9 en 28 augustus 1674,

409 Zie hierover ook Enno van Gelder 1972, p.

resp. f4i8r-f4i9r en Í454r-f454v, inv. nr. 3023.

183, noot 78. Zie Van Bunge 1996 over de

De betreffende aflevering van de courant uit

ideeën van Walten.

1667, alsmede de processtukken uit dat jaar

410 Vergelijk Enno van Gelder 1972, pp. 186-190,
alwaar over de controle op couranten wordt

zijn te vinden in RAZH; Hof van Holland:

gesproken.

Criminele papieren, inv. nr. 5279, dossier 9.

411 Stolp 1938, p. 83. Zie over de vroegste

423 RAZH; Gecommitteerde Raden: Resoluties, 7

Amsterdamse couranten ook Fruin 1901 I, p.

februari 1657, inv. nr. 3007 en RAZH; Hof van

352 e.v.

Holland: Criminele sententies, 5 april 1658,
fi36v-fi37r, inv. nr. 5656. Zie ook Keblusek

412 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 5 december
413

1633, Г728 , inv. nr. 3192.

1997, pp. 135-136 (Van der Maght werd op 2$

ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 3 juli 1645,

december 1669 opnieuw en nu levenslang

f405r, inv. nr. 3204. Het ging hier waarschijn

verbannen).

lijk om een aflevering van de Extraordinaire

424 Zie voor deze verboden uitgebreid hoofdstuk

advijsen op donderdagh, een courant waarin

4 en de aldaar opgegeven literatuur.

voornamelijk werd bericht over gebeurtenissen

425 Zie over het probleem van geheimhouding en

in Noord-Europa (Dahl 1939, pp. 186-187).

nieuwstijdingen De Bruin 1991, pp. 403-406.

414 Ibidem, p. 191. Zie over de Delftse couranten

426 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

Sautijn Kluit 1872.

1667, inv. nr. 5279, dossier 9. Vergelijk Keblu-

415 Zie over de Haagse couranten idem 1874.

sek 1997, pp. 136-137; aldaar ook een beschrij-

416 Zie over de Haarlemse couranten idem 1873.

ving (en verklaring) van de tamelijk ambigue

417 Zie over de Rotterdamse couranten idem

houding van de overheid ten opzichte van het

1868 en idem 1877-1878.

drukken en verspreiden van nieuwsfeiten.

418 Zie over de Leidse couranten idem 1871.

427 Vergelijk Sautijn Kluit 1873, pp. 20-21.

419 Evers 1940, p. 124. Het betrof geen courant

428 Zie over de Hollandse en Utrechtse Franse

in eigenlijke zin, maar een reeks genummerde

couranten idem 1877.

vlugschriften in een doorlopende serie met

429 Het betrof de Courant d'Italie & d'Almaigne,

doorlopende paginering.

&c. waarvan Dahl in 1939 in de Koninklijke

420 De Bruijn 1988, pp. 43-44. Er kwamen vooral
421

Bibliotheek van Stockholm twee afleveringen

veel klachten in de jaren 1681-1682.

uit 1620 en twee afleveringen uit 1621 ontdek-

De Bruijn 1988, p. 21.

te. Deze courant was een letterlijke vertaling

422 Over het verbod van 1667: RAZH; Hof van

van de Courante uyt Italien, DuytsUndt, &c.

Holland: Resoluties, 13 mei 1667, fioor-fioov,

(Dahl 1939, pp. 195-196; zie ook Sgard 19911).

inv. nr. 282 en RAZH; Hof van Holland:

430 Zie Sgard 1991 II.

Notulenboek van meningen in de raadkamer,

431 Zie Fabre 1991.

inv. nr. 6000. Uit de laatstgenoemde bron

432 Zie Moureau 1991.

428
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433

Zie Bots 1991 П.

eeuw Gibbs 1971, pp. 331-344. In de periode

434 Zie Sgard 1991 III.

1681-1705 zouden ongeveer vijfendertigdui-

435 GAL; Registers van door de gedeputeerden ter

zend hugenoten naar de Noordelijke Neder-

dagvaart aan de burgemeesters en aan de

landen zijn uitgeweken. Zie Nusteling [1986],

vroedschap te rapporteren zaken, 13 december

pp. 26-30.

1670, f59r, inv. nr. 9295; zie hierboven.

447 De Bruijn 1988, p. 38 (Gemeente-archief

436 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 1 mei 1671,

Haarlem; Resoluties burgemeesters, 17 okto-

f)22v, inv. nr. 3241.

ber 1687, f3). Begin 1687 waren er Hollandse

437 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 21 februari

klachten geweest over de Nederlandstalige,

1673, fioov, inv. nr. 3287.

Utrechtse courant van 11 aprii, terwijl Utrecht

438 Zie De Bruijn 1988, p. 26.

op zijn beurt ontstemd was over passages in

439 Geciteerd volgens Fruin 19011, pp. 358-359.

de Haarlemse (dus Hollandse!) courant. In de

440 Harrison 1893, pp. 312-313. Bayle omschreef

couranten was geheime informatie afgedrukt

de makers van de Franse couranten als lieden

en men wilde nu weten hoe de respectieve

'qui pour avoir du pain glosent et médisent

courantiers aan die informatie gekomen

avec la dernière indiscrétion, et quelquefois

waren (RAZH; Staten van Holland: Resoluties,

sans aucune sorte de jugement'; zie Bots 1988,

23 april 1687, p. 221-222, inv. nr. 120).

pp. 204-205.

448 In de courant mochten geen berichten wor-

441 Ibidem, p. 209 en p. 211.

den opgenomen die de vijand van nut kon-

442 Sautijn Kluit 1896, pp. 112-115.

den zijn; zo mochten de vertrekdata van sche-

443 In dit plakkaat werden nieuwstijdingen in wel-

pen waarop de vijand jacht zou kunnen

ke vorm dan ook verboden, "t zij onder de

maken, niet worden gepubliceerd. Verder

naem van couranten, gazettes, gazette-raison-

werd iedere spottende uitlating over de paus,

née, nouvelles-choisies, lardons of wat andere

de katholieke geestelijkheid, vorsten en bond-

naem of titul daer aen soude werden gegeven'

genoten verboden. Bovendien mocht niets

(zie Cau 1705, p. 382). Net als in 1679 hoefden

worden vermeld wat weliswaar reeds in de

de uitgevers van Nederhndstalige couranten

Republiek bekend was, maar waarvan publi-

slechts erop toe te zien dat zij niemand 'de

catie in het buitenland niet wenselijk werd

minste aenstoot komen te geven'. Het plakkaat

geacht (Baschwitz [1949], p. 54).

van februari werd door Amsterdam op eigen

449 Dit verbod hing samen met het besluit geen

titel nog eens afgekondigd op 22 juni 1686. Zie

octrooien meer te verlenen voor loterijen in

Sautijn Kluit 1896, p. 121.

Holland, tenzij daartoe een wettige noodzaak

444 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 14

bleek, en het besluit aan Hollandse ingezete-

februari 1686, pp. 74-76, inv. nr. 119.

nen niet langer deelname aan loterijen buiten

445 Hatin 1865, p. 96.

het eigen gewest toe te staan (RAZH; Hof van

446 Zie over de productie van Franstalige couran-

Holland: Memorialen van A. van Kinschot,

ten en tijdschriften door Franse vluchtelingen

24 december 1695 en 9 januari 1696, гібог-

binnen de Republiek aan het einde van de

f2Ó2r, inv. nr. 103).

zeventiende en het begin van de achttiende

450 Zie Cau 1705,18 januari 1691, p. 390. Het
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weer (Sautijn Kluit 1871, pp. 13-14). Naast

plakkaat van de Staten van Holland van 18
januari werd op 27 januari ook door de Sta-

klachten van buitenlandse gezanten was er

ren-Generaal uitgevaardigd. Nieuw in het

dus ook sprake van klachten van Nederlandse
gezanten in het buitenland.

plakkaat van 1691 was onder meer dat het
invoeren van Franse couranten in Holland

456 Het verlenen van een octrooi tot het drukken

werd verboden. Ook werd toegevoegd dat

van couranten hield overigens, net als bij een

Nederlandstalige couranten geen beledigin-

octrooi voor een boek, geen instemming met

gen aan het adres van 'hooge personagien' of

de inhoud ervan in (Sautijn Kluit 1896, pp.
124-127; zie ook hierna).

anderen mochten bevatten. Overigens klaag-

457 Hatin (1865, p. 87) ziet de verplichting van

den de Gecommitteerde Raden niet lang na
de verschijning van het plakkaat dat men in

een octrooi voor het uitgeven van couranten

Amsterdam gewoon doorging met het druk-

als een teken dat de pers in Holland helemaal

ken van een Franse courant onder de titel

niet zo vrij was; nadere bewijzen hiervoor

Histoire abrégée de l'Europe. Herhaaldelijk

heeft hij echter niet gevonden.
458 Zie de uitvoerige klachtenlijst in ibidem, p.

moest de Amsterdamse officier worden aangespoord maatregelen te treffen (RAZH; Sta-

97·

ten van Holland: Resoluties, 12 mei 1691, p.

459 Zie Cau 1705, p. 382; hierboven werd het

365, inv. nr. 124; zie over de laatst genoemde

betreffende plakkaat reeds bij de censuurwet-

courant ook Van Eeghen 1963, p. 13, p. 21,

geving besproken. Schandelijke prenten wer

pp. 37-38 en pp. 40-42, alsmede BOK 1991 I).

den ook in het censuurplakkaat van de Staten
van Holland van 1688 expliciet verboden (zie

451 ARA; Staten-GeneraaJ: Secrete net-resoluties, 13
september 1688, pp. 238 -239Г, inv. nr. 4592.

hierboven).

452 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 16 sep

460 Zie hierboven.

tember 1688, p. 552, inv. nr. 121. Uit de stuk

461 Eén van de weinige zeventiende-eeuwse kwes-

ken blijkt niet of en 20 ja, hoe de auteur uit

ties hieromtrent betreft de prenten bij de

eindelijk is bestraft.

Dwalende boer, waarvoor in 1677 tegen boek-

453 Zie over de Rotterdamse, Franse couranten

verkoper Timotheus van Hoorn door de

Sautijn Kluit 1877-1878, pp. 18-21.

Amsterdamse schout een vervolging zou zijn

454 ARA; Staten-GeneraaJ: Secrete resoluties, 25

ingesteld (Van de Haar 1956, pp. 156-157; ver-

februari 1692, pp. 22Г-22 , inv. nr. 4600; zie

gelijk ook de paragraaf 'Stadhouderlijke inter-

ook hierboven.

venties' m.b.t. Romeijn de Hooghe, hierbo-

455 Zo had de Engelse koning aan de Leidse

ven).

magistraat laten weten dat het de Leidse cou

462 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade-

rantier Jacob van Huijsduijnen verboden

ringen van de Staten van Holland, 8 maart

diende te worden nog langer couranten te

1619, inv. nr. 36.

drukken. O p 17 december 1693 besloten de

463 AWG; Notulen Stellingwerff van de vergade-

Leidse burgemeesters Van Huijsduijnen

ringen van de Staten van Holland, 9 maart

inderdaad een verbod op te leggen, maar

1619, inv. nr. 36.

reeds in 1694 verschenen diens couranten

464 De veroordeling van Scriverius vond plaats
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op 15 maart 1619, die van Basson op 6 januari

gewraakte prenten. Allen hadden beloofd dit

1620 (Bögels 1992, pp. 164-170).

inderdaad te zullen doen (RAZH; Hof van
Holland: Ingekomen missiven, 16 maart

465 Vondel 1928, p. 759; zie ook ibidem, pp. 919-

1674, inv. nr. 4622).

920 en Vondel 1929, p. 898.
466 Scriverius.

473 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 5 april

467 Palamedes van Keulen, pseudoniem van Von-

1674, fi45v, inv. nr. 283. Op 23 april 1674 ver-

del. Het gedicht is geciteerd volgens de weer-

bood het Hof nog een prent 'daerby syn hoo-

gave in Bhemkrans van verscheiden gedichten

cheyt den heere prince van Orangie op een

1659, pp. 35-36 (гСгг-ЯСг ). Gebruik werd

pedestael afgebeelt staet met een croon op

gemaakt van exemplaar UBN 710 d 28.

syn hooft'. De vermoedelijke maker van de

468 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 27 en 29

prent was Johannes Rothé. Een exemplaar

november 1665, resp. f38r en Г38 -Г39Г, inv. nr.

ervan bevindt zich in RAZH; Hof van Hol-

282.

land; Criminele papieren, inv. nr. 5307, dossier 12. Zie Knuttel 1914, pp. 102-103, n r · 354·

469 Een exemplaar van de prent, die de titel Sinnebeeld. Ter eeren van sijn doorluchtighste

474 Opruiing was telkens de voornaamste aanlei-

hoogheyt Wilhem de III. Prins van Oraenjen.

ding tot optreden. Vergelijk Brown 1996, p.

&c. Ten besten des VaderUnds draagt, bevindt

37, waar Brown stelt dat er slechts zelden

zich in RAZH; Hof van Holland: Criminele

censuurmaatregelen werden getroffen tegen

papieren, inv. nr. 5282, dossier 15; de

uitingen van beeldende kunst; gebeurde dat

betreffende processtukken zijn te vinden in

wel, dan was het vanwege de verstoring van

RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

de rust in de Republiek (p. 38): 'Only when

inv. nr. 5284, dossier 23.

public order was threatened - and this was,

470 De staatsgezindheid van Lambert Reynst,

of course, a particularly sensitive matter at

schout van Amsterdam, was alom bekend.

times of political crisis - did the civil authori-

471 RAZH; Hof van Holland; Resoluties, 4 en 16
december 1665, resp. Í39r-f40v en

ties feel that they had no option but to act,
and to act firmly.'

(qiv-f^i,

inv. nr. 282. De Pas bekende dat het bijge-

475 Roelevink 1983, p. 26 (23 januari 1621).

voegde rijm afkomstig was van de Zeeuw

476 Verzoek van Frans Floris, Delfts plaatsnijder

Mattheus Smallegange (zie over die laatste

en landmeter: Roelevink 1983, p. 304 (8 okto-

uitgebreid Verkruijsse 1983; over de censuur-

ber 1621); verzoek van Pieter Gillisz., landme-

kwestie daarbinnen pp. 57-58, p. 62, pp. 154-

ter van Vlaanderen: Roelevink 1983, p. 336 (11

157 en pp. 515-517)·

november 1621). Een eerder verzoek van Floris, d.d. 4 juni 1621, was reeds afgewezen. Bij

472 RAZH; Hof van Holland: Minuten van uit-

die gelegenheid had hij om een octrooi van

gaande missiven aan baljuwen en gerechten
en van verzonden adviezen, 5 maart 1674, inv.

tien jaar gevraagd op een kaart van de Maas

nr. 4704. Op 16 maart kwam er bij het Hof

en de Waal van Gorinchem tot Grave en Rees

een reactie binnen van Haarlem: aldaar waren

toe. De Staten-Generaal besloten de gesneden

de drukkers en boekverkopers inmiddels

platen en de afdrukken voor een redelijke

gelast zich voortaan verre te houden van de

prijs over te nemen en zij verboden de Delf-
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tenaar de kaarten te verspreiden (Roelevink

dat jaar De professoren hadden op bevel van

1983, ρ 17<э (4 juni 1621)

de Staten-Generaal een boek gevisiteerd, met

477 Vergelijk ook Keblusek 1997, ρ 125

de titel Cort ende waerachtig verhaal ( ) In

478 Hoftijzer 1990, pp 161-162 en idem 1994,

hun brief lieten de heren nu weten 'dat het
zelve, onder Uw Hoogmogende goedvinden,

Ρ 54
479 Vergelijk Enno van Gelder 1972, pp 173-174

met vrucht en stichtinge zal können uitgegee-

480 Geciteerd volgens Hoftijzer 1990, ρ ібг

ven worden, gemerekt veele zaken t'samen

481 Smit 1937, ρ 82 Volgens Bontemantel wer

ende cortelyk daar in vervat zijn die in andere

den octrooien alleen met eenparigheid van

uitgegeven schriften verscheydenlyk ende in 't

stemmen verleend (ibidem, ρ 311 aanteke

breede verhaalt staan ' (ARA, Staten-Generaal

ning van 20 december 1670) Dit bood leden

Registers van ingekomen ordinarisbneven en

dan ш theorie de mogelijkheid afzonderlijk

bijlagen uit diverse plaatsen, 9 en 15 juli 1620,
PP 533Г-533 , inv nr 11860) Met het in de

een octrooiverlemng te blokkeren

brief genoemde geschrift werd de Historie ofte

482 Uit de resoluties van de Staten-Generaal, die
over de periode 1576-1635 integraal zijn door

kort ende waerachtich verhael van den oor-

genomen, blijkt dat minstens tachtig keer

spronck ende voort-ganck der kerckelijcke

werd besloten tot visitatie van één of meer

beroerten in Hollandt van Frederik de Vrij

boeken, tenminste zesenveertig aanvragen

bedoeld Dit geschrift werd uiteindelijk ge

werden terstond geweigerd Aangezien de

drukt in 1621 te Amsterdam, bij Jan Evertsz

opgetekende besluitvorming veelal onvolledig

Kloppenburgh O p het geschrift kwam in

is, liggen de werkelijke aantallen waarschijn-

hetzelfde jaar een tegenreactie van Uytenbo-

lijk nog hoger De bewering van Bodel Nyen-

gaert, onder de titel Vrye aenvvysmg van de

huis (1892, ρ 29), dat een octrooiaanvraag

onwaerheyden, trou-loose verdraymghen,

nooit werd geweigerd, is derhalve onjuist

calumnien, ende andere grove mtssUghen,

Gezien de bovenstaande gegevens heeft

bevonden in de gbenaemde Historie van Frede

Groenveld [сор ] 1986, ρ 241 terecht opge

rick de Vry, Burghemeester der stadt Amstere-

merkt dat Enno van Gelder 1972, ρ 173 e ν

dam, aengaende de kerckelijcke beroerten van

het aantal afwijzingen bagatelliseerde

Hollandt Ghestelt by forme van 'tsamenspraeck tusschen den selven De Vry ende den aen-

483 Opgemerkt bij een octrooiaanvraag van

vvijser(,i62i) (Ncc-online en STCN-onhne)

Bruyn Hermansz Schinckcl, Delfts boek

485 Zie bijvoorbeeld Hoftijzer 1990, pp 161-162,

drukker, voor Die Duytssche historie der mar
telaren (Japikse en Rijperman 1925, ρ 149 (24

idem 1994, ρ 54 en Enno van Gelder 1972, ρ

juni 1593))

173 e

v

Van Eeghen 1978, ρ 24 onderkent

daarentegen het element van preventieve cen

484 Vergelijk Hoftijzer 1994, ρ 54 Overigens
werden 'difïiculteyten niet in alle ter visitatie

suur dat uitging van het beoordelen van

aangeboden boeken aangetroffen Zo ontvin-

manuscripten, bijvoorbeeld wanneer voor de

gen de Staten-Generaal op 15 juli 1620 een

octrooiverlemng een bepaald inhoudelijk

brief van de professoren van de theologische

voorbehoud werd gemaakt
486 De octrooiaanvraag (voor twaalf jaar) was

faculteit van Leiden, geschreven op 9 juli van
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afkomstig van Johannes de Laet. O p 29 juli

Haarlemse predikant, Ywclck by hem naerder

1623 rapporteerde Noortwijck en suggereerde

oversien ende gecastreert is (...) sal mogen

hij dat het beter zou zijn een passage te ver

laten drucken, simpelyck sonder octroy' (ARA;

wijderen waarin werd beschreven hoe de

Staten-Generaal: Resoluties, 10 november

Engelsen en de Fransen aanspraak maakten

1626, Í455V, inv. nr. 3185 en ARA; Staten-Gene-

op diverse kusten. De Staten-Generaal beslo

raal: Resoluties, 10 februari 1627, féor, inv. nr.

ten echter dat hier alleen een mening werd

3186). Tenslotte: de aanvraag van Bonaventu-

weergegeven en verleenden zonder verdere

ra en Abraham Elzevier op 27 februari 1631

aanpassingen het gevraagde octrooi (Roele-

voor Daniel Heinsius' Rerum ad Sylvam-

vink 1989, p. 188 en p. 227 (resp. 23 juni en

Ducis atque alibi in Belgio aut à Belgis anno

29 juli 1623)).

1629 gestarum historia (zie Willems 1880/1974,
p. 90, nr. 351), waarbij het octrooi op 19

487 Roelevink 1994, p. 331 (14 april 1625: rapport

maart 1631 werd toegezegd, op voorwaarde

van Randwijck).

dat enkele passages zouden worden veranderd

488 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, π juli 1626,

(ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 27 februari

(259V, inv. nr. 3185.

en 19 maart 1631, resp. f86v en fi2ir, inv. nr.

489 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 22 juli 1626,

3190).

Γ279Γ, inv. nr. 3185.
490 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 12 augustus

492 Vergelijk ook Hoftijzer 1994, p. 54.

1626, Γ312Γ, inv. nr. 3185.

493 Vergelijk de studie van Enno van Gelder

491 Zie Groenveld [cop.] 1986, p. 236. Enkele

(1972). Zie over het imago van de Republiek

andere voorbeelden waarbij de inhoud van

in andere landen Bots 1992.

een geschrift bij de octrooiaanvraag ter dis

494 In dit hoofdstuk zal alleen de wisselwerking

cussie stond: de aanvraag van Jacob Cornells

tussen kerk en wereldlijke overheid behan-

Vennecool op 22 augustus 1597 voor de His

deld worden; in hoofdstuk 3 zal uitgebreider

torie van Emanuel van Meteren met als voor

worden stilgestaan bij de censuurpogingen

waarde: 'mits dat die verscreven boucken ierst

van de Nederduitse en Waalse gereformeerde

sullen werdden gesteh in handen van den

kerk, waarbij vooral ook aandacht zal worden

heere Menin, om die met voirgande commu

besteed aan de interne boekencensuur (zie

nicatie van den autheur in de grove faulten te

hoofdstuk 1 voor een begripsbepaling).

dresseren, daervoeren die suppliant denselven

495 In 1637 zag de uiteindelijke vertaling het

Menin sal hebben te contenteren' (Japikse en

licht.

Rijperman 1926, pp. 707-708). Daarnaast: de

496 Stellingwerff en Schot 1987, pp. 90-91 (23

aanvraag van Daniël Soutenus van 10 novem-

november 1623).

ber 1626 voor diens Saintes fimerailles van der

497 Enno van Gelder 1972, p. 65.

heer prince van Orangen hoochhftelycker

498 Meerdere andere indelingen en benaderingen

gedachteniste. Dit boek moest opnieuw gevisi-

zijn denkbaar; voor deze vorm is echter geko-

teerd worden, 'lastende den autheur t'selve

zen omwille van de duidelijkheid en het over-

niet te distribueren'. O p 10 februari 1627

zicht. Gezien de opzet van deze studie zal de

werd besloten dat men het werk van deze

bespreking van de ideeën van de verschillende
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stromingen en richtingen tot een minimum

tot naedeel van [den] Roomse Religie, dat hy

beperkt blijven.

[Briot] daeromfme] oock te versekerder hout
dat tvers. boeexken gedruct is by den vers.

499 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

Slingerslach'. Briot verklaarde ook dat 'de

1620, inv. nr. 5224, dossier 12.

vers. Arminiaense predicanten geen eygen

500 Vergelijk de verschillende manuscripten die
zich in het archief van het Hof van Holland

druckerye en hebben noch binnen Antwer

bevinden: RAZH; Hof van Holland: Crimine

pen noch binnen Den Bosch'. De laatstge

le papieren, 1620, inv. nr. 5224, dossier 26.

noemde stad was immers katholiek.

Uit de inhoud van meerdere dossiers wordt

502 Smit en Roelevink 1981, p. 415 (26 maart

duidelijk dat drukkers in deze jaren veelvul

1620). Brandt (1704, pp. 209-210) stelt dat

dig over hun vermoedelijke betrokkenheid bij

een aantal boekverkopers ook werd vervolgd

remonstrantse geschriften aan de tand werden

omdat zij te Frankfurt zelf remonstrantse

gevoeld. Voorbeelden: RAZH; Hof van Hol

boeken hadden verkocht (vergelijk Enno van

land, ібн, inv. nr. 5214, dossier 17: verhoor

Gelder 1972, p. 157 en zie ook hierboven).

van Matthijs Sebastiaensz; ibidem, 1619, inv.

503 RAZH; Hof van Holland; Criminele papieren,

nr. 5223, dossier 10: onderzoek ingesteld in

inv. nr. 5226, dossier 15. Met betrekking tot

Hoorn; ibidem, 1619, inv. nr. 5223, dossier 14;

het laten drukken van de Morgen-wecker

ibidem, 1629, inv. nr. 5224, dossier 15: ver

bekende Spont op 8 maart 1621 dat hij Pieter

hoor van Nicolaes Briot; ibidem, 1620, inv.

Arents had benaderd, 'diet weygerde', zodat

nr. 5224, dossier 12: verhoor van Jan de

het 'hem gevangen [Spont] hart ontviel t zel

Weder; ibidem, 1621, inv. nr. 5226, dossier 15:

ve te laten drucken'.

verhoor van Claes Spont; ibidem, 1621, inv.

504 Illustratief voor het gevaar dat nog tot ver in

nr. 5226, dossier 19: verhoor van Jan Claesz.

de zeventiende eeuw kleefde aan het bezit van

en Matthys Jansz. Na 1630 werd het optreden

remonstrantse boeken, is het antwoord van

tegen remonstrantse boeken minder fel; zij

Catharina de Putter, weduwe van boekdruk

kwamen na die tijd nauwelijks nog in de dos

ker Franck van der Spruyt. In 1645 werd zij

siers ter sprake.

aan de tand gevoeld over de Remonstrantie,
een politiek geschrift dat de woede van de

501 Vergelijk hetgeen lettergieter Nicolaas Briot,
verhoord door het Hof op 24 november 1620,

Zweden had gewekt. Nog voordat zij had

opmerkte over de verdachte Antwerpse druk

begrepen om welk verboden werk het ging en

ker Slingerslach; hij zei namelijk 'dat [zij]

nog voordat het eigenlijke verhoor een aan

Arminiaensche pred[ican]ten waren ende dat

vang nam, antwoordde zij gehaast: 'ich hebbe

zy by hem [Slingerslach] yets wilden laten

geen arminiaenssche bouxekens' (RAZH; Hof

drucken, daerby voegende dat tot Antwerpen

van Holland: Criminele papieren, 1645, inv.

by de vers. Arminiaensche predicanten off

nr. 5239, dossier 9; vergelijk ook Keblusek

andere geen boecken en mogen worden ge-

1997. P· 1*7)·

daen drucken ten zy die alvoren worden gevi-

505 Zie hierover uitgebreid Kühler 1912, pp. 59-

siteert, en [de] dewyle in t vers. boeexken [de

69 en Van Slee 1914, pp. 66-104.

Morgen-wecker] nyet en compt yets dat staet

$06 Zie Knuttel 1914, p. 18, nr. 60, Zilberberg
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1969-1970, p p . 231-232 en Van Slee 1914, p.

513

279.

Zie K n u t t e l 1914, p . 132, nr. 447. D e Staten
van H o l l a n d verboden het betreffende boek

507 Ibidem, pp. 129-130.

o m d a t het o n r u s t zou verwekken, O p h a l e n d e

508 Eén van de verdedigers van de remonstranten

en refricherende verscheyde ongelegentheden,

tegen alle verdachtmakingen was Hugo de

in d e n jare sesthien h o n d e n achtien e n d e

Groot; in 1617 gaf hij zijn Definsiofidei

daer o m t r e n t hier te lande voorghevallen'

catholicae de satisfactione Christi advenus Fau-

( R A Z H ; Staten van H o l l a n d ; Resoluties, 8

stum Socinum Senensem in het licht. Nog tot

januari 1647, p p . 5-6, inv. nr. 80). E n n o van

in 1662 probeerden de socinianen zonder suc-

Gelder (1972, p . 163) beweert dus t e n o n r e c h -

ces betrekkingen met de remonstranten aan

te d a t dit boek niet d o o r een verbod werd

te gaan. Tekenend voor de afwerende hou-

getroffen.

ding van de remonstranten is dat op een in

514 Zie ook hierboven.

1632 door de socinianen aan de Remonstrant-

515

se Broederschap gerichte brief 'ut amicitia

O p 21 april 1670 was o p dit werk een octrooi
verleend aan Jan Rieuwertsz. Een tweede

inter utrasque ecdesias arctior constituatur'

d r u k verscheen n o g m e t privilege in 1677 bij

werd aangetekend: 'is niet geantwoord' (zie

Jan Rieuwertsz. en H e n d r i k en D i r k B o o m .

Kühler 1912, p. 200 e.V.). Zie over de toena-

Zie Van Eeghen 1978, p p . 211-212, alsmede

deringspogingen van de socinianen en de

Van Slee 1914, p p . 272-273. N o g in 1705 werd

overeenkomsten tussen hun ideeën en die van

d o o r predikanten tijdens d e synode te D e n

de remonstranten ibidem, p. 77 e.v. en p. 200

H a a g over dit werk van Brandt geklaagd, zij

e.v., alsmede Van Slee 1914, pp. 105-135.

h e t tevergeefs. O p dat m o m e n t waren intussen alle vier de delen ervan zonder p r o b l e m e n

509 Zie hierover uitgebreid Zilverberg [cop.]

verschenen.

1982, pp. 57-59.
510 Bögeis 1992, pp. 191-192. De inbeslagname

516 Zie Enno van Gelder 1972, pp. 237-238.

van de 'Opera Armimi' in 1630 maakte uit-

517 Sepp 1891, pp. 27-28. Sepp suggereert dat het

eindelijk dat Basson besloot zijn bezigheden

hier de Biestkens Bijbel betrof; tussen 1586 en

te staken. Als reden voor de inbeslagname

1598 zijn daarvan echter geen drukken

had de Leidse magistraat overigens aange-

bekend.

voerd dat Basson voor zijn uitgave geen

518 Stellingwerffen Schot 1987, p p . 261-262, p p .

octrooi van de Staten van Holland had ver-

270-271, p . 283, p . 286 en p . 382 (resp. 30

kregen (ibidem, pp. 181-182). Deze reden zal

april, 3, 9 en 10 m e i en 20 september 1624).

men wellicht hebben gebruikt, omdat de cen-

519 Zo klaagde de Zuid-Hollandse synode in sep-

suurplakkaten geen direct houvast boden om

tember 1648 dat 'in seeckere Stadt van deese

tegen remonstrantse geschriften op te treden.

provintie aengehouden soude worden een
college van socinianen' (AWG; Notulen Stel-

511 Het betreffende boek was gedrukt door
Johannes Naeranus; aan deze kwestie wordt

lingwerffvan de vergaderingen van de Staten

in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht besteed.

van Holland, inv. nr. 144). Navraag bij de
Amsterdamse predikanten maakte duidelijk

512 ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 30 april

dat er meerdere doopsgezinde groeperingen

1633, f28or, inv. nr. 3192.
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in A m s t e r d a m w a r e n , w a a r o n d e r 'sulck volck'

V e n d o m i u s werden verbannen, van een ver-

aangetroffen zou k u n n e n w o r d e n (AWG;

oordeling van d e overige auteurs blijkt niets.

N o t u l e n Stellingwerff van d e vergaderingen

524 Kühler 1912, p p . 141-142 en Van Slee 1914, p p .

van d e Staten van H o l l a n d , 30 september

198-213.

1648, inv. nr. 144. Z i e over de invloed van h e t

525 Zie over h e n uitgebreid Van Slee 1895/1980 en

socinianisme o p de verschillende doopsgezin-

(vooral over h u n interne conflicten) Van

d e groeperingen Kühler 1912, p p . 90-175 en

Bunge 1990.

Van Slee 1914, p p . 136-198.

526 Kühler 1912, p . 140.

520 R A Z H ; H o f van H o l l a n d : resoluties, 12 april

527 Zoals Irenopolis, Eleutheropolis, Kosmopolis,

en 30 juli 1627, resp. (36 en £49-650, inv. nr.

Stauropolis, Rakow, C o l o n i a , G o u d a , Vrede-

281. Zie over O u t e r m a n s , Kühler 1912, p p .

stadt, Vrijstadt, Vrijburg en Waerstadt (Van

93-100 en Van Slee 1914, p . 143 e.v.

Slee 1914, p p . 243-246).

521 Zie Knuttel 1914, p . 44, nr. 140.

528 Vergelijk Schoocks woordspeling in Claere en

522 Zie voor een uiteenzetting van d e sociniaanse

oprechte ontdeckinge

opvattingen Kühler 1912 en Van Slee 1914.
523 Voorbeelden: in 1584 werd in Leiden de

remonstr-

anten leugenen en lasteringen (Utrecht, 1638)
over het d r u k k e n van 'alle chartabellen en

Clan

fameuse BLAU-ketter-boecxkens der Socen'

bewijsinghe van Erasmus J o h a n n i s verboden

(ibidem, p . 243).

(zie Knuttel 1914, p p . 59-60, nr. 194); in
A m s t e r d a m verbood m e n in 1597 Het

der genaemder

licht

529 Kühler 1912, p . 198 en Van Slee 1914, p p . 243-

der waerheit van Vogelsang (zie ibidem, p .

246. N a e r a n u s stond in contact m e t de voor-

124, nr. 421); d e Staten-Generaal verboden in

aanstaande sociniaan Samuel Przypkowski,

1598 d e boeken van Oisterodius en V e n d o m i -

die in Leiden h a d gestudeerd (Kühler 1912, p .

us (Japikse en Rijperman 1930, p p . 333-334 (8

138). Bovendien was N a e r a n u s de d r u k k e r

september 1598); in Friesland werd het als

van d e reeds g e n o e m d e , sociniaans-getinte,

s t u d e n t e n g r a p geschreven De officio

hominis

Apobgia

modesta van Becius (zie hierboven).

d o o r een verbod getroffen (zie Knuttel 1914,

530 Z i e M e i n s m a 1896, p . 111-113.

p. 84, nr. 280); in H o l l a n d viel Venators

531 Z i e over zijn activiteiten Visser 1995, p p . 13-17

Theologia vera et mera (zie hierboven) hetzelf-

en de aldaar g e n o e m d e literatuur.

de lot ten deel, w a a r n a in 1618 Van den eeni-

532 H e t synodale verzoek o m een onderzoek

gen God van d e i n m i d d e l s overleden Cornells

dateerde van 18 d e c e m b e r 1659 ( R A Z H ; Staten

Daemesz. werd verboden (zie ibidem, resp. p .

van H o l l a n d , Resoluties, 18 december 1659, p .

114, nr. 338 en p p . 47-48, nr. 153, alsmede

299, inv. nr. 92).

hoofdstuk 4); d e reeks verboden tot 1650

533 Zilverberg 1969-1970, p . 232; zie ook Knuttel

werd gesloten d o o r d e A m s t e r d a m s e veroordeling in 1642 van Crellius'

1914. P- 9. nr. 33.

Beschrijvinghe

van Godt en Zijne eyghenschappen

534 D e verhoren (van december 1659) bevinden

(zie ibidem,

zich in R A Z H ; H o f van H o l l a n d : C r i m i n e l e

p. 32, nr. 108) en Volkelius' De vera religione

papieren, inv. nr. 5261, dossier 20.

(zie ibidem, p . 125, nr. 425 en Van Slee 1914,

535 Z i e Zilverberg 1969-1970, p p . 233-236 voor

p. 255). D e auteurs Vogelsang, Oisterodius en

het leven van Lancelot Van Brederode.
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536 Zie ibidem, pp. 236-238 voor een analyse van
Van Brederodes opvattingen en de inhoud

over hem ook Vercruysse 1974.
543 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 18 mei
1669, Г167Г, inv. nr. 282.

van de Apostasie.
$yj Verder stelde hij: 'Men seyt dat daer scheu-

544 Zie Enno van Gelder 1972, p. 165 en Kern-

ringe ende onrust uyt ontstaen soude (...).

kamp 1897, pp. lxxvii-Ixxxi en pp. 21-28. Bon

Doch naedienmen onrust vermyden wil, soo

temantel was bevriend met mannen als de

en behoort men niet die gene die buyten de

remonstrantse predikant-literator Geraerdt

publijcke lcercke syn trachten te brengen

Brandt en de remonstrantse pensionaris Hop;

onder een ondraeghelyck jock, haer niet toe-

daarnaast ging hij om met vrijdenkers als

latende de waerheyt te ondersoecken, die

Romeijn de Hooghe en Adriaen Koerbagh.

strydich is met de leere der predicanten, dit

545 Dit verbod werd uitgevaardigd op 19 juli
1674; bij de behandeling van de zeventiende-

can sonder groten onrust niet aflopen' (RAZH;
Hof van Holland: Criminele papieren, inv.

eeuwse filosofisch-rationalistische stromingen

nr. 5261, dossier 20: rekwest van Van Bredero-

zal het nog aan de orde komen.
546 Namelijk zijn Nader beproevinge van de geest

de aan het Hof van Holland (ongedateerd).

des autheurs van Arrius redivivus. Zie Knuttel

538 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

1914, p. 14, nr. 46 en nr. 47.

inv. nr. 5261, dossier 20: tweede rekwest, d.d.

547 Ibidem, p. 74, nr. 244, alsmede Sepp 1891,

6 februari 1661.

pp. 178-179 en Van Slee 1914, p. 279. Zie over

539 Zilverberg 1969-1970, p. 242. De Amsterdamse magistraat besloot pas in mei 1661 de

Stanslaw Lubieniecki of Lubieniecius, Jordt

exemplaren van de tweede druk in de stad op

Jörgensen [cop.] 1968.

te laten halen (ibidem, p. 232). Vergelijk ook

548 Zie ook hierboven.

Enno van Gelder 1972, p. 175.

549 Bodel Nyenhuis 1892, p. 123.

540 Zie hierover Vercruysse 1976 en idem 1977.

550 Van Slee 1914, pp. 276-277.

541 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Resoluties,

551 Ibidem, pp. 294-295; zie over de achttiende-

20 maart 1669, fi58v-fi59v, inv. nr. 282 en

eeuwse strijd tegen (vermeende) sociniaanse

RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 26 maart

geschriften, ibidem, pp. 118-123, pp. 157-158,

1669, fi6ov-fi6ir, inv. nr. 282: advies van Hei-

pp. 182-186, pp. 192-195 en pp. 274-281.

danus over de Bibliotheca. Zie ook Knuttel

552 Zie Yates 1972 voor een beschrijving van het

1914, p. 18, nr. 60, alsmede Kühler 1912, p.

gedachtegoed van de rozenkruisers; zie ook

140 en Van Slee 1914, pp. 244-245.

Wells Fogarty [cop.] 1987.

542 In ibidem, p. 267 wordt het vermoeden uit-

553 Bögeis 1992, pp. 146-148.

gesproken dat het ging om Frans Kuyper.

554 Ibidem, pp. 153-156.

Vergelijk echter ook Visser 1995, pp. 17-20,

555 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 23

alwaar erop wordt gewezen dat dit vermoe-

augustus 1624, f260, inv. nr. 280, alsmede

den inmiddels onterecht is gebleken, onder

RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 30 juli

meer omdat Kuyper geen eigen drukkerij

1627, f49-f50, inv. nr. 281. Zie ook RAZH; Hof

blijkt te hebben gehad. Overigens was Kuy-

van Holland: Registers van missiven van en

per wel de uitgever van de Bibliotheca. Zie

aan het Hof aan en van verschillende overhe-
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den, io mei 1625, f235v-f24.1v, inv. nr. 387:

euangeliums, tot Sluys in Vlaanderen. (Vlissin-

advies van de Leidse professoren aan het Hof.

gen, 1673); zie ibidem, pp. 42-43 en p. 345.

556 RAZH; Hof van Holland: Registers van missi

566 Ibidem, pp. 47-93.

ven van en aan het Hof aan en van verschil

567 Vanwege Bekkers rationalistische opvattingen

lende overheden, 19 juni 1625, Г249г-І250 ,

beschouwde Koelman hem als een cartesiaan.

inv. nr. 387.

568 Ibidem, pp. 157-184. Koelman bestreed De

557 Torrentius werd met name een ernstige vorm

Labadie in zijn Historisch verhael nopende der

van godslastering ten laste gelegd. Zie over

labadisten scheuringh, en veelerley dwalingen,

Torrentius en zijn proces vooral Van der

met de wederleggingh derselver (Amsterdam,

Steur 1967 en Brown 1996, pp. 22-30.

1683) en in Der labadisten dwaling grondig

558 Ibidem, p. 26.

ontdekt en wederlegt (Amsterdam, 1684); zie

559 Zie over het labadisme Zilverberg 1971, pp.

ibidem, pp. 347-348.

51-54, alsmede De Bie, Lindeboom en Itter-

569 Zie hierover Franken 1966, pp. 240-242.

zon 1943, pp. 456-467 en Krull 1901, pp. 106-

570 Zie voor een uitgebreide weergave van Rothés

132.

opvattingen en activiteiten Haley 1978.

560 Bij deze Verbrugge kwamen De I-abadie en

571 In de beginjaren werd Rothés werk gedrukt

zijn volgelingen geregeld bijeen (RAZH; Hof

door Pieter Arentsz., een drukker die even-

561

van Holland: Resoluties, 29 juli en 8 oktober

eens zorg droeg voor een aantal onorthodoxe

1669, resp. fiyiv en fi77v, inv. nr. 282).

publicaties van auteurs uit de kring der colle-

RAZH; Hof van Holland: Registers van missi

gianten (ibidem, p. 317).

ven van en aan het Hof aan en van verschil

572 Overigens hadden inmiddels ook verschillen-

lende overheden, 12 april 1669, fi49r-fi49v,

de personen in Rotterdam allerhande brieven

inv. nr. 392 en RAZH; Hof van Holland: Mis

en geschriften van Rothé toegezonden gekre-

siven en resoluties van de Staten van Holland

gen (zie RAZH; Staten van Holland: Registers

en van Zeeland [etc], 12 april 1669, inv. nr.

van minuten van uitgaande missiven van de

3643, alsmede RAZH; Hof van Holland: Reso

Staten en Gecommitteerde Raden van Hol-

luties, 30 april 1669, fi65v-fi66r, inv. nr. 282.

land, 6 februari 1674, inv. nr. 1407).

562 Sepp 1891, p. 152; Sepp meent dat deze vrij

573 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

algemene resolutie nauwelijks effectief kon

inv. nr. 5307, dossier 12; zie ook ibidem, inv.

zijn.

nr. 5314, dossier 12.

563 Zie Hoftijzer 1987, p. 90 (inclusief noot 115).

574 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 23 april

564 Zie voor een beschrijving van het leven en

1674, fi46v-fi47r, inv. nr. 283; zie ook hierbo-

werken van Koelman, Krull 1901; aan deze

ven.

dissertatie zijn de gegevens voor het gedeelte

575 Knuttel 1914, pp. 102-103, n r · 354·

over Koelman grotendeels ontleend.

576 Zie Haley 1978, pp. 331-332.

565 Koelmans verdediging droeg de titel Reforma

577 Vergelijk Enno van Gelder 1972, p. 163.

ne, noodig omtrent het gebruyk der formulieren,

578 Knuttel 1892, pp. 168-170.

betoogt in twee predicatien, en daar na uytge-

579 Ibidem, p. 274.

breydt, door Jacobus Koelman, dienaar der

580 Ibidem, pp. 90-91.
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581 Zie ibidem, pp. 91-120. Zo klaagde de Engel-

Antwerpen waren gedrukt, af, terwijl katho-

se ambassadeur in 1618 over een Haarlemse

liek drukwerk, bestemd voor de binnen- en

druk van het Nieuwe Testament 'met de

buitenlandse markt, ook geregeld van 'protes-

insertie in de gebeden van te bidden voor den

tantse persen afkwam (ibidem, p. 16 en

koningh van Spaigne, &c. ende de eere ende

p. 24).

reputatie van den lande' (RAZH; Staten van

591 Ibidem, p. 23. Vergelijk ook hetgeen over

Holland: Resoluties, 16 januari 1618, p. 23,

Blaeu wat dit betreft wordt opgemerkt in Van
Eeghen 1953 ( т . п . pp. 50-54).

inv. nr. 51).

592 Idem 1978, p. 30.

582 Aldus geformuleerd in het plakkaat van de

593

Staten van Zeeland, tegen de aanwezigheid
van priesters, jezuïeten en monniken, van 20

Zoals de Horae beauté Marine Virginis; zie
Japikse en Rijperman 1941, pp. 475-476 (4

september 1636, een plakkaat dat op 16 okto-

april 1601).

ber 1642 werd herhaald (Cau 1658, kol. 237-

594 Het verslag droeg de titel Cort vertoogh van

238).

de wtkomste, hetste discoursen ,ende woorden,
gepasseert ende gevallen tusschen de predicanten

583 Enno van Gelder 1972, p. 164.

van de gereformeerde kercke tot Maestricht ende

584 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 9 augustus 1655, inv. nr. 6137; zie over het probleem

de conspirateurs van 't grouwelick verraet {Ό01-

van de katholieke scholen ook de hoofdstuk-

drecht, 1638). Zie Knuttel 1914, p. 74, nr. 245,

ken 5 en (vooral) 6.

alsmede Sepp 1891, p. 68.
595 Knuttel 1914, pp. 76-77, nr. 255.

585 Zie de voorbeelden in Knuttel 1892, pp. 152153 en p. 163; zie p. 347 voor een weergave

596 Onder wie Blaeu.

van de lijst die in 1658 werd opgesteld van

597 Davies 1952-1954, pp. 13-14 en Hoftijzer 1987,

alle katholieke bestuurders in Holland.

P-99598 Prins 1933, pp. 148-149.

586 Ibidem, pp. 303-304. Dit was ook reeds in
1635 het geval geweest: 'Ende om dese hare

599 Ibidem, pp. 149-152.

grouwelen noch meer voort te setten, heb-

600 Ibidem, pp. 154-156 en Enno van Gelder
1972, p. 174.

bense haer eygen paepsche boeck-verkoopers,
die niet als pauselijcke boecken en brevieren,

601 Prins 1933, pp. 158-161.

missalen, roose-kranssen, legenden etc. ver-

602 Ibidem, pp. 163-164.

koopen, als mede hare winckels en kramen

603 Ibidem, p. 165.

vol afgodische beelden, cruycifixen, coralen,

604 Ibidem, pp. 167-170.

pater-nosters, Angnus Dei etc. die ghewijdt

605 Ibidem, pp. 170-171.

uyt Brabandt over gesonden worden' (ibidem,

606 Zie Meyer 1899, pp. 172-173. Zie over de reac
ties in de Republiek op de filosofie van Des

p· 134).
587 Leuven 1951.

cartes ook Thijssen-Schoute [cop.] 1989 en

588 Ibidem, pp. 10-12 en p. 15.

Verbeek [cop.] 1992.
607 Zie Knuttel 1914, p. 99, nr. 342. Volgens Voe-

589 Ibidem, p. 26.

tius was het geschrift van Regius des te kwa

590 Ibidem, pp. 31-33. Protestantse boekverkopers

lijker omdat het was uitgegeven door een

namen eveneens katholieke geschriften die in
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remonstrant en gedrukt door een katholiek.

ven van en aan het Hof aan en van verschil-

Zie ook Duker 1910, pp. 153-160.

lende overheden, 12 december 1670, Г223Гf224v, inv. nr. 392: brief van het Hof aan de

608 Enno van Gelder 1972, p. 219. Zie over Des

Staten van Holland.

cartes en Regius ook Verbeek [1993].
609 Zie daarover uitgebreid hoofdstuk 6.

623

ten van Holland betreffende kerkelijke zaken,

610 Тле Knuttel 1914, p. 35, nr. 116 en Duker

1671, inv. nr. 9445: ongedateerd rekwest en

1910, pp. 186-195.
611

GAL; Stukken van de commissies van de Sta

Ibidem, pp. 198-200. Toch bleef Voetius

RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 15 en 16

tegen Descartes, in zijn ogen 'eenen jezuïetas-

april 1671, f47r-f47v, inv. nr. 283.

ter, onder Loyola's ster geboren', schrijven.

624 Aldus geformuleerd in GAL; Stukken van de
commissies van de Staten van Holland

612 Jongeneelen 1987, p. 405. Zie voor een
levensbeschrijving van de gebroeders Koer-

betreffende kerkelijke zaken, 1671, inv. nr.

bagh en een behandeling van de kringen

9445: rekwest van de Noord- en de ZuidHollandse synodes.

waarbinnen zij verkeerden, Evenhuis 1971,
pp. 350-361 en Meinsma 1896, p. 296 e.v.

625 GAL; Stukken van de commissies van de Sta
ten van Holland betreffende kerkelijke zaken,

613 Zie Vandenbossche 1978, pp. 1-2.

1671, inv. nr. 9445: rekwest.

614 Zie Knuttel 1914, pp. 63-64, nr. 209.
615 Zie Jongeneelen 1987, p. 406, Knuttel 1914,

626 GAL; Stukken van de commissies van de Sta
ten van Holland betreffende kerkelijke zaken,

p. 64, nr. 210 en Vandenbossche 1978, p. 3.

diverse stukken 1670-1671, inv. nr. 9445. Zie

616 Ibidem, p. 3. Zie ook Enno van Gelder 1972,

Meinsma 1896, p. 326 over de verschillende

pp. 180-182.

drukken van het Tractatus.

617 Vandenbossche 1978, pp. 3-4. Vergelijk ook
Israel 1996, pp. 7-8, alwaar erop wordt gewe-

627

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 13

zen dat de Amsterdamse magistraat mogelijk

december 1673, pp. 54-55, inv. nr. 106. De

zo fel tegen Koerbagh optrad, omdat in zijn

gedeputeerden van Leiden hadden hun infor

geval wel heel evident de grenzen van het toelaatbare waren overschreden. Het optreden

matie verkregen van de synodes.
628 Naar aanleiding van de maatregelen die vanaf

van de magistraat was dan een logische stap

het moment van verschijnen van het Tractatus

en geen exces, zoals het in de secundaire lite-

op zowel lokaal als provinciaal niveau door

ratuur meer dan eens is genoemd.

kerk en wereldlijke overheid tegen het boek

618 Zie over deze kring en de oprichting, in 1669,

werden getroffen, komt Israel tot de conclusie

van het dichtgenootschap 'Nil volentibus

dat het Tractatus nooit echt vrijelijk kon wor

arduum' Van Suchtelen 1987.

den verspreid in de Republiek, ook niet toen er

619 Zie Secretan 1987, pp. 27-28 en pp. 32-36.

nog geen officiële verbodsverklaring was uitge-

620 Zie Schoneveld 1983, p. 39 en pp. 46-62.

vaardigd (Israel 1996, pp. ίο-u). Israel stelt:

621 GAL; Stukken van de commissies van de Sta-

'the banning of Spinoza's books by the Dutch

ten van Holland betreffende kerkelijke zaken,

secular authorities, from 1670 onwards, howe

24 maart 1670, inv. nr. 9445: rekwest.

ver incomplete and unsystematic, was by no

622 RAZH; Hof van Holland: Registers van missi-

means merely an empty formality which can
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safely be ignored by historians and students of
Spinoza.' (ibidem, p. 14).
629 De door Jan Hendriksz. Glazemaker vervaar

kwamen niet alleen uit de orthodoxe hoek;

gedrukt, onder de titel De rechtzinnige theo-

vergelijk, bijvoorbeeld, de kritiek van de hier-

hgant. Deze vertaling werd toen niet verbo

boven besproken Koelman op de opvattingen

den. Zie Meinsma 1896, pp. 336-337.

van Bekker (ibidem, pp. 261-265).
642 Ibidem, pp. 267-268.

aldaar opgegeven literatuur (noot 73).

643 Zie idem 1914, p. 15, nr. 53.

Zie Japikse 1928, alsmede Rowen 1986, pp.

644 Enorme lijsten met gravamina werden aange-

410-411.
632 Vergelijk over de totstandkoming van de

633

die over en tegen de Betoverde werelt het licht
zagen (ibidem, p. 224). Negatieve reacties

digde vertaling werd inderdaad pas in 1693

630 Vergelijk Enno van Gelder 1972, p. 179 en de
631

641 Knuttel telde niet minder dan 170 geschriften

legd, maar tevergeefs. Vergelijk GAL; Stukken
van de commissies van de Staten van Holland

Ethica (van manuscript tot druk) Steenbak

betreffende kerkelijke zaken, 3 november

kers 1994.

1691, inv. nr. 9445: rekwest synode Noord-

Meinsma 1896, pp. 397-398.

Holland.

634 Zie over deze posthume uitgave Akkerman
1980.
635 Zie Knuttel 1914, pp. 110-Ш, nr. 377, Enno

645 Zie GAL; Stukken van de commissies van de
Staten van Holland betreffende kerkelijke
zaken, 3 november 1692 en 24 oktober 1693,

van Gelder 1972, pp. 179-180 en Israel 1996,

inv. nr. 9445: rekwesten synodes van Zuid- en

pp. n-14.

Noord-Holland. Hierboven kwam reeds uit-

636 Balthasar Bekker is met zijn geschriften tame
lijk moeilijk 'onder te brengen in een bepaal

gebreid het optreden tegen Ericus Walten aan
de orde.

de categorie: een behandeling van zijn opvat

646 Knuttel 1906/1979, pp. 267-268.

tingen bij De Labadie, Koelman en Rothé is

647 Ibidem, p. 329 e.v. (aldaar ook een beschrij-

niet op zijn plaats, aangezien Bekker geen

ving van de vindingrijkheid waarmee de

groep van echte volgelingen had. Omdat er

Amsterdamse magistraat de afhandeling van

vooral kritiek is gekomen op zijn meer filoso-

de zaak traineerde). Vergelijk ook Enno van

fische ideeën, is ervoor gekozen Bekker bij de

Gelder 1972, pp. 182-183, Van Sluis 1994 en

zeventiende-eeuwse filosofische stromingen te

het speciale themanummer van It beaken over

bespreken.
637 Knuttel 1906/1979, pp. 49-50. Zie over de

Bekker, nummer 58 (1996).
648 Soms werden vlugschriften ook verspreid

contacten tussen Bekker en Spinoza, Meins-

door ze in kerken stiekem in de collectezakjes

ma 1896, p. 430 en p. 453. Vergelijk ook Fix

te stoppen; vergelijk bijvoorbeeld RAZH; Hof

1996.

van Holland: Criminele papieren, 1688, inv.

638 Zie Knuttel 1914, p. 15, nr. 52.
639 Zie idem 1906/1979, pp. 61-80, p. 97 en p.
103.
640 Zie voor een inhoudelijke analyse van dit
werk ibidem, pp. 195-216.

nr. 5348, dossier 16 (port. B). Zie ook Dekker
1994, pp. 13-14, over een geval in 1651.
649 Vergelijk ook Keblusek 1997, pp. 102-103

en

de aldaar opgegeven literatuur.
650 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Criminele
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1663, inv. nr. 6000).

papieren, inv. or. 5232, dossier 17.

665 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Criminele

651 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 19 janu-

papieren, 1677, inv. nr. 5307, dossier 12.

ari 1649, f309v, inv. nr. 281.

666 Een bode van de Staten van Holland liep bij

652 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Criminele
papieren, 1621, inv. nr. 5226, dossier 15, als-

voorbeeld toevallig aan tegen 'eenighe exem

mede 1651, inv. nr. 5247, dossier 19 en 1695,

plaren van een ghedruckten brief by den heer

inv. nr. 5366, dossier 14.

ambassadeur Boreel aen haer Hoogh. Mogh.
geschreven uyt Parijs (...) noch nat zijnde, als

653 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Criminele
papieren, 1596, inv. nr. 5199, dossier 16, als-

versch uyt de pers komende' (RAZH; Staten

mede 1611, inv. nr. 5214, dossier 17.

van Holland: Resoluties, 23 december 1650,
p. 405, inv. nr. 83).

654 De prijs voor een exemplaar van Bekkers Vas-

667 Een procureur liet bijvoorbeeld weten na een

te spyse liep door het verbod van 1671 op van

inval niets te hebben kunnen vinden 'om dat-

vier schellingen tot een ducaton (Knuttel

ten bailliu voor hem gereedt geweest was, en

1906/1979, p. 323).
655 Harline 1987, pp. 178-179 en p. 182.

alle genochsaem waeren wacker gemaeckt'

656 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

(AWG; Notulen Stellingwerf! van de vergade

1651, inv. nr. 5246, dossier 1. Het betrof hier

ringen van de Staten van Holland, 4 juli

de Articulen, de tekst van een fictief verdrag

1650, inv. nr. 149).
668 Vergelijk AWG; Notulen Stellingwerffvan de

tussen Amsterdam en Engeland (zie hierbo-

vergaderingen van de Staten van Holland, 17

ven en Knuttel 1914, pp. 11-12, nr. 39).

september 1652, inv. nr. 151.

657 Vergelijk RAZH; Hof van Holland: Criminele

669 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

papieren, 1621, inv. nr. 5226, dossier 15.

1620, inv. nr. 5224, dossier 15. Zie ook idem

658 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

1651, inv. nr. 5247, dossier 19, alsmede 1665,

1659, inv. nr. 5261, dossier 20.

inv. nr. 5274, dossier 7 en 1670, inv. nr.

659 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

5284A, dossier 4.

1621, inv. nr. 5226, dossier 15.
660 Bögels Γ992, p. 97.

670 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,
1672, inv. nr. 5294, dossier 20.

661 Naast Matthijs Bastiaensz. worden herhaalde
lijk Pieter Arents uit Norden en Joris Veselaer

671 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

uit Amsterdam genoemd.

1659, inv. nr. 5261, dossier 20.

662 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

672 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

1651, inv. nr. 5247, dossier 20.

1680, inv. nr. 5330, dossier 22.
673 Het financieel belang van Haarlem.

663 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,
1668, inv. nr. 5280, dossier 31.

Noten bij hoofdstuk 3

664 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,
1654, inv. nr. 5251, dossier 20. Een slechte
naam had bijvoorbeeld ook Gerard Lodewijk

1

Zie ook de hoofdstukken 5 en 6.

de Maght (RAZH; Hof van Holland: Notulen-

2

Zie de hoofdstukken 4, 5 en 6: stedelijke cen

boek van meningen in de raadkamer, 7 juni

suur.
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3

4

Knuttel wijst crop dat het in principe beter is

drukken, verdient opmerking dat de Synode

alleen te spreken van particuliere synodes.

zich op het juiste standpunt plaatste, deze

Hoewel in de overige gewesten telkens slechts

buiten beschouwing liet en slechts een bepa-

één synode bestond, telde het gewest Holland

ling aannam alleen hen betreffende die van

er twee (Noord-Holland en Zuid-Holland),

de Gereformeerde Religie waren en over de

zodat de term gewestelijke synode enigszins

Religie schreven. Temeer verdient dit waar-

misleidend is. In de officile kerkorde van de

deering daar zij als feitelijk een Staatskerk

gereformeerde kerk wordt ook alleen van par-

vertegenwoordigende, geheel andere maatre-

ticuliere synodes gesproken (Knuttel 1908,

gelen had kunnen nemen. Dat de praktijk

pp. IX-X).

later in verschillende plaatsen soms tegen

In hoofdstuk 4 (Rotterdam) zal onder meer

deze beginselen inging, lag dan ook aan
plaatselijke omstandigheden.'

de censuur van Rotterdamse Nederduitse
gereformeerde kerkenraad aan de orde

5

и

komen. Die kerkenraad behoorde tot het

te veel andere bezigheden om telkens naar de

bestuursgebied van de Zuid-Hollandse syno-

synode te kunnen afreizen. Hoe het ook zij,

de, waarvan de censuuractiviteiten in het

in de praktijk waren de ouderlingen ter syno

onderhavige hoofdstuk besproken zullen wor-

de sterk ondervertegenwoordigd, zodat de

den. In hoofdstuk 4 zal aan die activiteiten

stem van de 'leken tijdens de vergaderingen

derhalve geen aandacht meer worden besteed.

nauwelijks werd gehoord.

Voor de onderstaande weergave van de diver-

12

en Van den Hoorn [s.a.], pp. 48-56. Zie ook

13

aldaar opgegeven literatuur.

Nationale Synode meer plaatshad, werd die

Zie voor een beknopte weergave van de wen-

hoogste bestuurslaag gevormd door de parti
culiere synodes.

sen van de verschillende synodes Enno van

8

Gelder 1972, pp. 153-154.

14

Geciteerd naar ibidem, p. XIII.

Zie Donner en Van den Hoorn [s.a.], p. 948

15

Ibidem, p. XII.

en Enno van Gelder 1972, p. 152.

16

10

Deze raden verschenen zodra de synode werd
gehouden in één van de domeinen van de

De kerkorde werd op 28 mei 1619 ondertekend door Johannes Bogermannus (synodi

9

Knuttel 1908, pp. XIII-XVII. Aangezien er
gedurende de zeventiende eeuw na 1619 geen

Enno van Gelder 1972, pp. 152-153 en de

7

De Nationale Synode kwam in de zeventien
de eeuw echter na 1619 niet meer samen.

se meningen is gebruik gemaakt van Donner

6

Waarschijnlijk hadden de meeste ouderlingen

stadhouder (ibidem, p. XVI).

praeses), Jacobus Rolandus (assessor), Her-

17

Ibidem, pp. X-XI.

mannus Faukclius (praesidis assessor), Sebas-

18

Zie Reitsma en Van Veen 1894.

tianus Damman (synodi scriba) en Festus

19

Zie Knuttel 1908-1916.

Hommius (synodi scriba); zie Van den Bergh

20

Voor deze volgorde is ook gekozen bij de

en Van Kasteel 1887, p. 28.

bespreking van de Overijsselse en Gelderse

Geciteerd naar Dixon 1898, p. 122.

synodale activiteiten; zie respectievelijk
hoofdstuk 5 en 6.

Ibidem, p. 123: 'Bij den drang die van allerwege kwam om kettersche boeken te onder-

21

Kwesties waarbij een beperkt aantal personen
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26

betrokken was, dergelijke kwesties bleven

27

ling tot de landelijke kwesties die door alle
22

23

Bnelle, 4-12 juli 1623, artikel 18 Enno van

Te denken valt aan de uitvoerige affaires rond

Gelder stelt echter· 'Maar de Staten en magi

Voetius en Maresius, Bekker en Roell Er zij

straten deden niets en het is mij een raadsel,

er hier op gewezen dat de genoemde vier

hoe in de synode van het volgend jaar [1623,

onderwerpen per periode uiteraard alleen

IMW] kon gezegd worden, dat in sommige

behandeld kunnen worden, voor zover ze in

classes Visitatores' van boeken door de magi

die jaren aan de orde zijn geweest

straat [ ] aangesteld waren ' (Enno van Gel

Aanleiding voor dit debat was 'het translate-

der 1972, pp 168-169) Mogelijk gaven,

ren van het tractaet D Petri Mohnaei, geinti-

anders dan Enno van Gelder meent, toch

tuleert Anatomía Arminianismi, in hetwelcke

enkele magistraten gehoor aan de verzoeken

eenige dingen werden gevonden, daeraen de

van de kerk

kercken geen gevallen en hebben ende haeres

28

oordeels behoorden gesuppnmeert ofte verbe-

29

Vergelijk ook ibidem, ρ 164 en ρ 171
Reitsma en Van Veen 1894, pp 320-321 syno
de gehouden te Delft, 8 oktober-6 november
1618, artikel 17

Leidse theologische faculteit Molineus al had
30

aangesproken op deze vertaling, die laatste

Schnftelicke conferentie, gehouden in s'Graven-

had beloofd in de volgende druk van de ver-

haghe inden jare 1611 tusschen sommighe ker-

taling de aanstootgevende punten te zullen

cken-dtenaren, aengaende de godlicke praedesti-

veranderen Zie Reitsma en Van Veen 1894, ρ

natie metten aencleven van dien ('s-Gravenha-

452 synode gehouden te Gouda, 4-19 augus

ge, 1612) (Ncc-onhne)

tus 1620, artikel 86, gravamen 28 (van Gonn-

31

J Uytenbogaert (?) Naerder-bericht ende ope-

chem) De volledige titel van de betreffende

mnge vande proceduren by den kercken-diena-

vertaling luidt Anatomia Arminianismi, dat ts

ren Remonstranten ghehouden inde teghen-

ontledinghe van de bedrtechltjke arminiaensche

woordighe verschillen ('s-Gravenhage, 1612)

leere, ofte heldere ontdeckinghe van de droevi-

(Ncc-onhne)

ghe gheschillen, uiekke inde Nederlantsche ker

32

cken ghedreven worden, over de leere van de

Waarschijnlijk doelde men op С Vorstius
Appendix ad scholia atexicaca, qua continetur

voorsiemcheyt Gods, van de predestinatie, van

examen doctnnae D Sibrandi Lubbertt de

de doot Chruti, van de verdorven natuere, ende

praedestinatione Dei (Gouda, 1614) (NCC-

van de ghenade Gods (Amsterdam, 1620)

online)

(Ncc-onhne)

25

Vergelijk ibidem, ρ j6 synode gehouden te

synodes behandeld werden (zie hierna)

tert te werden ' Men vernam echter dat de

24

Ibidem, ρ Ji synode gehouden te Gorinchem, 5-9 juli 1622, artikel 24

meestal binnen de eigen synode, in tegenstel-

33

Waarschijnlijk doelde men op С Barlaeus

Namelijk zijn Spieghel ofte proefsteen der

EpistoL· ecclesiastarum quos in Belgio Remon-

genaemder Lutherschen (voor de eerste maal

strantes vocant, ad exterarum ecclesiarum refor

gedrukt in 1624) (Ncc-onhne)

matos doctores, pastores, theobgos, qua senten-

Knuttel 1908, ρ 79 synode gehouden te

tiam suam de praedestinatione &annexts ei

Bnelle, 4-12 juli 1623, artikel 30

capitibus exponunt apposita Epistolae Delegato-

444
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34

35
36

rum classis Walachrianae directae (Leiden,

aandacht van de synode gebracht: het betrof

1617) (Ncc-online).

een door de Goudse kerkenraad uitgegeven

Schriflelicke conferentie, ghehouden tot Delfi,

catechismus, die zonder voorafgaand overleg

den 26m ende гуеп februari) 16ц tusschen ses

met de gedeputeerden van de synode in het

kercken-dienaren (Delft, 1613) (Ncc-online).

licht was gegeven. De synode wilde de

Reitsma en Van Veen 1894, p. 305: synode

betreffende catechismus toen reeds koste wat

gehouden te Delft, 8 oktober-6 november

kost uit de Goudse scholen weren om er de

1618, artikel 26.

reguliere Heidelbergse Catechismus voor in

Ibidem, pp. 323-324: synode gehouden te

de plaats te stellen (Reitsma en Van Veen

Delft, 8 oktober-6 november 1618, artikel 31.

1894, pp. 282-283: synode gehouden te Dor

Bridle, 4-12 juli 1623, artikel 33.
37

39

Ibidem, pp. 301-302: synode gehouden te

45

Waarschijnlijk doelde men op de door

Delft, 8 oktobcr-6 november i6i8, artikel 13.
Boomius vervaardigde vertaling met de titel

Ibidem, pp. 173-174: synode gehouden te IJsselstein, 7-17 juli 1626, artikel 25.

Verckringhe, op het negende capittel Pauli tot

Overigens hadden de Staten-Generaal deze

den Romeynen (Ncc-online).

kroniek in 1599 verboden, maar in later jaren

40

44

Ibidem, p. 156: synode gehouden te Woerden,
21-26 juli 1625, artikel 48.

38

drecht, 14-18 oktober 1608, artikel 12).

Knuttel 1908, pp. 82-83: synode gehouden te

46

Post-bode, verhalende de proceduren aengaende

werden vervolgdrukken zonder problemen

het aennemen van de godvruchtige ende ghe-

gedoogd; vergelijk hoofdstuk 2.

leerde dienaeren des H. Evangelii respective tot

Ibidem, pp. 391-392: synode gehouden te Lei

Buren ende Ysebteyn, teghens het snaeteren van

den, 23 juli-17 augustus 1619, artikel 83.

eenighe onrustighe menschen (1617) (NCC-

41

Ibidem, pp. 424-425: synode gehouden te

online).

42

Zie Knuttel 1908, p. 4: synode gehouden te

Gouda, 4-19 augustus 1620, artikel 34.

47

artikel 69.

Rotterdam, 20-30 juli 1621, artikel 9, ibidem,
p. 48: synode gehouden te Gorinchem, 5-9

48

juli 1622, artikel 14, ibidem, p. 75: synode
gehouden te Brielle, 4-12 juli 1623, artikel 12,

49

Bedoeld werd Nicolaas Grevinckhoven (? -

50

J. Uytenbogaert: Aenhanghsel van der kercken-

1632). Zie over hem Groencwegen 1912 I.

136: synode gehouden te Woerden, 21-26 juli

dienaren remonstranten Naerder bericht (Rot

1625, artikel 12, ibidem, pp. 166-167: synode

terdam, 1612) (Ncc-online).

gehouden te IJsselstein, 7-17 juli 1626, artikel

51

8, ibidem, pp. 204-205: synode gehouden te

1618, artikel 62.
52

18 juli-n augustus 1628, artikel 7.
Deze catechismus was reeds in 1608 onder de

Reitsma en Van Veen 1894, p. 314: synode
gehouden te Delft, 8 oktober-6 november

Dordrecht, 6-16 juli 1627, artikel 8 en ibi
dem, pp. 248-249: synode gehouden te Delft,

43

Bedoeld werd Johannes Arnoldus Corvinus
(1583-1650); zie over hem Lamping 1983.

ibidem, p. 102: synode gehouden te 's-Gravenhage, 2-20 juli 1624, artikel 12, ibidem, p.

Reitsma en Van Veen 1894, p. 375: synode
gehouden te Leiden, 23 juli-17 augustus 1619,

Ibidem, pp. 379-382: synode gehouden te Lei
den, 23 juli-17 augustus 1619, artikel 71.

53

Ibidem, pp. 379-382: synode gehouden te Lei-
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d e n , 23 juli-17 augustus 1619, artikel 72. H e t

61

betrof hier typisch kerkelijke bestraffingen.
Z i e R o o d e n b u r g 1990 voor een beeld van d e
t u c h t die intern d o o r d e kerk kon w o r d e n

1620, artikel 30.
62

uitgeoefend.
54

56

K n u t t e l 1908, p p . 8-9: synode g e h o u d e n te

63

namelijk 'dat de voorsz. revocatie van alle
r e m o n s t r a n t e n niet praeciselijck d o o r o p e n -

vertrokken, alwaar hij was overgegaan tot de

baren d r u c k en behooft te geschieden, maer

katholieke kerk. In 1621 bevestigde de synode

d e m o n d e l i n g e wederroupinge, (...) welcke in

zijn e x c o m m u n i c a t i e (Knuttel 1908, p . 9:

h u n n e handelinge geinsereert, ad m e m o r i a m

synode g e h o u d e n te R o t t e r d a m , 20-30 juli

rei bewaert, e n d e in d e acten van reconciliatie

1621, artikel 23).

de gemeente b e k e n t sullen gemaeckt werden,

D e verwikkelingen r o n d Vossius d u u r d e n tot

h o u d e n d e ondertusschen dese vergaderinge

1628. Toen pas besloot m e n h e m verder m e t

niet o n g e r a d e n , d a t eenige v o o r n a m e r e m o n -

rust te laten, aangezien hij h a d beloofd er

stranten bij d e respective Synoden, bij forme

altijd blijk van te zullen geven dat hij over-

van inductie, tot wederlegginge van hare

tuigd was van d e juistheid van de officiële

schriften gebracht werden. (...)'. D e synode

kerkelijke leer. Zie Rademaker 1981, p p . 143-

m a a k t e d u s een onderscheid tussen 'voorna-

148, alwaar een uitvoerige en gedetailleerde

m e ' e n m i n d e r v o o r n a m e remonstranten (ibi-

beschrijving w o r d t gegeven van d e discussies

d e m , p p . 108-109: synode g e h o u d e n te s-Gra-

die tussen Vossius en de verschillende kerke-

venhage, 2-20 juli 1624, artikel 28).
64

blemen die d a a r m e e gepaard gingen.

I b i d e m , p . 13: synode g e h o u d e n te Rotterd a m , 20-30 juli 1621, artikel 33.

Reitsma en Van Veen 1894, p . 385: synode

65

G o u d a , 1616 (NCC-online).

g e h o u d e n te Leiden, 23 juli-17 augustus 1619,

66

Knuttel 1908, p . 123: synode g e h o u d e n te

67

Waarschijnlijk ging h e t o m Het Niev Testa-

artikel 75.
58

Vergelijk hetgeen in 1624 werd besloten,

Bertius was overigens inmiddels naar Parijs

lijke instanties w e r d e n gevoerd en van d e p r o -

57

K n u t t e l 1908, p p . 9-10: synode g e h o u d e n te
R o t t e r d a m , 20-30 juli 1621, artikel 24.

R o t t e r d a m , 20-30 juli 1621, artikel 22.
55

Reitsma en Van Veen 1894, p p . 422-423:
synode g e h o u d e n te G o u d a , 4-19 augustus

's-Gravenhage, 2-20 juli 1624, artikel 52.

Bedoeld w e r d e n d e Sarai Venales. Satyrn
Menippea

in huius secali homines

inepte eruditos. Infine
eiusdem interpretarione

plerosque

ment onses Heeren Jesv Christi. Met uyt leg-

seorsim addita est ex
D. Iuliani

ginghen door Franciscvm

Imperatore

Satyra in principes Romanos (Leiden, 1612)

Costervm priester der

Societeyt Jesv (Antwerpen, 1614) ( N c c - o n l i n e ) .
68

Knuttel 1908, p p . 147-148: synode g e h o u d e n

69

Reitsma en Van Veen 1894, p p . 439-440:

(Ncc-online).

te W o e r d e n , 21-26 juli 1625, artikel 36.

59

De república Hebraeorum

libri III (Leiden,

60

D. Iuliani Imperatore Caesares, sive Satyra in

1617) ( N c c - o n l i n e ) .

Romanos ìmperatores [Graece et Latine] inter-

synode g e h o u d e n te G o u d a , 4-19 augustus
1620, artikel 1623 (gravamen 5).
70

Knuttel 1908, p p . 7-8: synode g e h o u d e n te

prete Petro Cunaeo In limine est eiusdem Prae-

R o t t e r d a m , 20-30 juli 1621, artikel 18. D e eer-

fatio in Iulianum

ste d r u k van d e remonstrantse belijdenis ver-

(Leiden, 1612) ( N c c - o n l i n e ) .
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scheen in 1621 onder de titel Belijdenisse ofte

79

Ibidem, ρ 2i8 synode gehouden te Schoon

80

Ibidem, ρ 271 synode gehouden te Schie

hoven, 5-27 juli 1650, artikel 59

verkhnnghe van 't ghevoeUn der leeraren, die
m de Gheunieerde NederUnden remonstranten

71

worden ghenaemt, over de voornaemste articu

dam, 3-21 juli 1651, artikel 36 Uiteraard had

len der chnstelijcke religie De tekst was in het

den de interne 'visitatores' slechts zeggen

Latijn opgesteld door Simon Episcopius en

schap over de geschriften van de eigen lidma

werd vertaald door Johannes Uytenbogaert

ten Vergelijk ook Enno van Gelder 1972, ρ

Ibidem, pp 51-52 synode gehouden te

170 en ρ 171

Gonnchem, 5-9 juli 1622, artikel 26
72

Ibidem, ρ уб synode gehouden te Bnelle, 4-

73

Ibidem, ρ 105 synode gehouden te 's-Gra-

8i

Knuttel 1910, ρ 307 synode gehouden te
Gonnchem, 15 juli-3 augustus 1652, artikel

12 juli 1623, artikel 19

29
82

Ibidem, ρ 316 synode gehouden te Gonn

venhage, 2-20 juli 1624, artikel 19

chem, 15 Juli-3 augustus 1652, artikel 38 Zie

74

Ibidem, ρ 138 synode gehouden te Woerden,

ook ibidem, ρ 363 synode gehouden te Bnel

21-26 juli 1625, artikel 17

le, 7-19 juli 1653, artikel 28, ibidem, ρ 404 sy

75

Ibidem, ρ 167 synode gehouden te IJssel-

node gehouden te 's-Gravenhage, 7-25 juli

stein, 7-17 juli 1626, artikel 9

1654, artikel 30 en ibidem, ρ 461 synode ge

Vondels toneelstuk Mana Stuart of gemartelde

houden te Woerden, 6-29 juli 1655, artikel 37

76

majesteit verscheen voor het eerst in 1646

83

gedeelte van deze resolutie in haar acta op, de

schillende keren herdrukt De Amsterdamse

tekst wordt volgens de weergave van de syno

burgemeesters lieten exemplaren van het stuk

77

de geciteerd

op verzoek van de kerkenraad ophalen, verge

84

lijk Enno van Gelder 1972, ρ 184

85

Vergelijk ook hoofdstuk 2
Ibidem, pp 430 432 synode gehouden te
Woerden, 6-29 juli 1655, artikel 7

Knuttel 1910, ρ 5<э synode gehouden te Dor
drecht, 8-25 juli 1647, artikel 37 Zie ook

78

De synode van Zuid-Holland nam een

Reeds in het hetzelfde jaar werd het stuk ver

86

Concrete bewijzen daarvan zijn in Rotterdam

bnno van Gelder 1972, pp 169-170

nochtans niet te vinden, vergelijk hoofdstuk

Ibidem, ρ 56 synode gehouden te Dordrecht,

4 Verwacht mag worden dat ook de magi

8-25 juli 1647, artikel 50 Degenen die zich

straten van de andere Hollandse steden zich

trouw aan artikel 55 hielden, werden overigens

aan de plannen van de synode niet veel gele

niet altijd met open armen door de synode

gen hebben laten liggen Vergelijk ook Enno

ontvangen nadat Vincentlus Bergeus in 1648,

van Gelder 1972, ρ 170

conform artikel 55, zijn geschrift De mille annis

87

ter visitatie had aangeboden, luidde de conclu

Knuttel 1910, ρ 50 synode gehouden te Dor
drecht, 8-25 juli 1647, artikel 37

sie van de synode in 1649 dat hij zich voortaan

88

met stichtelijker zaken bezig diende te hou

89

den Bergeus was over dit oordeel zeer verbol

Vergelijk hoofdstuk 2
Ibidem, pp 430-432 synode gehouden te
Woerden, 6-29 juli 1655, artikel 7

gen (ibidem, pp 164-165 synode gehouden te

90

Leiden, 5-22 juli 1649, artikel 19)

Ibidem, ρ 448 synode gehouden te Woer
den, 6-29 juli 1655, artikel 18
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91

Vergelijk bijvoorbeeld ibidem, pp. 491-492:

100 Vergelijk ibidem, pp. 41-42, nr. 134.

synode gehouden te Dordrecht, 18 juli-4

101 Idem 1910, pp. 189-193: synode gehouden te

augustus 1656, artikel 8.
92

Schoonhoven, 5-27 juli 1650, artikel 12.

Waarschijnlijk doelde men hiermee op de

102 Ibidem, pp. 276-277: synode gehouden te

Remonstrantie aen de Hooge ende Moghende

Schiedam, 3-21 juli 1651, artikel 52.

beeren Staten van de Landen van Hollandt

103 Ibidem, p. 321: synode gehouden te Gorin-

ende West-Vrieslandt... vanjohan van Olden-

chem, 15 juli-3 augustus 1652, artikel 53.

barnevelt ('s-Gravenhage, 1618). Deze remon-

104 Johannis Wtenbogaerts leven, kerckelijcke bedie-

strantie werd in het Latijn vertaald als Mysfe-

ninghe ende zedighe verantwoordingh (1645).

ria Hoüandica, hoc est remonstrantie sive apo-

Waarschijnlijk werd deze autobiografie

logia ad... Status Hollandiae... a Joanne ab

gedrukt door A. van Tongerloo te 's-Graven-

Oldenbarnevelt en in het Engels als: Barne-

93

hage (Ncc-online).

veldApohgy (zie Knuttel 1910, p. 96 (noot)

105 De kerckelicke historie, vervattende verscheyden

en NCC-online). Het betrof hier dus een wat

gedenckwaerdige saecken, inde Christenheyt

'late' veroordeling, aangezien de bewuste

voorgevallen, van hetjaer vierhundert af, tot in

remonstrantie reeds in 1618 voor het eerst het

hetjaer sesthienhondert ende negenthien, voor-

licht had gezien.

namentlick in dese geünieerde provintien (Rot-

Knuttel 1910, p. 96: synode gehouden te

terdam, 1646).

Delft, 7-24 juli 1648, artikel 55.
94

106 Knuttel 1909, pp. 489-490: synode gehouden

In de jaren 1640-1650 zagen meerdere van

te Woerden, 5 juli-5 (4) augustus 1645, artikel

deze annotaties het licht. Bijvoorbeeld: Anno-

10. Waarschijnlijk werd een daadwerkelijke

tations in libros Evangeliorum. Cum tribus

weerlegging overigens nooit gedrukt.

tractatibus & Appendice eo spectantibus

95
96
97

107 Idem 1910, p. 9: synode gehouden te Buren,

(Amsterdam, 1641; zie Ter Meulen en Dier-

2-18 juli 1646, artikel 15. Zie over het drukken

manse 1950, pp. 555-557, nr. 1135) en Annotata

van deze remonstrantse kerkgeschiedenis

ad Vetus Testamentum (Amsterdam, 1644; zie

(door de Rotterdamse drukker Johannes Nae-

ibidem, pp. 557-559, nr. 1137).

ranus) ook hoofdstuk 4.

Knuttel 1910, p. 79: synode gehouden te

108 Vergelijk hoofdstuk 2 en bijlage I.

Delft, 7-24 juli 1648, artikel 15.

109 Ibidem, pp. 41-42: synode gehouden te Dor-

Ibidem, p. 140: synode gehouden te Leiden,

drecht, 8-25 juli 1647, artikel 16. Zie ook ibi-

5-22 juli 1649, artikel 23.

dem, pp. 92-93 en p. 96: synode gehouden te

Officium magistratus christiani circa sacrum

Delft, 7-24 juli 1648, artikel 43 en artikel 55.

ministerium (1648) (zie Knuttel 1914, pp. 41-

110 Ibidem, p. 96: synode gehouden te Delft, 7-

42, nr. 134 en bijlage I).
98

24 juli 1648, artikel 55.

Idem 1910, pp. 111-113: synode gehouden te

m

Leiden, 5-22 juli 1649, artikel 1.
99

Ibidem, p. 153: synode gehouden te Leiden, 522 juli 1649, artikel 46, ibidem, p. 217: syno-

Met de titel Nootwendich bericht informe van

de gehouden te Schoonhoven, 5-27 juli 1650,

missive (Gouda, 1649) (zie Knuttel 1914, pp.

artikel 55 en ibidem, p. 270: synode gehou-

41-42, nr. 134).

den te Schiedam, 3-21 juli 1651, artikel 33.

448

NOTEN BIJ PAGINA HI T/M 144

112 Zie ook de hoofdstukken 2, 4, 5 en 6.

venhage, 11-22 juli 1673, artikel 22, ibidem, p.

113 Pas in 1669 zou een definitieve verzoening

60: synode gehouden te Woerden, 10-20 juli

tussen Voetius en Maresius tot stand komen.

1674, artikel 23 en 42 (om fouten te voorko

Zie over de twisten uitgebreid Nauta 1935,

men moest aan de magistraten worden ver

pp. 240-282.

zocht dat er geen bijbels of psalmboeken
noch liturgieën zouden worden gedrukt zon-

114 Knuttel 1910, pp. 55-56: synode gehouden te
Dordrecht, 8-25 juli 1647, artikel 50, ibidem,

der voorgaande visitatie door de kerkenra-

pp. 98-99: synode gehouden te Delft, 7-24

den), ibidem, p. 109: synode gehouden te

juli 1648, artikel 67, ibidem, pp. 138-139:

Leerdam, 9-18 juli 1675, artikel 42 (men zou

synode gehouden te Leiden, 5-22 juli 1649,

werk gaan maken van de drukfouten in bij-

artikel 20, ibidem, pp. 206-208: synode

bels, psalmboeken en liturgie).

gehouden te Schoonhoven, 5-27 juli 1650,

116 RAZH; Resoluties Staten van Holland, 9 april

artikel 32, ibidem, pp. 261-261: synode gehou

1675, pp. 103-105, inv. nr. 108. Zie ook Bodel

den te Schiedam, 3-21 juli 1651, artikel 23, ibi

Nyenhuis 1892, pp. 130-132 en Enno van Gel-

dem, pp. 304-307: synode gehouden te

der 1972, pp. 172-173.

Gorinchem, 15 juli-3 augustus 1652, artikel

117 Knuttel 1915, pp. 101-104: synode gehouden

29, ibidem, p. 361: synode gehouden te Brid

te Leerdam, 9-18 juli 1675, artikel 24 (aldaar

le, 7-19 juli 1653, artikel 21, ibidem, p. 401:

ook de tien weergegeven punten).

synode gehouden te 's-Gravenhage, 7-25 juli

118 Bijvoorbeeld door de synode van Overijssel

1654, artikel 25, ibidem, p. 456: synode

(zie hoofdstuk 5) en door die van Gelderland

gehouden te Woerden, 6-29 juli 1655, artikel

(zie hoofdstuk 6).

33, ibidem, pp. 506-507: synode gehouden te

119 Ibidem, p. 531: synode gehouden te Schie-

Dordrecht, 18 juli-4 augustus 1656, artikel 31;

dam, 15-25 juli 1670, artikel 10.

idem 1912, pp. 27-29: synode gehouden te

120 Ibidem, p. 571: synode gehouden te Gorin-

Delft, 9-25 juli 1657, artikel 28, ibidem, p. 96:

chem, 13 juli 1671, artikel 21. Hieruit blijkt

synode gehouden te Leiden, 8-24 juli 1658,

weer dat door de wereldlijke instanties de bal

artikel 37 en ibidem, pp. 156: synode gehou

meer dan eens werd doorgespeeld. Vergelijk

den te Gouda, 1-16 juli 1659, artikel 33.

ook ibidem, pp. 598-599: synode gehouden te

115 Zie ibidem, p. 419: synode gehouden te

Brielle, 5-8 juli 1672, artikel 9 en idem 1915,

Delft, 12-20 juli 1667, artikel 18, ibidem, p.

pp. 8-9: synode gehouden te 's-Gravenhage,

455: synode gehouden te Leiden, 2-12 juli

11-22 juli 1673, artikel 12.

1668, artikel 16, ibidem, p. 496: synode

121 Idem 1915, pp. 57-58: synode gehouden te

gehouden te Schoonhoven, 8-18 juli 1669,

Woerden, 10-20 juli 1674, artikel 16.

artikel 17, ibidem, p. 534: synode gehouden te

122 Ibidem, p. 97: synode gehouden te Leerdam,

Schiedam, 15-25 juli 1670, artikel 16, ibidem,

9-18 juli 1675, artikel 15. Zie over dit plakkaat

p. 572: synode gehouden te Gorinchem, 13

ook hoofdsruk 2.

juli 1671, artikel 26, ibidem, p. 601: synode

123 Idem 1912, p. 416: synode gehouden te Delft,

gehouden te В rielle, 5-8 juli 1672, artikel 16;

12-20 juli 1667, artikel n .

idem 1915, p. 16: synode gehouden te 's-Gra

124 Apokgia modesta et Christiana (1668). De magi-
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131 Zie ook hierna, bij het gedeelte over de boe-

straat van Walcheren verbood de verkoop van

kencensuur door de Waalse kerk.

dit boekje. Becius werd ervoor uit Walcheren
verbannen; vergelijk hoofdstuk 2 en 4.

132 Ibidem, pp. 46-47: synode gehouden te

125 Knuttel 1912, p. 453: synode gehouden te Lei-

Delft, 6-16 juli 1688, artikel 13.

den, 2-12 juli 1668, artikel 10.

133 Zie ibidem, p. 85, synode gehouden te Lei-

126 De Bibliotheca fratrum Polonorum quos Uni-

den, 5-15 juli 1689, artikel 13 en ibidem, pp.

tarios vocant, instructa operibus Fausti Socini,

121-122: synode gehouden te Schoonhoven, 3-

J. Crellii is een verzameling geschriften van

14 juli 1690, artikel 5.

sociniaanse auteurs, die van 1656 tot 1692 in

134 Ibidem, pp. 159-161, synode gehouden te

Amsterdam werd uitgegeven.

Schiedam, 3-13 juli 1691, artikel 12.
135 Overigens had de Nederduitse synode in 1691

127 Vergelijk hoofdstuk 2.

een geschrift ontvangen van de Walen, waarin

128 Dit werk verscheen in 1669 te Leiden en Rot-

negen dwalingen waren geformuleerd, waar-

terdam anoniem bij Hakkens; het is een
omwerking en uitbreiding van het in 1662

tegen volgens de Waalse synode ten zeerste

anoniem verschenen werk Interest van Hol-

diende te worden gestreden (zie ibidem, pp.

land. De schrijver, Pieter de la Court, werd

159-161, synode gehouden te Schiedam, 3-13

in 1662 door de Leidse kerkenraad ter verant-

juli 1691, artikel 12). Vergelijk ook Knetsch:

woording geroepen. De auteur gaf te kennen

'de synode geraakte in een anti-sociniaanse

dat het manuscript hem was ontnomen en

stemming, en verklaarde in aansluiting bij de

dat het buiten zijn kennis was gedrukt. Daar

in 1686 te Rotterdam ondertekende Acte d'u-

kwam bij dat er aan de tekst twee hoofdstuk-

niformité, negen stellingen van onruststokers

ken door een ander waren toegevoegd; juist

voor grove dwalingen, waartegen voortaan

die hoofdstukken zouden de meeste aanstoot-

met alle macht, waaronder verscherpte boeken-

gevende elementen bevatten. Waarschijnlijk

censuur, gestreden moest worden.' (Knetsch

waren die hoofdstukken geschreven door

1967, pp. 309-310 en p. 430 (bijlage O); cursi-

Johan de Witt. De Staten van Holland ver-

vering van mij).

leenden op 10 december 1668 een privilege

136 Vergelijk Knuttel 1916, p. 262: synode gehou-

voor 15 jaar aan de tweede uitgave van dit

den te Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 17 en ibi-

werk. O p 28 mei 1669 werd het privilege ech-

dem, p. 301: synode gehouden te 's-Graven-

ter weer ingetrokken, terwijl ook het drukken

hage, 6-16 juli 1694, artikel 14.

en verkopen van het werk werden verboden

137 Ibidem, pp. 339-340: synode gehouden te

onder bedreiging met zware boetes. Toch is

Woerden, 5-15 juli 1695, artikel 13.

het herhaaldelijk herdrukt en zelfs in het

138 Ibidem, pp. 208-209: synode gehouden te

Frans vertaald als Mémoires de Jean de Wit.

Gorinchem, 8-18 juli 1692, artikel 6.

129 Knuttel 1912, pp. 493-494: synode gehouden

139 Ibidem, p. 257: synode gehouden te Brielle,

te Schoonhoven, 8-18 juli 1669, artikel 13. Zie

7-17 juli 1693, artikel 9, ibidem, p. 298: syno-

ook bijlage I.

de gehouden te 's-Gravenhage, 6-16 juli 1694,

130 Idem 1916, pp. 13-14: synode gehouden te

artikel 8 en ibidem, p. 336: synode gehouden

Dordrecht, 7-19 juli 1687, artikel 9.

te Woerden, 5-15 juli 1695, artikel 7. Vergelijk
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kel 18 en ibidem, p. 263: synode gehouden te

ook Enno van Gelder 1972, p. 172.

Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 19.

140 Knuttel 1916, pp. 14-15: synode gehouden te

151 Ibidem, pp. 301-302: synode gehouden te

Dordrecht, 7-19 juli 1687, artikel 13. Vergelijk
ook ibidem, pp. 46-47: synode gehouden te

's-Gravenhage, 6-16 juli 1694, artikel 16. In

Delft, 6-16 juli 1688, artikel 17 en ibidem, p.

december 1694 werd door de Staten van Hol-

85, synode gehouden te Leiden, 5-15 juli 1689,

land wel een reglement ten behoeve van de

artikel 15.

vrede der kerken opgesteld, bestaande uit
zeven punten. In verband met boekencensuur

141 Chr. Hartsoecker: Aenteekeningen over het
eerste boek des Nieuwen Testaments (Amster-

was vooral het eerste punt van belang: 'Eer-

dam, 1668; hedrukt in 1684), alsmede Chr.

stelyk, dat alle Leeraars, het zy Professores of

Hartsoecker: Aenteekeningen over het heilig

Lectores Theologiae, of Predicanten der

euangelium van Marcus (Amsterdam, 1671) en

Gereformeerde Kerken in Holland en West-

Aenteekeningen over het heilig euangelium van

vriesland, in hunne Schriften, Predicatien,

Lucas (Amsterdam, 1687).

Catechisatien, publicque en private Lessen en
Disputen, sullen blyven by de gewoonlyke

142 Petrus Langedult: Aantekeningen of ver-

Formulieren der Gereformeerde Kerken, die

klaaringen over het geheele Nieuwe Testament
ah mede over de Klaagliederen van Jeremías

in de Catechismus, Confessien en Cañones

(Amsterdam, 1687).

Sinodi Nationalis Dordracenae begreepen
zijn, en sig sorgvuldig wagten iets te leeren of

143 Sentiments de quelques théobgiens de Hollande
sur l'histoire critique du Vieux Testament, com-

te schryven dat daar teegens stryd, en dat

posée par le P. Bichara Simon (Amsterdam,

mitsdien onder henluidcn geen essentieel ver-

1685). Geschreven door Jean Le Clerc; zie

schil overblyvende, deselve met malkanderen

Knuttel 1914, p. 108, nr. 370.

sullen omgaan in Broederlyke liefde, vreede
en eenigheid, en sig omsigtelyk wagten voor

144 Jean Le Clerc: Bibliothèque universelle et histo-

alles wat daar teegen aanloopt, en wel byson-

rique (Amsterdam, 1686-1693).

derlyk, dat sy malkanderen op geenderlei

145 Vergelijk ook Enno van Gelder 1972, pp. 170-

wyse verdagt sullen maaken by de Heeren

171.

van de Regeeringe, de Ledematen der

146 Groningen, 1690. Dit boek werd door de stad
Groningen verboden op 20 november 1690;

Gemeente, of anderen, het zy in het open-

desalniettemin werd het in 1701 herdrukt.

baar of in het bysonder, directelyk of indirectelyk.' (Staten van Holland: Resoluties, 26

147 Knuttel 1916, pp. 126-129: synode gehouden

november en 18 december 1694, pp. 593-594

te Schoonhoven, 3-14 juli 1690, artikel 15.

en pp. 665-667 (aldaar de zeven punten),

148 Leeuwarden, 1687 (NCC-online).

exemplaar UBN TZ A 161:1694).

149 Ibidem, p. 161, synode gehouden te Schiedam, 3-13 juli 1691, artikel 14. Zie ook Sepp

152 Knuttel 1916, p. 340: synode gehouden te

1891, pp. 200-201 en Knuttel 1914, p. 44, nr.

Woerden, 5-15 juli 1695, artikel 15.

140.

153 Zie over Bekker en zijn boeken ook hoofdstuk 2 en de aldaar opgegeven literatuur, als-

150 Vergelijk idem 1916, pp. 217-218: synode

mede de hoofdstukken 4, 5 en 6.

gehouden te Gorinchem, 8-18 juli 1692, arti-
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165 Zie hoofdstuk 4.

154 Ibidem, pp. 205-208: synode gehouden te

166 Knuttel 1916, pp. 165-169, synode gehouden

Gorinchem, 8-18 juli 1692, artikel 5.

te Schiedam, 3-13 juli 1691, artikel 24.

155 Zie ook hierna, bij de behandeling van de

167 Ibidem, pp. 248-252: synode gehouden te

kwestie rond Röell.

Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 4. Net als de

156 Ibidem, pp. 252-255: synode gehouden te

vragen over Bekker werden deze vragen door

Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 5. Met het
laatstgenoemde voorstel stemden veel corres-

de meeste andere synodes niet geaccepteerd;

ponderende synodes overigens niet in; verge-

vergelijk de hoofdstukken 5 en 6.
168 Ibidem, pp. 290-293: synode gehouden te

lijk hoofdstuk 5 en 6.

's-Gravenhage, 6-16 juli 1694, artikel 4.

157 Ibidem, pp. 255-256: synode gehouden te

169 Vergelijk hoofdstuk 2.

Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 6.

170 Ibidem, p. 264: synode gehouden te Brielle,

158 Vergelijk ibidem, pp. 293-295: synode gehou-

7-17 juli 1693, artikel 27.

den te 's-Gravenhage, 6-16 juli 1694, artikel 5

171 Ibidem, pp. 304-305: synode gehouden te

en ibidem, p. 351: synode gehouden te Woer-

's-Gravenhage, 6-16 juli 1694, artikel 21.

den, 5-15 juli 1695, artikel 31. Zie voor een

172 Ibidem, p. 341: synode gehouden te Woerden,

beknopte weergave van de kwestie rond Bek-

5-15 juli 1695, artikel 20.

ker ook Enno van Gelder 1972, pp. 182-183.
Van belang is daarnaast het geheel aan Bekker

173 Posthumus Meyjes 1975, pp. 10-11.

en zijn geschriften gewijde themanummer

174 [Bourlier] 1896, p. 4. Zie voor een zeer uitge
breide beschrijving van de geschiedenis van

van It beaken, nummer 58 (1996).

de Waalse kerk binnen de Nederlanden Pou-

159 Zie over hem uitgebreid hoofdstuk 2, alsme-

jol 1902.

de hoofdstuk 4.

175 [Bourlier] 1896, pp. 5-6.

160 Vergelijk Knuttel 1916, pp. 205-208: synode

176 Zie Posthumus Meyjes 1975, p. n en [Bour

gehouden te Gorinchem, 8-18 juli 1692, arti-

lier] 1896, pp. 14-15.

kel 5. Zie ook Enno van Gelder 1972, p. 183,

177 Zie hierboven.

noot 78.

178 Ibidem, p. 262: synode gehouden te Middel

161 Knuttel 1916, p. 261: synode gehouden te

burg, 25-30 april en 1 mei 1618, artikel 28.

Brielle, 7-17 juli 1693, artikel 13.

179 Ibidem, p. 273: Nationale Synode gehouden

162 Ibidem, p. 300: synode gehouden te 's-Gra-

te Dordrecht, 1618-1619, artikel 55.

venhage, 6-16 juli 1694, artikel 11. Zie ook

180 Ibidem, p. 254: synode gehouden te Leiden,

ibidem, p. 338: synode gehouden te Woerden,

19-22 april 1617, artikel 13.

5-15 juli 1695, artikel 10.

181 Zie ibidem, p. 257: synode gehouden te Dor

163 Vergelijk hoofdstuk 2.

drecht, 27-30 september 1617, artikel 12 en

164 Zie over Röell (en vooral ook diens theologi-

ibidem, p. 258: synode gehouden te Middel

sche botsingen met Vitringa) uitgebreid Van
Sluis 1988 en Jensma [e.a.] 1985, pp. 96-97, p.

burg, 25-30 april en 1 mei 1618, artikel 2.

232, p. 275, pp. 278-279, p. 373, p. 383 en pp.

182 Ibidem, p. 283: synode gehouden te Haarlem,
1-4 april 1620, artikel 10.

407-408. Zie over Röell ook Thijssen-Schoute [cop.] 1989, т . п . pp. 512-513 en p. 529.

183 Carolus Niëllius.
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184 Ibidem, p. 262: synode gehouden te Middel-

opspraak kwam vanwege vermeende onortho-

burg, 25-30 april en 1 mei 1618, artikel 26.

doxe standpunten, uitgebreid Eugène en

185 Ibidem, pp. 263-264: synode gehouden te

Haag 1966, tome 7, pp. 543-548. Noch van Le

Delft, 12-18 september 1618, artikel 6.

Long noch van Morus worden in de synodale
acta overigens concrete titels genoemd.

186 Zie ibidem, pp. 279-281: synode gehouden te
Breda, 14-19 augustus 1619, artikel 19, 38, 39

199 Livre synodal 1896, p. 505: synode gehouden

en 45 en ibidem, p. 283: synode gehouden te

te 's-Hertogenbosch, 20 september en volgen-

Haarlem, 1-4 april 1620, artikel 12. Tegelijk

de dagen 1651, artikel 12.

met Nielles werd overigens Simon Goulart

200 Ibidem, p. 533: synode gehouden te Amster-

uit zijn ambt gezet, vanwege diens dwalingen

dam, 14-19 april 1655, artikel 24. Vergelijk

tegen de juiste leer.

echter ook ibidem, p. 536: synode gehouden

187 Zie over hem Van Schelven 1912.

te Naarden, 22-25 september 1655, artikel 16:

188 Amsterdam, 1617 (Ncc-online).

uitstel van de uitvoering van het plan tot een

189 Amsterdam, 1618 (Ncc-online).

later tijdstip.

190 Ibidem, p. 262: synode gehouden te Middel-

201 Ibidem, p. 536: synode gehouden te Naarden,

burg, 25-30 april en 1 mei 1618, artikel 27.

22-25 september 1655, artikel 18.

191 Ibidem, p. 264: synode gehouden te Delft,

202 G. Hotton: De Christiana inter Europaeos

12-18 september i6i8, artikel 7.

evangélicos concordia, sive tolerantia in chántate stabilienda tractants (Amsterdam, 1647)

192 Ibidem, p. 267: synode gehouden te Delft,

(Ncc-online).

12-18 september 1618, artikel 30.
193 Ibidem, p. 283: synode gehouden te Haarlem,

203 Livre synodal 1896, p. 471: synode gehouden

1-4 april 1620, artikel n .

te Dordrecht, 3 april 1647, artikel 22.

194 Vergelijk ook ibidem, p. 497: synode gehouden

204 Ibidem, p. 474: synode gehouden te Nijme-

te Vlissingen, 24-27 augustus 1650, artikel 18

gen, 25-28 september 1647, artikel 24. Verge-

(verzoek van de kerk van Delft om een syno-

lijk ook ibidem, p. 476: synode gehouden te

daal verbod elkaar in geschriften te beschuldi-

Gouda, 22 en 23 april en volgende dagen

gen) en ibidem, p. 506: synode gehouden te

1648, artikel 8.

's-Hertogenbosch, 20 september en volgende

205 Ibidem, p. 508: synode gehouden re Rotter-

dagen 1651, artikel 23 (positieve reactie synode).

dam, 17 april 1652, artikel 6.

195 Ibidem, p. 485: synode gehouden te Haarlem,

206 Ibidem, p. 483: synode gehouden te Haarlem,

14-17 april 1649, artikel 25.

14-17 april 1649, artikel 14.

196 Ibidem, p. 489: synode gehouden te Maas-

207 Ibidem, p. 488: synode gehouden te Maas-

tricht, 18 augustus en volgende dagen 1649,

tricht, 18 augustus en volgende dagen 1649,

artikel 23.

artikel 18.

197 Ibidem, pp. 504-505: synode gehouden te

208 Vergelijk ibidem, p. 492: synode gehouden te

's-Hertogenbosch, 20 september en volgende

Kampen, 4 mei en volgende dagen 1650, arti-

dagen 1651, artikel 11.

kel 10.

198 Zie over Alexandre Morus, die zowel in de

209 Ibidem, p. 496: synode gehouden te Vlissin-

Republiek als in Frankrijk herhaaldelijk in

gen, 24-27 augustus 1650, artikel 13.
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l i o Ibidem, p. 509: synode gehouden te Rotter-

10 september 1669, artikel 11, ibidem, p. 696:

dam 17 april 1652, artikel 7.

synode gehouden te Breda, 4-10 september
1669, artikel 17, ibidem, p. 701: synode

211 Ibidem, p. 487: synode gehouden te Maastricht, 18 augustus en volgende dagen 1649,

gehouden te Nijmegen, 23-26 april 1670, arti-

artikel 9.

kel 17, ibidem, p. 710: synode gehouden te

212 Ibidem, p. 492: synode gehouden te Kampen,

Zierikzee, 27-30 augustus 1670, artikel 33, ibi-

4 mei en volgende dagen 1650, artikel 9.

dem, p. 716: synode gehouden te Gouda, 15го april 1671, artikel 31, ibidem, p. 721: syno

213 Ibidem, pp. 495-496: synode gehouden te

de gehouden te Haarlem, 2-6 september 1671,

Vlissingen, 24-27 augustus 1650, artikel 9.

artikel 22, ibidem, p. 726: synode gehouden

214 Ibidem, p. 500: synode gehouden te Delft,

te Leeuwarden, 27-30 april 1672, artikel 22,

19-22 april 1651, artikel 9.

ibidem, p. 729: synode gehouden te Den

215 Ibidem, p. 503: synode gehouden te 's-Hertogenbosch, 20 september en volgende dagen

Briel, 19-22 april 1673, artikel 18, ibidem, p.

1651, artikel 9. De Waalse synode koesterde

737: synode gehouden te Delft, и april en

verder geen wrok jegens Everwijn, getuige

volgende dagen 1674, artikel 7, ibidem, p.

onder meer het feit dat hij in 1652 als één van

744: synode gehouden te Rotterdam, 12 sep

de 'visitatores' werd aangewe2en voor het

tember en volgende dagen 1674, artikel 24,

doornemen van de verhandelingen van David

ibidem, p. 748: synode gehouden te 's-Herto-

Stuart (ibidem, p. 509: synode gehouden te

genbosch, 8-11 mei 1675, artikel 17, ibidem, p.

Rotterdam 17 april 1652, artikel 18).

752: synode gehouden te Kampen, 11-13 sep

216 Uiteindelijk verscheen dit traktaat in 1655

tember 1675, artikel 8, ibidem, p. 754: synode

te

gehouden te Kampen, 11-13 september 1675,

Amsterdam; zie Ncc-online en Eugène en

artikel 26 en ibidem, p. 756: synode gehou

Haag 1966, tome 4, p. 184.
217 Ibidem, p. 184.

den te Middelburg, 22 april en volgende

218 Livre synodal 1896, pp. 532-533: synode gehou-

dagen 1676, artikel 10.
223 Ibidem, p. 666: synode gehouden te Vlissin

den te Amsterdam, 14-19 april 1655, artikel 22.

gen, 18-30 april en 1 en 2 mei 1668, artikel 21

219 Ibidem, pp. 536-537; synode gehouden te

en ibidem, p. 678: synode gehouden te Naar

Naarden, 22-25 september 1655, artikel 21.
220 Zie Eugène en Haag 1966, tome 4, p. 184.

den, 5-15 september 1668 (goedkeuring van

Zie over deze kwestie rond Daillé ook

Histoire générale des églises evangeliques des
Vallées de Piedmont, ou Vaudoises van Jean

Laplanche 1965, pp. 240-249.

Leger; uiteindelijk gedrukt te Leiden in 1669,

221 Zie hierboven. Livre synodal 1896, p. 665:

zie NCC-online).

synode gehouden te Vlissingen, 18-30 april en
1 en 2 mei 1668, artikel 19.

224 Livre synodal 1896, p. 646: synode gehouden

222 Ibidem, p. 689: synode gehouden te Dor-

te Amsterdam, 12-18 mei 1667, artikel 12 en

drecht, 20 maart-4 april 1669, artikel 28. Zie

ibidem, p. 689: synode gehouden te Dor-

ook ibidem, p. 690: synode gehouden te

drecht, 20 maart-4 a P " ' ^69, artikel 27

Dordrecht, 20 maart-4 april 1669, artikel 36,

(goedkeuring van de disputatie Sara et Agar,

ibidem, p. 695: synode gehouden te Breda, 4-

gehouden onder leiding van Jacques Gaillard;
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verscheen als M. Oeveringius: Disputano

over de problemen tussen Wolzogen en De

tbeologica prima: Sara & Agar, hoc est, de

Labadie uitgebreid hoofdstuk 6 en de aldaar

numero & natura foederum Dei cum homini-

opgegeven literatuur (in het genoemde

bus. Sub praesidio Jacob! Gaillardi (Leiden,

hoofdstuk zal ook aandacht worden besteed

1668), zie NCC-online; over Jacques Gaillard:

aan de rol die Reinier Vogelsangh in deze

Eugène en Haag 1966, tome 5, pp. 196-197 en

kwestie speelde). Vergelijk ook ibidem, p.

Posthumus Meyjes 1975, т . п . pp. 118-141; de

687: synode gehouden te Dordrecht, 20

disputatie van Matthias Oeveringius wordt

maart-4 april 1669, artikel 20 en ibidem, p.

aldaar genoemd op p. 132, in noot 46).

695: synode gehouden te Breda, 4-10 septem-

225 Livre synodal1896, p. 747: synode gehouden

ber 1669, artikel 12.

te s-Hertogenbosch, 8-11 mei 1675, artikel 11

233 Vergelijk ibidem, pp. 673-674: synode gehou-

en ibidem, p. 752: synode gehouden te Kam

den te Naarden, 5-15 september 1668, artikel 9.

pen, 11-13 september 1675, artikel 6 (aanspo

234 Zie hoofdstuk 2. Vergelijk ook ibidem, pp.

ring aan de kerken tot het kopen van André

661-664 en p. 667: synode gehouden te Vliss-

de Magendieus Anti-Baromus Magenelis; ver-

ingen, 18-30 april en 1 en 2 mei 1668, artikel

scheen in 1675 te Amsterdam als A. Magen-

4, 8 en 30, ibidem, pp. 670-671: synode

deus: Antibaronius Magenelis seu animadver-

gehouden te Naarden, 5-15 september 1668,

siones in Annales Card. Baronii, cum epitome

artikel 4-7, ibidem, pp. 681-685, 686-687:

lucubrationum crìtìcarum Casauboni in tomi

synode gehouden te Dordrecht, 20 maart-4

primi annos 34, zie NCC-online).

april 1669, artikel 3-7, 13-18 en 21, ibidem, pp.
700-701: synode gehouden te Nijmegen, 23-

226 Livre synodal 1896, p. 744: synode gehouden
te Rotterdam, 12 september en volgende

26 april 1670, artikel 14, ibidem, p. 704:

dagen 1674, artikel 23.

synode gehouden te Zierikzee, 27-30 augustus
1670, artikel 9 en ibidem, p. 712: synode

227 Ibidem, pp. 649-650: synode gehouden te

gehouden te Gouda, 15-20 april 1671, artikel

Amsterdam, 12-18 mei 1667, artikel 33.
228 Ibidem, p. 656: synode gehouden te Leiden,

7-

14-17 september 1667, artikel 24.

235 Ibidem, pp. 753-754: synode gehouden te

229 Ibidem, p. 665: synode gehouden te Vlissin-

Kampen, 11-13 september 1675, artikel 25.

gen, 18-30 april en 1 en 2 mei 1668, artikel 17.

236 Ibidem, pp. 706-709: synode gehouden te

230 L. Wolzogen: De Scripturarum interprete

Zierikzee, 27-30 augustus 1670, artikel 24.

adversus Exercitatorem paradoxum libri duo.

237 Ibidem, p. 710: synode gehouden te Zierik-

(Utrecht, 1668) (zie Ncc-online, Glasius 1856,

zee, 27-30 augustus 1670, artikel 34. Vergelijk

pp. 622-624, Nauta 1935, p. 358 en Bezemer

ook ibidem, p. 715: synode gehouden te

1978).

Gouda, 15-20 april 1671, artikel 23. Zie over
Van Velthuysen en zijn geschriften uitgebreid

231 Livre synodal 1896, p. 663: synode gehouden

Klever [cop.] 1991, met name pp. 7-19.

te Vlissingen, 18-30 april en 1 en 2 mei 1668,
artikel 6.

238 Zie hoofdstuk 4 (boekencensuur Rotterdam)
voor de wat dit betreft belangrijkste litera-

232 Ibidem, pp. 672-673: synode gehouden te

tuur; die literatuur zal worden genoemd bij

Naarden, 5-15 september 1668, artikel 8. Zie
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de bespreking van één van de grootste (en fel-

25 april en volgende dagen 1688, artikel 40.

ste) Waalse voorvechters voor het behoud van

246 Ibidem, pp. 92-94: synode gehouden te

de zuivere leer, Pierre Jurieu. Zie hoofdstuk 2

Amsterdam, 23 augustus en volgende dagen

voor het verbod door de wereldlijke instanties

1690, artikel 27.

van enkele boeken die als het gevolg van

247 Overigens werd in 1694 expliciet vastgesteld

interne conflicten binnen de Waalse kerk het

dat iedere kerk in principe visitator librorum

licht zagen. Opgemerkt zij tenslotte dat de

kon worden; om problemen en onduidelijk-

Waalse synode bij de afhandeling van de ver-

heden te voorkomen diende de groep van

schillende conflicten Jurieu weliswaar zo nu

'visitatores' echter wel enigszins beperkt te

en dan (licht) vermanend toesprak, maar dat

blijven (GAR; Waalse gemeente Rotterdam:

men over het geheel genomen opvallend vaak

Resoluties Waalse synode, Synode gehouden

aan zijn kant ging staan.

te Goes, 18 augustus en de volgende dagen
1694, p. 5, inv. nr. 44, artikel 22).

239 Livre synodal1904, p. 29: synode gehouden te
Middelburg, 16 april en volgende dagen 1687,

248 Ongebonden resoluties: Synode gehouden te

artikel 30.

Breda, 3 september en de volgende dagen
1692, p. 10, artikel 54. Vergelijk ook ongebon-

240 Ibidem, p. 30: synode gehouden te Middelburg, 16 april en volgende dagen 1687, artikel

den resoluties: Synode gehouden te Dor-

35·

drecht, 8 april en de volgende dagen 1693, p.
5, artikel 26, alsmede ongebonden resoluties:

241 Ibidem, p. 40: synode gehouden te 's-Herto-

Synode gehouden te Nijmegen, 9 september

genbosch, 17 september en volgende dagen

en de volgende dagen 1693, p. 11, artikel 51.

1687, artikel 44. Vergelijk ook ibidem, p. 64:
synode gehouden te Utrecht, 24 april en vol-

249 GAR; Waalse gemeente Rotterdam: Resoluties

gende dagen 1689, artikel 21.

Waalse synode, Synode gehouden te Gouda,
28 april en de volgende dagen 1694, p. 9, inv.

242 Vergelijk ibidem, p. 33: synode gehouden te
's-Hertogcnbosch, 17 september en volgende

nr. 44, artikel 31. Bedoeld werd P. Isarn de

dagen 1687, artikel 4 en ibidem, p. 46: syno-

Capdeville: Lud. Wobogenii apohgia parentalis

de gehouden te Kampen, 25 april en volgende

in quâ respondetur praefationi Mekhioris Lei-

dagen 1688, artikel 26, alsmede ibidem, pp.

dekeri de quaestionibus quibusdam gallicanis

100-101: synode gehouden te Leiden, 2 mei

quam aphorismis theobgicü Lud. de Dieu prae-

en volgende dagen 1691, artikel 14 en onge-

fixit professor UU Trajectinus (Amsterdam,

bonden, per vergadering gedrukte, resoluties:

1693) (zie Eugène en Haag 1966, tome 6, pp.

Synode gehouden te Nijmegen, 9 september

21-22).

en de volgende dagen 1693, p. 6, artikel 23.

250 GAR; Waalse gemeente Rotterdam: Resoluties
Waalse synode, Synode gehouden te Goes, 18

243 Vergelijk ibidem, p. 43: synode gehouden te

augustus en de volgende dagen 1694, p. 5,

Kampen, 25 april en volgende dagen 1688,

inv. nr. 44, artikel 21.

artikel 5.
244 Ibidem, p. 43: synode gehouden te Kampen,

2JI P. Jurieu: L'Accomplissement des prophéties ou

25 april en volgende dagen 1688, artikel 5.

L· délivrance prochaine de légile (Rotterdam,
1686) (Ncc-online).

245 Ibidem, p. 47: synode gehouden te Kampen,
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demander justice aux Puissances contre le nom-

252 Livre synodal1904, p. 29: synode gehouden te

me Noel Aubert (1687; Ncc-online).

Middelburg, 16 april en volgende dagen 1687,
artikel 29.

258 Livre synodal 1904, p. 48: synode gehouden te
Kampen, 25 april en volgende dagen 1688,

253 Ibidem, p. 31: synode gehouden te Middel-

artikel 43.

burg, 16 april en volgende dagen 1687, artikel

259 GAR; Waalse gemeente Rotterdam: Resoluties

39·
254 Ibidem, p. 33: synode gehouden te 's-Herto-

Waalse synode, Synode gehouden te Naar-

genbosch, 17 september en volgende dagen

den, 29 augustus en de volgende dagen 1691,

1687, artikel 4.

p. 6, inv. nr. 44, artikel 28.
260 Ongebonden resoluties: Synode gehouden te

255 Ibidem, p. 46: synode gehouden te Kampen,

Dordrecht, 8 april en de volgende dagen

25 april en volgende dagen 1688, artikel 26.

1693, p. 9, artikel 49.

256 Helaas noemt de synode geen concrete titel.

261 Ongebonden resoluties: Synode gehouden te

Zie het lijstje van werken van de hand van

Nijmegen, 9 september en de volgende dagen

Aubert de Versé, hiema.

1693, p. 8, artikel 36.

257 Ibidem, p. 31: synode gehouden te Middel-

262 RPD.LA.: Lafoy réduite a ses véritables prin-

burg, 16 april en volgende dagen 1687, artikel
41. Van de hand van Noël Aubert de Versé

cipes ér renfermée dans ses justes bornes (Rot-

verschenen onder meer: Latinus Serbaltus

terdam, 1687) (Ncc-online).

Sartensis [= N . Aubert de Versé]: Vindiciae

263 Livre synodal 1904, p. 48: synode gehouden te

repetitae, pro divina & humana libértate. Con-

Kampen, 25 april en volgende dagen 1688,

tra Bredenburgios fratres, e repetitae, pro divina

artikel 45.

& humana libértate. Contra Bredenburgios

264 Bedoeld werd Isaac Papin (1657-1709); zie

Spinosae discipuhs. Dat is: Tweede verdeediging

over hem in het algemeen en de kwestie rond

(Amsterdam, 1684; STCN-online), L'impie con-

Lafoy réduite in het bijzonder Eugène en

vaincu, ou dissertation contre Spinosa (Amster-

Haag 1966, tome 8, pp. 116-119.

dam, 1684; STCN-online), Latinus Serbaltus

265 Livre synodal1904, p. 57: synode gehouden te

Sartensis [= N . Aubert de Versé]: Observatio-

Den Haag, 5 september en volgende dagen

ns, quibus ostenditur, J.B. esse spinosistam,

1688, artikel 34.

atque adeo atheum (1684; STCN-online), Leon

266 Zie over hem hoofdstuk 4.

de La Guitonnière [= N. Aubert de Versé]: Le

267 Ongebonden resoluties: Synode gehouden te

protestant pacifique, ou Traité de L· paix de

Dordrecht, 8 april en de volgende dagen

l'église (Amsterdam, 1684; STCN-online),

1693, p. 9, artikel 50 en ongebonden resolu-

Theognoste de Bérée [= N. Aubert de Versé]:

ties: Synode gehouden te Nijmegen, 9 sep-

Le nouveau visionaire de Roterdam, ou Exa-

tember en de volgende dagen 1693, p. 16,

men des pararelUsf.'J mystiques de mr. Jurieu

artikel 63.

(Amsterdam, 1686; STCN-online), Le tombeau

268 Mogelijk doelde men op Lettre de monsieur

du socianisme (Amsterdam, 1687; STCN-

de Vrigny contre les anti-trinitaires, les tolerans,

online) en Manifeste contre l'auteur anonyme

et les moralistes (1693) (sTCN-online).

d'un libelle diffamatoire, intitulé, Factum, pour

269 Zie ongebonden resoluties: Synode gehouden
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te Nijmegen, 9 september en de volgende

zaken en vredemakers kreeg zijn definitieve

dagen 1693, p. 5, p. 7 en p. 9, artikel 22, 30,

vorm in 1635. De leden hadden drie jaar zit-

32, 40 en 41.

ting en waren na twee jaar herkiesbaar. Er
bestond ook een kleine kamer van vredema-

Noten bij hoofdstuk 4

kers; die kamer vonniste over zaken tot honderd gulden. Van deze vonnissen was geen

ι

De gegevens voor deze paragraaf zijn ont

appèl op een hogere rechter mogelijk. (Ibi-

leend aan Hazewinkel 1974-1975, pp. 189-205.
2

3

dem, p. 446).

Deze uitbreiding werd expliciet vastgelegd in

12

Ook wel aangeduid als 'Wethouderschap'.

een privilege van 13 februari 1580. De magi

13

Ook de wetgeving van de stad inzake de boe-

straat kromp echter geleidelijk aan weer in,

kencensuur was derhalve afkomstig van dit

zodat het aantal magistraatsleden in het Sta-

College van Weth.

tenprivilege van 17 september 1615 weer op 24

14

Rijpperda Wierdsma 1937, pp. 32-34 en p. 58.

leden werd gesteld.

15

Dat geldt niet in de laatste plaats voor de

De gegevens voor deze paragraaf zijn ont

besluitvorming bij censuurprocessen.

leend aan ibidem, pp. 209-216 en aan Ten

16

Boom 1985, pp. 3-7.
4
5
6
7

Indien de prins afwezig was, weid er gekozen

17

atie in de zeventiende-ecuwse Republiek

Dat betekende dat deze magistraat 17 geheel

wordt gegeven in De Vries en Van der Woudc

nieuwe leden telde (24-7).

1995. Zie daarin pp. 773-778 voor een schets

Vanwege de witte en zwarte bonen die bij de

van de ontwikkeling van de economie vanaf

verkiezing werden gebruikt.

de drie Engelse oorlogen (1652-1654,1665-

Op de aanvankelijk duidelijke voorkeur van

1667 en 1672-1674).
18

strantse partij ten tijde van de kerkelijke twis
ten zal worden ingegaan bij de bespreking

10

11

Uit angst voor de dingen die komen zouden,
hadden Kievit en Van der Horst inmiddels de
vlucht genomen.

van de relatie tussen stadsbestuur en kerk.

9

Een duidelijk beeld van de economische situ-

door de president en raden van Holland.

de Rotterdamse magistraat voor de remon

8

De gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan Hazewinkel 1974-1975, pp. 216-238.

19

De volledige titel van de gedrukte versie van

Hierdoor konden 'allochtone' mannen als

dit werk luidt: Waaragtig verhaal van de mui-

Piet Heyn (in 1622) en Daniël Jonctijs (in

terij binnen de stad Rotterdam, die tegens de

1648) tot magistraatslid worden gekozen.

regeering ontstaan is; mitsgaders van het geen

Deze verzegeling werd vanaf 1669 niet langer

omtrent de persoenen van eenige voornaame

verplicht gesteld.

regenten aldaar voorgevallen is, zedert de

Vijf leden, benoemd door de magistraat.

maand junij 1672, tot de publicatie van het

Twee van de vijf leden dienden te worden

pbcaat van amnestie van dato 27 september

gekozen uit de raadsleden en oud-schepenen.

daaraan volgende. Ter goeder trouw beschree-

Vergelijk Ten Boom en Woelderink 1976, p.

ven door iemand, die van gemelde Muiterij

446.

kennis gehad heeft (1785). Van dit verhaal

Het college van commissarissen van kleine

bestaan ook verschillende handschriftelijke
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versies. Het moet zijn geschreven door een in

28

ding van dit tumult werd gevormd door de

lende regenten zijn daarvoor in aanmerking

veroordeling van een mede-schutter (Coster-

genomen: Willem van der Aa, Adriaan Vroe-

man).

sen en Willebrord Vroesen. Doorslaggevende

29

zeer gebeten was op corruptie-zaken:

ter vooralsnog (vergelijk Hazewinkel 1974-

'Between 1572 and 1810 there were no fewer

1975, p. 213, De Navorscher i860, p. 113 en

than 143 cases brought by the provincial

Roorda 1961, p. 16, noot 1). In verband met

court of Holland against bailiffs accused of

een uitvoerige censuurkwestie rond de boek-

corruption, of which Van Zuijlen's was only

drukker Izaak Naeranus (in 1672) zal dit werk

one.' (Dekker 1992, p. 493; zie ook idem
1994, pp. 14-15).

De gegevens voor deze paragraaf zijn ont-

30

22
23

24

leend aan Hazewinkel 1974-1975, pp. 247-263,

Raad. Daardoor kon hij bewerkstelligen dat
de Hoge Raad een milder vonnis zou vellen.
31

26

27

Op deze plaats zullen de censuurzaken aan de

uit 1992).

orde komen, waarin de Rotterdamse magi-

De te bespreken kwestie staat ook wel bekend

straat op eigen initiatief of na aansporing van

als het 'Costermanoproer'.

het Hof of de Staten van Holland in actie is

Goedkoop, omdat er voor deze wijn geen

gekomen. Daarnaast worden de kwesties

belasting was betaald.

behandeld, waarover de Nederduitse en Waal-

Daar kwam bij dat een ter dood veroordeling

se gereformeerde kerk contact met het

zeker niet gebruikelijk was voor iemand uit

wereldlijke bestuur hebben gezocht. Aan de

de sociale klasse waartoe Costerman, immers

zuiver interne censuur van de gereformeerde

een adelborst, behoorde.

kerk zal hier voorbij worden gegaan; die

Achter deze reden ging een andere reden

vorm van censuur zal later apart worden

schuil: Rotterdam wilde in deze zaak zijn

besproken.

autonomie zoveel mogelijk bewaren door

25

Willem III had een grote invloed op de Hoge

aan Dekker 1992 en aan idem 1994 (Nederlandstalige bewerking van de Engelse versie
21

Dekker wijst erop dat het Hof van Holland

argumenten voor één van hen ontbreken ech-

hierna nogmaals aan de orde komen.
20

Waarschijnlijk onder meer, omdat de aanlei-

1672 afgezette Rotterdamse regent. Verschil

32

In deze periode was de Nederduitse gerefor-

bemoeienissen van hogerhand tot een mini-

meerde kerkenraad opgesplitst in twee afzon-

mum te beperken.

derlijke raden: een remonstrantse en een con-

Over deze pamfletten zal nog nader worden

traremonstrantse kerkenraad. Zie over deze

gesproken bij de behandeling van de censuur-

interne verdeeldheid paragraaf 4.3.1. Overi-

kwesties in de periode 1687-1695.

gens zij hier opgemerkt dat de acta van de

Aanleiding voor deze pamfletten was de ver-

Waalse gereformeerde kerkenraad te Rotter-

oordeling van Costerman, oorzaak was echter

dam voor de periode 1600-1651 verloren zijn

het corrupte gedrag van de baljuw.

gegaan.

Over hem volgt meer bij de behandeling van

33

In het GAR bevinden zich voor deze periode

de Rotterdamse censuurkwestics; zie ook

geen bewijzen dat de censuurplakkaten van

hoofdstuk 2.

de Staten van Holland of de Staren-Generaal
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37

in de stad werden afgekondigd. D a t dergelij

vaardiging van allerlei opruiende lectuur.

zal blijken bij de bespreking van de andere
drie periodes. Overigens is wat dit betreft een

38

mededeling in Lois 1746 (p. 121) van belang:

GAR; OSA· Resoluties van de vroedschap, 8
mei 1617, pp 842-844, inv. nr. 716

'1617. O p den 8 December, is hier een Placaet

39

D e volledige titel van dit werk luidt Een

gepubliceert wegen de Staten Generael, over

dracht van over de vijfiich mentgherley schrif

een Boeckje de W e e g Schael genaemt, en daer

ten, die teghen't Pefaghiaensdom door de treffe-

wert 1000. gl. o p den Auteur en 6 0 0 . o p den

lijcste ghereformeerde kercken ende school-leera-

Drucker gesteh.' H e t geschrift waarop het

ren, eensstns gheschreven, ook onderteyckent,

g e n o e m d e plakkaat betrekking had, is reeds

voorts vertaelt ende in den druc bevordert zijn

aan de orde g e k o m e n in hoofdstuk 2; het zal

(Rotterdam: Jan van Waesberghe, 1609).

eveneens ter sprake k o m e n in hoofdstuk 5

40

(censuur Deventer). Vergelijk o o k D e Graaf
1869, pp

GAR; OSA· Resoluties van de vroedschap, 9

35

GAR, OSA Resoluties van de vroedschap, 2

AWG, N o t u l e n Stellingwerff van de vergade
ringen van de Staten van Holland, 21 juni

506-507.

34

1617, f622v, inv. nr. 30.
41

oktober 1617, p. 883, inv. nr 716.

36

Smout was in de jaren ervoor ook al herhaal
delijk in opspraak gekomen vanwege de ver

ke afkondigingen wel degelijk plaatsvonden,

RAZH; Staten van Holland Resoluties, 21 juni
1617, ρ 157,

42

I n v

n r

5°

GAR; OSA. Resoluties van de vroedschap, 2

juli 1618, pp. 980-981, inv. nr. 716. Bedoeld

november 1618, pp 1028-1029, inv. nr. 716.

werd het plakkaat van de Staten van Holland

Smout was in 1613 door de Staten van Hol

van 19 juni 1618. D e inhoud van dit plakkaat

land ter verantwoording geroepen over zijn

is gelijk aan het plakkaat van de Staten-Gene-

polemische werk Schriftuerlicja

raal van 7 juli 1615 Zie Bodel Nyenhuis 1892,

1613 werd hij daarvoor verbannen naar 's-Gra-

p. 107 en RAZH, Staten van Holland· Resolu

venzande, dat hij niet mocht verlaten zonder

ties, 19 juni 1618, p. 152, inv nr. 51, zie o o k

toestemming van de Staten van Holland.

hoofdstuk 2. Overigens zij er hier o p gewezen

Smout negeerde dit gebod echter regelmatig

dat er weliswaar geen bewijzen te vinden zijn

door zonder toestemming in Amsterdam te

van afkondiging van het bewuste plakkaat in

preken In het hekeldicht Rommei-Pot van 't

O p 20 juli

de stad, maar dat er, getuige het oproepen

Hane-Kot zinspeelt Joost van den Vondel, die

van de boekdrukkers, door de Rotterdamse

Smout stellig niet gunstiggezind was, o p

magistraat wel degelijk gehoor werd gegeven

diens verbanning

aan de inhoud ervan Reeds o p 25 juni 1618

"tHaentje dickkop vande Mase [= Smout],

werd in de vergadering van de magistraat

I-est estiert пае Gravesangt,

melding gemaakt van het plakkaat van de

Huylebalck in Amsterlangt'

Staten van Holland (zie GAR; OSA: Resoluties

(vergelijk Bostoen 1989, pp 201-202; het

van de vroedschap, 25 juni 1618, p. 9 7 6 , inv

bovenstaande fragment is weergegeven vol

nr. 716).

gens een pamfletversie van het hekeldicht

GAR, OSA: Resoluties van de vroedschap, 13

(waarschijnlijk uit 1627), exemplaar к в н

februari 1623, p. 347, inv. nr. 717.

Pamflet 3761). Zie over het Schnfiuerlic
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43

ook GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap,

gehouden te Leiden, 23 juli-17 augustus 1619,

ц en 22 juli en 8 augustus 1613, pp. 519-523

art. 67. In werkelijkheid zullen de auteurs

en pp. 525-527, inv. nr. 716; de in Knuttel

met de vervaardiging van de Antwerpse druk

1914, p. 109, nr. 373 genoemde datum 'den

waarschijnlijk niets te maken hebben gehad;

I5den Juli 1618' is onjuist: 1618 moet 1613 zijn.

vergelijk noot 47.

Slatius, uiteindelijk ter dood veroordeeld van

49

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 19 juli

50

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 20 juli

wege zijn betrokkenheid bij de mislukte aan

1618, p. 192, inv. nr. 51.

slag op Maurits, kwam reeds ter sprake in
hoofdstuk 2.
44

1618, p. 194, inv. nr. 51.
51

Bedoeld werd loannis Calvini tyrannien,

eeuwse drukkerswereld te Gouda.

ende khre onderrichtinghe voor de eenvoudighe
herten. Door een Liefhebber der Nederlandt-

52

sche vryheyt in eenen brief ghestelt, ende
ghetoghen uyt Johannis Calvini leere. Ende

hij van hem namelijk een huis op de hoek

nu doen drucken door M.J.A.H.B.S. alle die

van de Westhaven en de Veerstal te Gouda.

naren des Godlijcken Woordts. In Hollandt,

(Abels 1992, p. 229 en p. 261; met dank aan

anno 1616. Van dit werk zijn ook twee Ant

drs. Lukke Boots, die mij hierop attendeer

werpse herdrukken uit 1619 bekend, alsmede

de).
53

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 26 juli

54

GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap, 6

pp. 116-117, nr. 395 en idem 1978, deel r , p.

1618, p. 202, inv. nr. 51.

439, nr. 2253).
GAR; OSA: Memoriaal van Burgemeesteren, 8

augustus 1618, pp. 996-997, inv. nr. 716 en p.

oktober 1616, fi6r, inv. nr. 272.
46

392, inv. nr. 18 (aldaar het gegeven citaat).

GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap, 28

55

augustus 1617, pp. 871-872, inv. nr. 716.
47

48

Tournay was bekend met deze Huygh of
Huijck Syvertsz.: op 30 augustus 1610 huurde

een Hollandse herdruk. (Zie Knuttel 1914,

45

Zie over hem de te verschijnen dissertatie van
drs. L. Boots betreffende de zeventiende-

scheldinghen, ende leughenen, Dat is: Korte

De volledige titel van dit werk luidt Van den
eenigen God, ende synen sone Jesus Christus.

Deze herduk verscheen 'Nu sonder егсог-

Waerin cUerlyck bewesen wort, uyt Mozes ende

tinghe oft veranderinghe door liefhebbers der

de Propheten, dat Godt eenen mensche, het

Catholijcke waerheydt wt ghegheven' bij

zaedt der vrouwen, Abrahams Isaacs ende

Guilliam Lesteens, nota bene met een kerke

Jacobs, de vruchten der lendenen Davids

lijke approbatie en een privilege van de aarts

belooft heeft. Ten tweeden, waertoe God desen

hertogen. Knuttel vermeldt dat deze herdruk

Ghesalfden belooft heeft, ende wat syn ampt

werd bezorgd door een katholiek, die zowel

gheweest is. Ten derden, ghetuyghenisse des

de remonstranten als de contraremonstranten

Nieuwen Testaments, dewyle Godt's beloften zyn

ketters noemde en die zei deze uitgave te

Ja ende Amen, het sehe vokomelyck in Jesu

hebben bezorgd 'om den vyandt met syne

Christo vervult is. Ten vierden, eenige tegenwer

eyghene wapenen te crencken.' (Knuttel 1978,

pingen beantwoort ende ter neder gheleydt.

deel 1 , p. 569, nr. 2976).

Hierby ghevoegt een cort begryp van de Christe-

Reitsma en Van Veen 1894, p. 374: synode

lycke Religie. (1618). (Sepp 1891, p. 57. O p pp.
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57-60 besteedt Sepp aandacht aan dit werk:

ven van de Staten en Gecommitteerde Raden

hij toont onder meer aan dat hei duidelijk

van Holland, 29 juli 1650, pp. 188 -19ОГ, inv.
nr. 1393.

anti-trinitarisch van aard is).
56

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 15 sep-

68

Zie bijlage I.

tember 1618, p. 277, inv. nr. 51.

69

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

57

Sepp 1891, pp. 59-60.

stukken, I april 1653, brief nr. 200b, inv. nr.

58

GAR; ORA: Criminele sententies, 4 juli 1620,

365; zie ook RAZH; Staten van Holland:

f446, inv. nr. 245.

Registers van minuten van uitgaande missi

59

Knuttel 1914, p. 81, nr. 272.

ven van de Staten en Gecommitteerde Raden

60

Sepp 1891, pp. 62-63. Zie over Spont ook

van Holland, 1 april 1653, inv. nr. 1394.

61

GAR; ORA: Criminele sententies, 19 januari

62

Op deze plaats zij er nog op gewezen, dat de

70

hoofdstuk 2.

gantsche Lant door verbreyt'.

1624, f202, inv. nr. 246.
71

magistraat op werken waaruit een wel heel

366.
72

keur sprak, ook al vóór de wetsverzetting

stukken, 5 juli 1653, brief nr. 223b, inv. nr.

het boekje van Slatius, Burgius en Bontebal

366.
73

Zie hoofdstuk 2 voor een bespreking van dit
plakkaat. Vergelijk ook Bodel Nyenhuis 1892,

werken kwamen de rust in de stad immers

pp. 116-117 en Sepp 1891, p. 77.

stellig niet ten goede.
74

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere
stukken, 27 september 1653, brief nr. 238a,

stukken, 21 december 1649, inv. nr. 363.

inv. nr. 366.

Zie hoofdstuk 2 en Bodel Nyenhuis 1892, pp.
75

112-113.
65

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

gebeten was (vergelijk de maatregelen tegen
en tegen Ván den eenigen God). Dergelijke

64

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere
stukken, 4 juli 1653, brief nr. 223a, inv. nr.

duidelijke remonstrantse of sociniaanse voor-

63

'Van dach tot dach in schuyten ende op
wagens gevoert, ende seer licentieuselijck het

'Aengaende het maecken, drucken, ofte uyt-

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

geven van schandaleuse, ende ergerlijcke

stukken, 25 januari 1650, brief nr. 4a, inv. nr.

boeckskens, liedekens, refereynen, niéuwe-

365; zie ook RAZH; Staten van Holland:

maren, t'samen-sprekingen, ende andere sédi-

Registers van minuten van uitgaande missi-

tieuse pasquillen, ofte fameuse libellen.' ('Uyt

ven van de Staten en Gecommitteerde Raden

het keur-boeck der stad Rotterdam geteyc-

van Holland, 25 januari 1650, р. 129Г, inv. nr.

kent met de letter C. F° . 74.').
76

139З·
66

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 8 juli

67

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

GAR; OSA: Plakkaten, 27 november 1647, nr.
136, inv. nr. 532.

165O, p. 201, inv. nr. 83.

77

GAR; OSA: Memoriaal van burgemeesteren,
fzór, inv. nr. 274. Zie ook 'Verboden boeken'

stukken, 29 juli 1650, brief nr. 22b, inv. nr.

1890.

365; zie ook RAZH; Staten van Holland:

78

Registers van minuten van uitgaande missi

Overigens was Naeranus ook vóór het zweren
van de genoemde eed al eens verdacht van
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verboden drukwerk: in 1645 vermoedde de

voor een uitvoerige, inhoudelijke en histori-

Nederduitse kerkenraad namelijk dat hij

sche analyse van het werk de studie van Fruin

bezig was met het drukken van een geschie-

1877 I, pp. 119-169 en 1877 II, pp. 354-360 en

denis van de Remonstrantse Broederschap.

de aldaar opgegeven literatuur; deze studie is

Hoewel in de resoluties van de kerkenraad

later nogmaals verschenen in idem 1903, pp.

geen titel wordt genoemd, zal waarschijnlijk

470-517).

zijn gedoeld op De kerckelicke historie, vervat-

80

opmerkingen over de Historie van het leven en

inde Christenheyt voorgevallen, van hetjaer

sterven (...), vermoedelijk geschreven door

vierhundert af, tot in hetjaer sesthienhondert

Johan de Haen. Deze aanvullingen en opmer-

ende negenthien, voomamentlick in dese geü-

kingen werden door de uitgever achter de

nieerde provintien van Joannes Uytenbogaert.

hoofdtekst geplaatst. (Zie idem 1877 I, pp.

Dit boek werd, ondanks de klachten van ker-

121-122).

kelijke zijde, in 1646 gedrukt, waarna ver-

81

Zie hierboven: de keur van 27 november

82

GAR; OSA: Uitgaande missiven, 13 maart 1648,

schillende herdrukken volgden. In 1646 werd

1647.

op de titelpagina geen drukkersnaam
geplaatst; in 1647 vermeldde Johannes Naera-

Г35 , inv. nr. 440.

nus zijn naam er echter openlijk op. Vergelijk

83

Knuttel 1914, p. 132, nr. 447 en Van Mameren

Fruin wijst erop dat het gedeelte met aanvul
lingen en opmerkingen van De Haen midden

1997, p. 40. Naeranus ontkende de aantijgin-

in een zin afbreekt, onderaan pagina 72. O p

gen van de kerkenraad; hoewel door de Rot-

de volgende pagina is het woord van de uit

terdamse baljuw een onderzoek werd inge-

gever aan de lezer te vinden, op pagina 74

steld, kwam het uiteindelijk niet tot vervol-

gevolgd door het vervolg van De Haens

gingen of bestraffingen. Zie GAR; Hervormde

opmerkingen, waarvan dus een middenge

Gemeente Rotterdam: Acta kerkenraad, 12 en

deelte mist. (1877 I, pp. 124-125).

19 juli en 6 september 1645, inv. nr. 2.
79

Deze laatste titel betreft aanvullingen op en

tende verscheyden gedenckwaerdige saecken,

84

Dat zal de reden zijn waarom er midden in de

Bedoeld werd de Historie van het leven en

opmerkingen van De Haen een gedeelte ont

sterven van heerjohan van Oldenbamevelt,

breekt. Overigens misr ook het slot van de op

Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Roden-

merkingen, waarschijnlijk omdat bij de inval

rijs. Gewesen Advocaet van Hollandt, etc.

in de drukkerij de leggers werden meegeno

Waerachcelijck beschreven door een Liefheb-

men. In plaats van het vervolg van de opmer

ber der Waerheyt. De eerste druk van dit

kingen zijn enige gedichten op Van Oldenbar-

werk verscheen in 1648 bij Johannes Naera-

nevelt, onder meer van de hand van Joost van

nus (ondanks alle commotie hierover in 1658

den Vondel, geplaatst (ibidem, p. 125).

gevolgd door een rweede, vermeerderde druk

85

Ibidem, pp. 125-127.

en in 1670 door een derde druk). De tekst

86

Zie ibidem, pp. 127-128. Geciteerd uit exem

werd bezorgd door Roeland de Carpentier,

plaar UBN 825 С io 1 . De vergelijking met

die de tekst ten onrechte toeschreef aan Cor-

Vondels Palamedes (1625) doet zeer eigenaar

nells Bosch. (sTCN-online en NCC-online; zie

dig aan: de Amsterdamse magistraat liet
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waarheid: de genoemde werken zijn wel dege

namelijk alle exemplaren van de eerste druk

lijk officieel verboden!

van dit werk ophalen en gedeeltelijk verbran
den, terwijl de auteur een boete van driehon

98

In de stukken worden geen concrete titels

99

GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

derd gulden kreeg opgelegd (vergelijk Knuttel

genoemd.

1914, p. 126, nr. 428a). Het zou echter kun
nen zijn dat de uitgever hier zinspeelt op het

kerkenraad, 12 april 1654, inv. nr. 4. Opmer

feit dat de vele drukken die na de eerste druk

kelijk genoeg is in de stukken van de magi

verschenen, wel oogluikend werden toegela

straat zelf niets over deze vermaning terug te

ten.
87

vinden.

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 17

100 Het opheffen van een beslag (w/ντΧ, kolom

maart 1648, p. 75, inv. nr. 81. Zie ook Fruin

1964; s.v. ontslaan).

1877 II, pp. 356-357.
88

101

AWG; Notulen Stellingwerf!" van de vergade
ringen van de Staten van Holland, 18 maart

89

102 GAR; ONA, 3 en 8 maart 1655, pp. 135-136

1648, inv. nr. 143.

(f214), inv. nr. 450; op het spoor gekomen via

Fruin acht het niet onwaarschijnlijk dat Wes-

de aantekeningen van Hazewinkel: GAR;

terbaen op een of andere manier bij de ver

Handschriften, 1686, map LH, N-R.

vaardiging van het werk was betrokken. Wes-

103

met een korte verwijzing naar het censuuras-

familie-archief van Van Oldenbarnevelt

pect van de zaak op p. 42.

beschikken, omdat hij was getrouwd met de

104 Waaróm Van Wacsbergen tot dit verraad
besloot, is niet duidelijk. De ruzie rond het

358). Vergelijk ook Keblusek 1997, p. 216 en

eventuele nadrukken van Van den Endes

de aldaar opgegeven literatuur.

woordenboek kan de aanleiding niet zijn

RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 18

geweest, want die ontstond pas na 1648 (ver-

maart 1648, p. 98, inv. nr. 81. Zie ook Fruin

gelijk ibidem, p. 42).

1877 II, p. 357.
91

105 Naeranus doelt hiermee op Pieter van Waes-

ARA; Staten-Generaal: Resoluties, 18 mei

bergen.

1648, f}z6r-f}z6v, inv. nr. 3207. Zie ook Fruin

106 Bedoeld wordt Grotius' Verantwoordingh van

1877 II, p. 358.
92

Zie hierover uitgebreid Van Mameren 1997,

terbaen kon namelijk over stukken uit het

weduwe van diens oudste zoon (1877 II, p.

90

Inbeslagneming ( u w r l , kolommen 160-161;
s.v. aanhaling).

de wettelijcke regieringh van Holland ende

Gesteund door het Hof van Holland; verge

West-Vrieslandt uit 1622 (zie bijlage I en Enno

lijk ook Keblusek 1997, p. 126.

van Gelder 1972, p. 157). Naeranus tracht hier

93

Geciteerd uit exemplaar UBN 825 С 9, Рзг.

op zijn beurt Van Waesbergen in een kwaad

94

Geciteerd uit ibidem, f*3v-f*4r.

daglicht te stellen door te beweren dat die

Geciteerd uit ibidem, Р4Г. Deze bewering

laatste zich zelf ook schuldig had gemaakt

95

van de uitgever is correct (zie Enno van Gel

aan het drukken van een verboden werk.

der 1972, pp. 164-165, incl. noot 40).

107 Geciteerd uit de voorrede van Casparus van

96

Zie hierover noot 106.

den Ende: Le Gazophylace de la langue fran-

97

Zie bijlage I. De uitgever spreekt hier niet de

coise etflamende; (...). Imprimé à Rotterdam,
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Chez Jean Naeran, Marchand Libraire, 1656,

stellingen, genomen, verstrekt en verricht

ff f 2v-ff f зг [Exemplaar UBA 1238 F 16]

door burgemeesteren, I februari 1658, fi5iv,

108 GAR, ONA, ι juli 1654, acte nr ι, f$o, ïnv nr

ïnv nr 274

682, op het spoor gekomen via de aanteke-

117 GAR, OSA Resoluties, vergunningen en aan-

ningen van Hazewinkel GAR, Handschriften,

stellingen, genomen, verstrekt en verricht

1686, map Lil, N-R

door burgemeesteren, 17 maart 1658, fi5ivfi52r, ïnv nr 274

109 Bedoeld werd Openhertig discours, tusschen
een Hottander, eert Zeeuw, een Vries, ende een

118 RAZH, Hof van Holland Notulenboek van

О ет-Ysselaer, rakende de subite dood van sijn
hoogheyd prins Wtlhelm ende de desseynen die

maart 1658, ïnv nr 6000

hem door de selve subite dood zijn belet gewor

119 Uiteraard moeten bij dit tamelijk geëmotio-

den m 't werk te stellen AL· mede de publicatie

neerde en zeer persoonlijke relaas de nodige

van de acte van amnestie, by de respective Geü-

slagen om de arm worden gehouden

nieerde Provinciën gearresteert den 10 Augustus

120 Vergelijk bijvoorbeeld Bryant [1935] en Pear-

I6$I ende de gelegentheyt van den dank, vast,

son [cop ] i960 (op verschillende plaatsen)

ende bede dag Midsgaders den vyerdag in de

121 Vergelijk Willemsi88o/i974, ρ CCXXXVI

voorsz. Geünieerde Provinciën gecelebreert den

122 Zie hoofdstuk 2

1} September i6$i (Rotterdam Klaas Kooren-

123 Vergelijk Hora Siccama 1884, pp 141-147

winder [fictief]. 1651) (NCC- en srcN-online)

124 Zie Willems 1880/1974, ρ CCXXXVII en
Hora Siccama 1884, pp 144-146, vergelijk ook

110 Voor de citaten uit de brief van Fierens werd

hoofdstuk 2

gebruik gemaakt van exemplaar UBL 1190 D 2
van Van den Endes woordenboek, f f f зг
in

meningen in de raadkamer, 7, 8,13 en 19

125 GAR, OSA Ingekomen missiven en verdere

Den tweeden druck, vermeerderd met het

stukken, 4 januari 1669, ïnv nr 372

gene in den eersten druck was uytgelaten, en

126 Zie hoofdstuk 2

andere noodige dingen O p Loevensteyn

127 GAR, OSA Memoriaal van burgemeesteren, 31

Voor Lieven van Vrijheyd, in't jaer onses Hee

januari 1669, fioor-fioov, ïnv nr 275 In het

ren 1658

Rotterdamsch Jaarboekje 1890, pp 104-106, is

112 Geciteerd uit exemplaar UBN 460 С 19, f*3v-

een transcriptie van de tekst van dit bevel

f* 4 r

weergegeven Zie ook Kruseman 1893, pp

113 Daarmee gaat de uitgever, waarschijnlijk zeer

383-384, noot 1

bewust, voorbij aan alle onrust rond de eerste

128 Vergelijk Knuttel 1914, ρ 54, nr 174 Waar

druk in 1648

schijnlijk werd hiermee het reeds op 7 januari

114 De (ongepagineerde) tekst van de narede is

door het Hof genoemde Les amours de Gaule

aan het einde van het boek te vinden, achter

bedoeld Knuttel merkt over deze titel op dat

ρ 142, op ff[Sss]4r-[Sss]4v (geraadpleegd

hiervan verschillende uitgaven het licht heb

exemplaar UBN 460 С 19)

ben gezien Uitgaven in de Republiek zijn
wel toegeschreven aan de Elzeviers, hun

115 Vergelijk ook de hierboven besproken nota

bemoeienis met deze en ook de hierna nog te

riële acte van 1655

noemen uitgaven is echter twijfelachtig De

116 GAR, OSA Resoluties, vergunningen en aan-
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auteur van het geschrift was Bussy-Rabutin.

Berghman 1897, p. 130 (nr. 470).

Zie over deze titel ook Willems 1880/1974,

Vergelijk Knuttel 1914, p. 124, nr. 420. Volle-

pp. 542-543 (nr. 2012) en Berghman 1897, pp.

dige titel: Vie de Mme. de Brancas et autres

148-149 (nr. 552).

pieces gahntes de h cour (1668). Ook van dit
werk verzorgden de Elzeviers wellicht een uit-

129 Dit is het werkje dat reeds op 16 juni 1667 bij

gave. Zie ook Willems 1880/1974, p. 489 (nr.

het Hof van Holland ter sprake kwam; zie
hoofdstuk 2. Vergelijk Knurtel 1914, p. 56, nr.

1810) en Berghman 1897, p. 132 (nr. 480),

180. Dit geschift over de verhouding tussen

waarin wordt vermeld dat de originele titel

Lodewijk XIV en madame De La Vallière

van dit werk La Vie de madame de Brancas et

werd in 1667 wellicht door de Elzeviers uitge-

autres dames de h cour luidt.

geven. Waarschijnlijk doelde het hof op 7

Hoewel uit alles blijkt dat Knuttel dezelfde

januari 1669 met de aanduiding Les galante-

Rotterdamse archiefbronnen raadpleegde als

ries du palais royal op dit werk (vergelijk

die welke in de onderhavige studie voor de

hoofdstuk 2). De volledige titel daarvan luidt

verbodskwestie van 1669 werden gebruikt,

Histoire du palais royal, Amours de Louis XIV

wordt in zijn lijst van verboden boeken de

et de madame De la Vallière, suivies de l'histoi-

genoemde titel niet vermeld (vergelijk Knut-

re de l'amour feinte du roi pour madame. Тле.

tel 1914). Het is onduidelijk om welk

verder Willems 1880/1974, pp. 477-478 (nr.

geschrift het hier precies gaat; in geen enkele

1770), Berghman 1897, p. 130 (nr. 468) en

catalogus werd de bewuste titel aangetroffen.

Brunet [s.a.], tome troisième, kol. 199.

Vergelijk Knuttel 1914, p. 35, nr. 115. De oorspronkelijke druk was van 1657. Mogelijk

130 Vergelijk Knuttel 1914, p. 56, nr. 181. De volledige titel luidt Histoire gähnte de monsieur

waren het de Elzeviers die dit werk in 1667

le comte de Guiche et Madame (Jouxte la copie

en 1668 herdrukten. Zie ook Willems

à Paris, 1667). Ook dit geschrift werd in de

1880/1974, pp. 476-477 (nr. 1765): de volledi-

Republiek misschien door de Elzeviers uitge-

ge titel luidt La Déroute et l'adieu des filles de

geven. Het maakt onder meer deel uit van

joye de la ville et faubourgs de Paris, avec leur

verschillende uitgaven van L'Histoire amou-

nom, leur nombre, les particularitez de leur

reuse des Gaules. In die laatste vorm werd het

prise et de leur emprisonnement. Requeste à

op 7 januari 1669 door het Hof van Holland

M.D.L. V. (Jouxte la copie à Paris, 1667). De

verboden (vergelijk hoofdstuk 2). Zie verder

Hollandse uitgever is verantwoordelijk

Willems 1880/1974, p. 478 (nr. 1771).

geweest voor de toevoeging van het 'Requeste' aan Madame de La Vallière. Zie verder

131 Vergelijk Knuttel 1914, p. 100, nr. 344. De

Berghman 1897, pp. 128-129 ( ΠΓ · 4*>5)· Overi

volledige titel luidt Rehtion de L· cour de

gens is deze titel in het Rotterdamsch jaar

Savoie, ou les amours de Madame Royale

boekje 1890 en in Kruseman 1893 verkeerd

(1667). Dit eveneens mogelijk door de Elze-

getranscribeerd als La dernière et l'adieu (...).

viers herdrukte werk handelt over de tweede

Vergelijk Knuttel 1914, p. 28, nr. 95. Dit werk

dochter van Hendrik IV; zij was getrouwd

is ten onrechte toegeschreven aan graaf De

met Victor Amadeus van Savoye. Zie ook

Bussy-Rabutin en aan Blessebois. Zie ook

Willems 1880/1974, p. 479 (nr. 1777) en
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Willems 1880/1974, p. 476 (nr. 1763).

piquants et gaillards de nostre temps. De auteur
of verzamelaar ervan was Theophile de Viau,

136 Tot 1678 maakten de boekverkopers deel uit
van het St. Lucasgilde. De eerste ordonnantie

die vanwege dit werk ter dood werd veroor-

van het zelfstandige boekverkopcrsgilde

deeld, maar uiteindelijk wist te ontsnappen.

dateert van 21 april 1678. De eerste hoofdlie-

Mogelijk waren de Elzeviers verantwoordelijk

den werden benoemd op 9 mei 1699

voor onder meer een uitgave van dit werk in

Slechts het kasboek (1699-1812) van het gilde

1660 en 1661. Zie verder Willems 1880/1974,
pp. 460-461 (nr. 1705).

is bewaard gebleven. (Wiersum 1926, pp. 6-

140 Vergelijk Knuttel 1914, p. 27, nr. 88. Volledige

7)·
137 Vergelijk Knuttel 1914, pp. 38-39, nr. 126. Vol-

titel: Le Cabinet satyrique ou recueilparfaict

ledige titel: Ecole des filles, ou la phihsophie

des vers piquans et gaillards de ce temps, tiré des

des Dames (Frijburg, 1668; eerste druk: Parijs,

secrets cabinets des sieurs de Sigognes, Régnier,

1655). De auteur (wellicht ene Hélot) werd in

Motín, Berthelot, Maynard et autres des plus

Frankrijk ter dood veroordeeld, maar hij kon

signalés poètes de ce siècle (Parijs, 1618). De

ontsnappen. Zijn boek werd onder de galg

Elzeviers herdrukten deze verzameling wel-

verbrand. In werkelijkheid verscheen dit werk

licht in i666, in twee delen. Zie ook Willems

niet in Frijburg maar in Holland. Naast Rot-

1880/1974, pp. 471-472 (nr. 1750) en Bergh-

terdam verbood ook de stad Utrecht dit boek

man 1897, p. 127 (nr. 460).

(in 1668). Zie verder Rahir 1896/1965, p. 259

141 Vergelijk Knuttel 1914, p. 74, nr. 246. Volledi-

(nr. 2306; druk uit 1667) en p. 264 (nr. 2345;

ge titel: Lupanie, hhtoire amoureuse de ce

druk uit 1668). O p p. 259 merkt Rahir op,

temps (1668). Ook dit werk kwam misschien

dat de auteur in een madrigaal 'Mililot'

bij de Elzeviers van de pers. Het wordt wel

wordt genoemd. In een heruitgave van 1979

toegeschreven aan C. Blessebois. Zie ook

(verzorgd door Labarrière) wordt de auteur

Willems 1880/1974, p. 484 (nr. 1793). Het

Michel Mililot genoemd. Vergelijk ook Sepp

werk is onder meer herdrukt onder de titel

1891, pp. 174-175.

Saint-Germain ou les amours de M.D.M. T.P
(= Madame de Montespan).

138 Vergelijk Knuttel 1914, pp. 57-58, nr. 186. Het
ging hier om een vertaling van La Puttana

142 Vergelijk Knuttel 1914, p. 21, nr. 69 en Wil-

errante van Nicolo Franco (eerste druk: Vene-

lems 1880/1974, p. 471 (nr. 1749). De volledi-

tië, 1531; met dank aan drs. I. Leemans, die

ge titel van De Brantomes werk luidt Mémoi-

mij erop wees dat het werk niet werd geschre-

res de messire Pierre de Bourdeille, seigneur de

ven door de op de titelpagina genoemde Pie-

Brantôme. Contenans les vies des dames galan-

tro Aretino; vergelijk Frana 1989, p. 92).

tes de son temps. (A Leyde, chez lean Sambix

Ondanks de maatregelen van Hof en steden

le Ieune, à la Sphère, 1666). Zie ook Bergh-

werd de Nederlandse vertaling in 1677

man 1897, p. 127 (nr. 459).

opnieuw uitgegeven.

143 Eigenaardig genoeg ziet Enno van Gelder de
thans beschreven censuurzaak als een bewijs

139 Vergelijk Knuttel 1914, p. 90, nr. 301. In een
eerdere versie droeg dit werk de titel Le Par-

van bijzondere tolerantie van de Rotterdamse

nasse des poètes satyriques, ou recueil des vers

magistraat (Enno van Gelder 1972, p. 166).
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Waarschijnlijk is hij tot deze interpretatie

vanwege h e t grote aantal te verzenden verzoe-

g e k o m e n d o o r de vergoeding die aan d e

ken h e b b e n besloten de tekst te laten druk-

boekverkopers in h e t vooruitzicht werd

ken. In het g e d r u k t e verzoek is o p een o p e n -

gesteld. U i t alles blijkt echter dat E n n o van

gelaten plaats m e t p e n 'Rotterdam' ingevuld.

Gelder niet o p de h o o g t e was van de reden

148 M e t d e titels Cam saecke, or brief 'relation of

voor deze vergoeding.

the cause and sufferings of Mr. William
(Amsterdam, 1670) en La France

144 De Navorscher 4 (1854), p . 207. Volgens de

Carr

démasquée

( D e n H a a g , 1670) (zie bijlage I).

a u t e u r van deze mededeling had Leiden tegen
deze w e r k e n opgetreden o p verzoek van p r o -

149 Een g e d r u k t e versie van de resoluties van de

fessor D . van C e u l e n en 'van zeker persoon

Staten van H o l l a n d o m t r e n t de verfoeide

uit Engeland'. M e t die laatste zal de tussen-

geschriften vergezelde het verzoek aan Rotter-

persoon van d e Engelse k o n i n g zijn bedoeld.

dam.
150 GAR; OSA: I n g e k o m e n missiven en verdere

145 Z i e Bodel N y e n h u i s 1892, p . 126.

s t u k k e n , 1 en 10 o k t o b e r 1670, inv. nr. 372.

146 Zie W i l l e m s 1880/1974, PP· C C X X X V -

151 GAR; OSA: I n g e k o m e n missiven en verdere

C C X X X V I I (bespreking memoire) en p p .

s t u k k e n , 31 juli 1674, inv. nr. 375.

C C X L V I I I - C C L I I (weergave m e m o i r e ) , H o r a
Siccama 1884, p . 144 en Davies 1954, p p . 118-

IJ2

GAR; OSA: M e m o r i a a l van burgemeesteren, 24

120. Overigens m e e n t W i l l e m s dat Daniel

april 1666, f68r-f68v, inv. nr. 275. Vergelijk

Elzevier de m é m o i r e vooral uit nobele over-

o o k Sautijn Kluit 1868, p p . 131-133 en i d e m

wegingen vervaardigde en hij spreekt zelfs van

1877-1878, p p . 5-7, alwaar er onder meer op

vaderlandsliefde, aangezien Elzevier zich uit-

w o r d t gewezen dat de krant van N a e r a n u s al

sprak tegen boekjes waaraan buitenlandse

snel niet m e e r o p dinsdag en zaterdag, maar

m o g e n d h e d e n aanstoot n a m e n en die dus

op donderdag en zaterdag verscheen.

gemakkelijk t o t internationale conflicten

153 D i e de krant, zoals hierna zal blijken, d r u k t e

k o n d e n leiden. T o c h lijkt het erop dat Elze-

in s a m e n w e r k i n g m e t zijn zoon Izaak (zie

vier zeker niet geheel kan w o r d e n vrijgepleit

hierna en vergelijk Sautijn Kluit 1877-1878, p .

van hypocrisie, temeer daar niet valt uit te

17, n o o t 1).

sluiten d a t hij zich zelf o o k m e t obsceen

154 Zie Sautijn Kluit 1868 en 1877-1878 voor een

d r u k w e r k inliet. Misschien zou Elzeviers in

schets van de geschiedenis van de door N a e -

de m é m o i r e beschreven optreden zelfs wel

ranus uitgegeven courant, die de titel Rotter-

k u n n e n w o r d e n gezien als een afleidings-

damsche Zee- en Post- ïïjdingen meekreeg. Zie

m a n o e u v r e o m verdenking van eigen betrok-

Van M a m e r e n 1997, p p . 37-39 voor een

kenheid bij obscene boekjes te v o o r k o m e n .

b e k n o p t overzicht van de verschillende aanva-

D e reactie 'qui s'excuse s'accuse' is schier

ringen tussen N a e r a n u s en het wereldlijk

onvermijdelijk, w a n n e e r m e n de m é m o i r e

gezag, naar aanleiding van zijn courant. Al in

leest.

1666 w e r d N a e r a n u s meerdere malen d o o r de

147 N i e t alleen R o t t e r d a m , maar o o k verschillen-

R o t t e r d a m s e magistraat tot d e orde geroepen

d e andere (grote) steden zullen een exemplaar

vanwege h e t o p n e m e n van ongewenste passa-

h e b b e n o n t v a n g e n ; waarschijnlijk zal m e n

ges in zijn k r a n t : o p 24 juli 1666 k w a m bij de
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Staten van H o l l a n d ter sprake d a t in d e krant

zeventiende

van 22 juli s p o t t e n d e uitlatingen over d e

p . 157 en Sautijn Kluit 1877-1878, p . 5). O p 7

eeuw (zie V a n L e n n e p 1850-1851,

Engelse k r o o n waren geplaatst. D e Staten v a n

o k t o b e r 1666 w e r d vastgesteld d a t N a e r a n u s

H o l l a n d besloten h i e r o p o n d e r meer d a t d e

n u t o c h zoveel zaken publiek h a d gemaakt

Rotterdamse magistraat N a e r a n u s o p h e t

die niet afgedrukt h a d d e n m o g e n w o r d e n ,

matje moest roepen e n bestraffen. I n zijn

d a t m e n h e t raadzaam achtte h e m h e t d r u k -

krant van 29 juli verdedigde N a e r a n u s zich

ken v a n zijn k r a n t voorlopig te verbieden.

d o o r te wijzen o p een leugenachtige infor-

H e t liefst z o u m e n o o k zien dat hij d e n a m e n

m a n t ( R A Z H ; Staten v a n H o l l a n d : Resoluties,

van zijn i n f o r m a n t e n b e k e n d m a a k t e ( R A Z H ;

24 juli 1666, p p . 30-31. inv. nr. 99. Vergelijk

Staten van H o l l a n d : Resoluties, 7 o k t o b e r

o o k Sautijn Kluit 1868, p . 133 en idem 1877-

1666, p . 7 9 , inv. nr. 9 9 . Vergelijk o o k Sautijn

1878, p p . 13-15). O p 18 s e p t e m b e r 1666 kwa-

Kluit 1868, p . 134 e n i d e m 1877-1878, p . 16).

m e n er nieuwe klachten over d e k r a n t : de

155

GAR; OSA: I n g e k o m e n missiven e n verdere

G e c o m m i t t e e r d e n v a n West-Friesland en het

stukken, 25 juli 1667, inv. nr. 371. D e b e w u s t e

N o o r d e r k w a r t i e r stelden toen d a t N a e r a n u s

b r i e f i s o o k te v i n d e n in R A Z H ; Staten van

in zijn k r a n t v a n 11 s e p t e m b e r 1666 t e n

H o l l a n d : Registers van m i n u t e n van uitgaan-

onrechte h a d gesuggereerd d a t gedeputeerde

d e missiven v a n d e Staten en G e c o m m i t t e e r -

Sonck zich in e e n bepaalde kwestie leugen-

d e R a d e n v a n H o l l a n d , 25 juli 1667, inv. nr.

achtig h a d gedragen. O p n i e u w moest N a e r a -

1400.

nus w o r d e n berispt ( R A Z H ; Staten van H o l -

156 O v e r Izaak N a e r a n u s , d e zoon van J o h a n n e s

land: Resoluties, 18 s e p t e m b e r 1666, p p . 17-

N a e r a n u s , zal hierna n o g uitgebreid w o r d e n

18, inv. nr. 9 9 . Vergelijk o o k Sautijn Kluit

gesproken bij een censuurzaak in 1672.

1868, p p . 133-134 e n i d e m 1877-1878, p . 15).

157

GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

O p 20 s e p t e m b e r bleek d a t h e t H o f van H o l -

stukken, 28 juli 1667, inv. nr. 371. Eveneens

land N a e r a n u s i n m i d d e l s h a d gehoord over

in RAZH; Staten van Holland: Registers van

hetgeen hij in zijn k r a n t h a d afgedrukt m e t

minuten van uitgaande missiven van de Sta-

betrekking t o t d e besognes van h e t H o f en

ten en Gecommitteerde Raden van Holland,

andere zaken. H e m w a s aangezegd d a t hij

28 juli 1667, inv. nr. 1400. Vergelijk ook

dergelijke zaken v o o r t a a n niet meer m o c h t

Sautijn Kluit 1868, p. 134 en idem 1877-1878,

o p n e m e n o f d a t er anders maatregelen zou-

p. 16.

d e n volgen ( R A Z H ; H o f van H o l l a n d : Resolu-

158

ties, 2 0 s e p t e m b e r 1666, p . 76V, inv. nr. 282.
Vergelijk o o k Sautijn Kluit 1877-1878, p p . 15-

ten van H o l l a n d : Stukken i n g e k o m e n bij d e

16 en Fruin 1901 II, p . 286). Interessant

Staten v a n H o l l a n d , 29 juli 1667, inv. nr.

genoeg w o r d t i n v e r b a n d m e t d e affaire-Buat

1857.

(zie hierboven), waarover N a e r a n u s gegevens

159 D a t s o m m i g e d r u k k e r s zich, anders d a n vader

h a d o p g e n o m e n , o o k naar diens c o u r a n t ver-

en z o o n N a e r a n u s , wél hielden (of zeiden

wezen in Jacob v a n L e n n e p s historische
r o m a n Elizabeth

GAR; OSA: U i t g a a n d e missiven, 29 juli 1667,
f53v-f54r, inv. nr. 443. Eveneens in R A Z H ; Sta-

zich te h o u d e n ) a a n d e regels voor h e t

Musch, Een tafereel uit de

b e k e n d m a k e n van nieuwsfeiten, blijkt uit
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een brief van de Haarlemse drukker Caste-

delburgse kerkenraad vanwege zijn naar soci-

leyn (zie over hem ook hoofdstuk 2) aan de

nianisme riekende opvattingen. O p 2 juli

magistraat van Rotterdam: in die brief bood

1668 kreeg de kerkenraad van de Middelburg

hij zijn excuses aan voor het, uit plaatsgebrek,

se magistraat gedaan dat Becius' Apologia ver

niet opnemen van bepaalde berichten ten

boden werd. Vergelijk Knuttel 1914, p. 14, nr.

behoeve van de Rotterdamse beurtschippcrs.

46 en Sepp 1891, pp. 152-153.

Interessant is daarbij zijn bewering dat hij

164 RAZH; Hof van Holland: Registers van notu

bepaalde gegevens niet in zijn krant opnam,

len, van ordon[n]anties en resoluties, 4 okto

'voornamentlyck wanneer deselve iemant

ber 1668, р. 144Γ, inv. nr. 282.

quetsen often ongunst zijn; wanneer deselve

165 RAZH; Hof van Holland: Registers van notu

niet en accordeeren met het publyck maecken

len, van ordon[n]anties en resoluties, 10 en 11

van nouvelles ofte wanneer van soodanigen

oktober 1668, p. 144V, inv. nr. 282.

gevolgh ofte naesleep sijn, dat ick d'een om

166 GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

d'ander moet afseggen.' (GAR; OSA: Ingeko

stukken, 26 november 1670, inv. nr. 372.

men missiven en verdere stukken, 28 oktober

167 De nu te bespreken kwestie kwam, in verkor

1670, inv. nr. 372). Klopte Casteleyns bewe

te versie, reeds aan de orde in Weekhout 1997

ring, dan lijkt hier sprake te zijn geweest van

I.

een vorm van autocensuur (zie hoofdstuk 1).

168 Zie over dit pamflet Knuttel 1914, pp. 118-119,

Dat overigens ook Casteleyn het in werkelijk

nr. 399. De precieze verschijningsdatum van

heid niet zo nauw nam met de gestelde

de vroegste druk is niet vast te stellen.

regels, blijkt uit de verschillende aanvaringen

Opmerkelijk is wel dat er van het pamflet een

die ook hij vanwege zijn courant met de

exemplaar bestaat (квн Pamflet 10609),

wereldlijke instanties had (zie hoofdstuk 2).

waarop direct onder het jaar van verschijnen,

160 Vergelijk Sautijn Kluit 1877-1878, p. 17.

met contemporaine hand '30 Augustij.' is

161 Zie ook hoofdstuk 2 over de tijdelijke verbo

geschreven. Overigens zijn er in 1672 ver
schillende drukken van het pamflet vervaar

den van couranten.

digd, waarschijnlijk in verschillende steden.

162 De volledige titel luidt Apologia modesta et
Christiana I.B.M.Z. Dat is. Zedige en Christe-

Uit een (globale) collatie van enige exempla

lyke Verantwoordinge van Joh. Becius Middel

ren (van verschillende drukken) bleek dat er

burger in Zeeland. Waar in aan gewezen word

tussen de verschillende drukken (en mogelijk

de occasie, en oorzaak van de scheuring, die

ook tussen exemplaren binnen één druk)

onlnags gevallen is tusschen hem en eenige Gere
formeerde: En wat men van zijn persoon te oor-

enkele inhoudelijke verschillen bestaan.
169 Vergelijk Melles 1958, p. 88. Van het pamflet

deelen heeft. Zijnde den zelven heer ook uit

zijn verschillende drukken, alsmede tal van

Middelburg en het Eiland Walcheren verjaagt

tegenreacties overgeleverd. Geyl (1971, p. 76)

en gebannen (Rotterdam: Johannes Naeranus,

wijst erop dat in het Hollants venezoen, zoals

1668). Vergelijk Knuttel 1914, p. 14, nr. 46 en

zo vaak in pamfletten, een zeer verwrongen

zie bijlage I.

beeld van de werkelijkheid werd gegeven.

163 Becius had onenigheid gekregen met de Mid

170 In Keblusek 1997, p. 126 wordt uiteengezet
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dat de Haagse boekverkopers en boekdruk-

ker. In 1672 dreef hij een winkel in de Veen-

kers niet zozeer door de Haagse magistraat

straet, 'In de Thien geboden'. (sTCN-online

alswel rechtstreeks door het Hof van Holland
tot de orde werden geroepen wanneer zij

en Gruys en De Wolf 1989, p. 241).
180 Jacobus Mouque of Moukee werkte in Leiden

betrokken leken te zijn bij de vervaardiging

als boekverkoper. De STCN en Gruys en De

en verspreiding van ongewenst drukwerk.

Wolf 1989 geven vooralsnog als werkjaren de
periode 1678-1698 op (sTCN-online en Gruys

171 Hij wordt genoemd in ibidem, p. 75 (noot

en De Wolf 1989, p. 259). Uit de verhoortek-

190) en p. 89 (noot 6).

sten van het Hof blijkt echter dat Mouque

172 Over Jan van Mede heb ik geen nadere gegevens met betrekking tot zijn werkzaamheden

ook al in 1672 actief was in het boekenvak. In

kunnen vinden.

Gruys en De Wolf 1994, p. 178 wordt als
naamsvariant ook Mouké gegeven. Prof.dr.

173 In de periode 1661-1678 was Michiel van

P.G. Hoftijzer verstrekte mij aanvullende

Heyningen werkzaam in Den Haag. In 1672
dreef hij een winkel op de Cingel, 'In de

gegevens over Jacobus Mouque: Mouques

Hoop'. (sTCN-online en Gruys en De Wolf

werkjaren als middelgrote boekverkoper zijn

1989, p. 241).

1671-1689. In 1672 woonde hij zeer waarschijnlijk in de Zonneveldsteeg.

174 Christoffel Doll was in Den Haag als boekverkoper actief in de periode 1654-1672.

181 Simon Cloeten of Cloeting werkte als boek-

(sTCN-online en Gruys en De Wolf 1989, p.

verkoper in Delft in de jaren 1645-1672.

241).

(STCN-online en Gruys en De Wolf 1989, p.
231).

175 Arnout I-eers was in de periode 1670-1699 in
Den Haag werkzaam als boekverkoper. In

182 Deze Rammazeyn was in de jaren 1652-1679

1672 dreef hij aldaar een winkel in de Hoogh-

te Den Haag actief als boekverkoper en

straet, 'In Plutarchus'. (sTCN-online en Gruys

-drukker. (sTCN-online en Gruys en De Wolf

en De Wolf 1989, p. 241). Zie over hem en

1989, p. 241).

(vooral) zijn broer Reinier Leers ook Lank-

183 Jaspar of Jasper Dol(l) was in 1651-1685 te

horst 1983.

Den Haag werkzaam als boekverkoper en
-drukker. In 1672 dreef hij een winkel op de

176 Johannes van Gelder werkte in Leiden in de
jaren 1665-1682. Hij dreef een winkel in de

Grote Markt, bij het stadhuis, 'In het Nieuwe

Cloksteech, tegenover de St. Pieterskerk, 'A la

Testament'. (sTCN-online en Gruys en De
Wolf 1989, p. 241).

Tortue'. (sTCN-online en Gruys en De Wolf
1989, p. 259).

184 Willem Eyckmans was werkzaam in Den
Haag. De STCN en Gruys en De Wolf noe-

177 Thaddeüs de Lantman, predikant te Den
Haag in de periode 1663-1681 (zie Van Aken

men als werkjaren 1677-1678. Uit de verhoren

1947, p. 85 (noot 3).

blijkt, net als bij Mouque, dat Eyckmans
reeds in 1672 als boekverkoper actief was.

178 Die er blijkbaar staatsgezinde sympathieën op

(sTCN-online en Gruys en De Wolf 1989, p.

nahield.

241).

179 Johannes Tongerloo werkte in de jaren 16501683 te Den Haag als boekverkoper en -druk-

185 In Den Haag was Sieragh of Ziragh Gout in
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1665 in ieder geval werkzaam als boekverko-

ten zeerste benadrukt hoe belangrijk het was

per in 'Het Hof'. In de verhoren van 1672

dat de auteur en drukker van de drie paskwil-

wordt hij dus specifiek als boekbinder

len bekend werden. Van de gedrukte publica-

genoemd. (sTCN-online en Gruys en De Wolf

tie werd exemplaar UBA F 6405 ('s-Gravenha-

1989, p. 241).

ge: Jacobus Schelms, 1672) geraadpleegd.
191 Onder de verhoortekst van Izaak is een klein

186 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,
inv. nr. 5294, dossier 20. In dit ene dossier

gedeelte uit het pamflet weergegeven. Deze

zijn alle stukken van het Hof betreffende de

weergave is door de Rotterdamse schepenen
geautoriseerd op 4 februari 1673.

ontwikkelingen rond het Hollants venezoen
bijeengebracht. Veel stukken zijn geautori-

192 Zij zei de tekst zo'n drie weken eerder van

seerde afschriften van verhoorteksren, bewijs-

hem te hebben gekregen, terwijl Izaak hem

materiaal en dergelijke, aan het Hof gezon-

zo'n zes weken eerder kreeg toegezonden.

den door de baljuws van de bij deze kwestie

Izaak zelf sprak echter van zeven weken. Dat

betrokken steden.

betekent dat hij de handgeschreven versie van

187 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

de tekst eind juli in bezit moet hebben gekre-

inv. nr. 5294, dossier 20. Jacobus Mouque

gen en dat hij die tekst rond 27 augustus aan
zijn zuster doorgaf.

verklaarde op 19 september 1672 in de gevangenis van het Leidse Gravesteen dat Jan Frans

193 In Weekhout 1994, p. 33 is een beargumen-

Voeghen (zie ook hierna) meerdere keren bij

teerde stamboomreconstructie van de familie

hem in de winkel was geweest met het ver-

Naeranus opgenomen. De stamboom van

zoek het Hoüants venezoen te laten drukken

deze familie is in het verleden verschillende

(GAL; NA 1102B, 19 september 1672, inv. nr.

malen (totaal) onjuist weergegeven. Zie hier-

129). Eind 1672 werd Mouque vervolgens

over ook Van Mameren 1997, p. 34, p. 36, p.

beschuldigd van het laten drukken en ver-

40 en p. 60. De reconstructie die Van Mame-

spreiden van opruiende geschriften. Daarvoor

ren op p. 60 biedt, is echter ook niet geheel

werd een lijfstraf, een confiscatie van de

correct: in ieder geval ontbreekt in zijn stam-

exemplaren, een boete van duizend gulden en

boom Izaaks zuster Anna en aangezien Izaak

een verbod van winkelnering tegen hem

in zijn verhoorteksten (zie hierna) over zijn

geëist (met dank aan prof.dr. P.G. Hoftijzer

'zusters' spreekt en een jongste zus vermeldt

voor het verstrekken van deze gegevens; ver-

(met wie hij Anna duidelijk niet bedoelt),

gelijk ook Diederiks 1989, p. 243).

lijkt het erop dat er naast Anna nog van een
andere zus sprake moet zijn geweest; dat

188 Zie Knuttel 1914, p. 69, nr. 226. In het dossier over het HoUants venezoen bevinden zich

houdt in dat ook aan de reconstructie in

ook de stukken betreffende het Leger-praetje

Weekhout 1994 nog een zus moet worden
toegevoegd. De naam van die jongste zus

(zie bijlage I).

werd overigens nergens aangetroffen.

189 Knuttel 1914, p. 121, nr. 409; zie bijlage I.
190 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 15 sep-

194 In het dossier van het Hof van Holland

tember 1672, inv. nr. 28?. In de gedrukte ver-

bevindt zich een geautoriseerd afschrift van

bodspublicatie van 16 september 1672 werd

dit briefje. Daarin is te lezen dat de toegezon-
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den tekst zo spoedig mogelijk gedrukt moest

199 De gedrukte versie van het verhaal gaat

wotden, omdat daar groot belang bij was.

hoogstwaarschijnlijk terug op een handschrift

Het briefje is gedateerd op 29 juli 1672, het-

dat te vinden is in het GAR onder inv. nr. 1567

geen de ontvangst van het afschrift eind juli

van de handschriften. Vermoedelijk stamt dit

aannemelijk maakt.

handschrift uit het begin van de achttiende
eeuw (Nieuwenhuis [1970], p. 174). Tussen de

195 De bekentenissen van Anna en Izaak spreken
elkaar op sommige punten enigszins tegen.

gedrukte versie en dit handschrift bestaan

Uiteraard probeerden alle verdachten een

geen noemenswaardige inhoudelijke verschil-

voor henzelf zo gunstig mogelijke beschrij-

len. De gedrukte versie werd geraadpleegd

ving van het gebeurde te geven; aan het waar-

(exemplaar GBR BR 20 H 34), pp. 213-228.

heidsgehalte van de verschillende verklarin-

200 Van 23 september 1672 dateert een brief van

gen mag dus met recht getwijfeld worden.

baljuw Verboom aan procureur-generaal
Ruijsch. Daarin maakte Verboom inderdaad

196 Uit andere snikken in het dossier blijkt dat
Izaak moet hebben gedacht aan de broers Jan

bekend dat vrienden van Izaak Naeranus

en Cornells Frans Voeghen (of: Voeger), toen

voortdurend aandrongen op diens vrijlating,

hij tijdens het verhoor sprak over de man uit

alsmede op de verwijdering van de blijkbaar

Leiden en diens broer, die drukker was. Ove-

in Izaaks huis geplaatste mannen van de bal-

rigens wordt in het gilde-archief van Leiden

juw. Verder vroeg Verboom dringend om het

nergens over een Voeghen gesproken. Ook in

bewijsmateriaal uit Den Haag, omdat hij het

andere Leidse archiefbronnen wordt geen

proces tegen Izaak niet veel langer zou kun-

Voeghen als drukker of boekverkoper ver-

nen uitstellen, aangezien de schepenen Izaak

meld. Het is dus niet erg waarschijnlijk dat

vrij dreigden te laten, (RAZH; Hof van Hol-

Jan of Cornells als zelfstandig drukker of

land: Criminele papieren, inv. nr. 5294, dos-

boekverkoper werkzaam zijn geweest (met

sier 20).

dank aan prof.dr. P.G. Hoftijzer voor het ver-

201 Deze brief van het Hof van Holland is terug

strekken van deze gegevens).

te vinden in GAR; OSA: Ingekomen missiven

197 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

en verdere stukken, 29 september 1672, inv.

inv. nr. 5294, dossier 20. Op 1 mei 1566 ver-

nr. 374.

scheen een plakkaat tegen schrijvers, uitgevers

202 Zoals reeds gezegd (paragraaf 4.1.3), is hij één

en verspreiders van paskwillen tegen de gods-

van de kandidaten voor het auteurschap van

dienst en tegen de rechten van de koning. In

het Waaragtig verbaal.

dit plakkaat werd gedreigd met de galg en

203 RAZH; Hof van Holland: Ingekomen missiven

met verbeurdverklaring. Overigens verscheen

van plaatselijke bestuurders met adviezen op

dit plakkaat destijds vooral naar aanleiding

rekesten ingekomen bij het Hof, 8 oktober

van de vele pamfletten die als het gevolg van

1672, inv. nr. 4621: brief van Rotterdam.

de steeds onrusriger wordende situatie in de

204 RAZH; Hof van Holland: Minuten van uit-

Zuidelijke Nederlanden verschenen (Bodel

gaande missiven aan baljuwen en gerechten

Nyenhuis 1892, p. 82).

en van verzonden adviezen, brief d.d. 21
oktober 1672, inv. nr. 4703. Op 8 november

198 Zie paragraaf 4.1.3.
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worden veroordeeld, te voldoen.

1672 schreef baljuw Verboom weer een brief
aan Ruijsch. Uit die brief blijkt dat in Rotter-

208 In het dossier van het Hof van Holland

dam de brief van 21 oktober werd vermist.

bevinden zich twee uittreksels van de

Verboom vroeg derhalve om een afschrift. Bij

betreffende tekst in deze officiersrol. Beide

de tekst van deze brief werd later geschreven

uittreksels zijn geautoriseerd, het ene uittrek-

dat men dit afschrift op 9 november naar

sel op 11 november 1672 en het andere op 4

Rotterdam stuurde. In het GAR is het afschrift

februari 1673.

echter niet te vinden. Uit Verbooms brief

209 Zie hoofdstuk 2.

wordt verder duidelijk dat men in Rotterdam

210 GAR; ORA: Criminele ofïlciersrollc, inv. nr.

de zaak-Naeranus liever geheel in eigen hand

288.

wilde houden en dat men het Hof er inder-

211 GAR; ORA: Criminele officiersrolle, 11 en 24

daad van verdacht deze zaak — met hulp van

november en 8 en 22 december 1672, inv. nr.

de Rotterdamse baljuw, die immers onder het
directe gezag van het Hof stond — naar zich

288.
212 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

toe te willen trekken. Verboom was bang dat

inv. nr. 5294, dossier 20.

de confrontatie tussen Izaak, Samuel en

213 Deze brief is gedateerd op 30 januari 1673.

Theophilus zou mislukken, wanneer de Rot-

214 Eerder had Ruijsch in een brief aan het Hof

terdamse schepenen de zaak geheel zelf afde-

ook al om een inventarisatie van de goederen

den. Hij wilde daarom advies van het Hof

van Samuel en Theophilus gevraagd.

over hoe er verder in Rotterdam geprocedeerd

215 Het betreft hier een vertaling van een Latijnse

diende te worden, temeer daar sommigen

omschrijving die kort daarvoor is gegeven.

begonnen te roepen dat de zaak van Izaak

216 WNTl, kol. 718; s.v. achterstraat.

Naeranus onder de pas aangekondigde alge-

217 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

mene amnestie diende te vallen (zie hierna).

inv. nr. 5294, dossier 20. Achter dit vertaalde
citaat bevindt zich een los blaadje met de vol-

205 In de handschriftversie wordt gesproken van
procureur Kroesbeek (in andere afschriften

gende tekst: 'Dat geen boeckvercoper, ofte

ook wel Croesbeek), terwijl de procureur in

ymant anders wie hy sij sal mogen ontfangen,

de gedrukte versie Groesbeek wordt

ofte aennemen, veel min vercopen, uytgeven,

genoemd. In het algemeen wordt deze Rot-

ofte onder 't volck debiteren eenige packetten

terdamse procureur aangeduid met Croes-

ende boeckiens daer niet beneffens gaet een

beek.

advijs brieff vanden sender, met onder teeckeninge van syn naem ende toenaem ende

206 Onder de verhoortekst in het dossier van het

woonplactse, ende voor welcke boeckens

Hof is inderdaad een aantal toevoegingen
geschreven. Zo wees Izaak er onder meer met

mede niet en staet den naem ende toenaem

nadruk op dat hij de inhoud van het pamflet

van drucker ende maecker.' Deze tekst ver-

ten zeerste afkeurde en dat hij had afgeraden

toont een sterke gelijkenis met de inhoud van

het te drukken.

een edict van het I lof van Holland van 6
oktober 1672. Bodel Nyenhuis is van mening

207 Deze borg was bedoeld om daaruit later de

dat dit edict is ingegeven door de ontwikke-

boete waartoe Izaak door de schepenen zou

474

NOTEN BIJ 204 T/M 206

lingen rond het HoUants venezoen. Voor dit

221 Om dat bevel was gevraagd door procureur-

vermoeden draagt hij echter geen nadere

generaal Ruijsch, in de vorm van een brief.

argumenten aan (1892, pp. 127-128). Aange-

Deze briefis ongedateerd; terminus post

zien het genoemde losse blaadje zich bevindt

quem voor het schrijven daarvan is 26 sep-

bij de stukken betreffende (onder meer) het

tember 1672.

HoUants venezoen, is Bodel Nyenhuis' ver-

222 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

moeden zeer aannemelijk; vergelijk ook

inv. nr. 5294, dossier 20.

hoofdstuk 2.

223 Zie ook Roorda 1961, p. 214.
224 GAL: Verslagen van de gedeputeerden van Lei-

218 De Latijnse passages zijn gedeeltelijk ook vertaald dan wel samengevat in het Nederlands.

den, 21 maart 1673, inv. nr. 9307.

RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

225 GAL: Registers dagvaart 1673-1675, 8-23
december 1673, Г33 , inv. nr. 9298.

inv. nr. 5294, dossier 20. Uit het Corpus is een

226 RAZH; Staten van Holland: Resoluties, 22

gedeelte overgenomen uit de Codex (IX, 36)

december 1673, pp. 89-90, inv. nr. 106.

(Zie Krüger [cop.] 1967, p. 387: Corpus Iuris
Civilis, vol. 2: Codex Iustinianus). Ook uit de

227 Wagenaar 1794, pp. 221-223.

Codex Theodosianus heeft men verschillende

228 RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,
inv. nr. 5294, dossier 20.

gedeeltes overgeschreven (XXXIIII = Brev.
XXIIII) (zie Mommsen/Kriiger [1971], pp.

229 Vierde-eeuwse kerkvader.

486-489).

230 Melles 1958, pp. 88-89.
231

219 Vergelijk ook Fockema Andreae 1961, p. 157.

In de pamflettenverzameling Nederduitse en
Latynse keurdigten, By een verzamelt door de

Zie over de invloed van het Romeinse recht

liefhebberen der oude Hottandse vryheit. O p

uitgebreid hoofdstuk 2.

nieuws overzien en wel met een derde vermeer

220 In het dossier van het Hof bevindt zich een

derd. De meeste noit voor dezen gedrukt (Rot

rekwest van Anna Rijckwaert aan het Hof.
Via dit rekwest probeerde zij het niet ver-

terdam: Pictcr van der Goes, 1710-1747) zijn de

schijnen van haar zoon Theophilus te verkla-

aan één auteur roegeschreven pamfletten tel-

ren: toen de dagvaarding uitging, was hij

kens bij elkaar gezet. Het is derhalve opval-

namelijk net naar Amsterdam en andere

lend, dat rond de weergave van het HoUants

plaatsen in Noord-Holland vertrokken. Zij

venezoen (op pp. 88-96) teksten van de hand

had hem daarom meteen een brief gezonden,

van Joachim Oudaen zijn geplaatst (met dank

maar uit zijn wegblijven maakte zij op, dat

aan prof. dr. J.J.V.M. de Vet die mij hierop at-

deze brief niet was aangekomen. Daarom ver-

tendeerde). Vergelijk ook Te Winkel 1973,

zocht zij het Hof nu met de verdere procedu-

p. 374, waar de auteur opmerkt dat het Hol-

res nog twee of drie dagen te wachten. Als

Unts venezoen 'in elk geval uit Oudaen's om-

Theophilus terugkwam, zou hij zo spoedig

gangskring is voort gekomen.'

mogelijk zijn onschuld voor het Hof komen

232 Ik heb de indruk dat drukkers, verspreiders

aantonen. Voor de zekerheid had Anna Rijck-

en bezitters van opruiend drukwerk in het

waert hem de avond tevoren nóg een brief

algemeen eerder werden vervolgd dan de

gezonden.

auteurs van dat drukwerk. Auteurs waren dan
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ook vaak veel moeilijker te achterhalen. In de

243 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 26 sep

censuurplakkaten lag in ieder geval vrijwel

tember 1694, pp. i8r-i8v, inv. nr. 286.

altijd de nadruk op de drukkers, verspreiders

244 RAZH; Hof van Holland: Brieven aan de stad

en bezitters.

houder, 21 december 1694, ІТзіз -зіб , inv. nr.
436.

233 Uit de inhoud van het pamflet valt op te
maken dat met hem de remonstrantse predi

245 RAZH; Hof van Holland: Brieven aan de stad

kant-literator Geraerd Brandt sr. werd

houder, 29 mei 1695, ГГ5 -7Г, inv. nr. 437.

bedoeld.

246 Met de verdere afhandeling van de zaak heeft
men zich in Rotterdam ook niet meer be

234 Zie p. 3 (fA2r) van het genoemde pamflet. Er

moeid.

werd gebruik gemaakt van exemplaar к в н
pamflet 10618.

247 De hieronder te bespreken kwestie kwam
gedetailleerd aan de orde in Geesink 1888; zie

235 Van Eeghen 1978, pp. 63-64. Zie voor Rieuwertsz. ook de sTCN-online en Gruys en De

ook Knuttel 1900, pp. 354-355 en de aldaar

Wolf 1989, p. 207.

opgegeven literatuur. Van de gegevens in
Geesink 1888 werd voor de onderstaande

236 Zie hierover onder meer Meinsma 1896, pp.

beschrijving gebruik gemaakt.

Ш-113 en Zilverberg 1969-1970, p. 232. Zie
over de contacten van Rieuwertsz. met

248 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 26 juli 1688,

Baruch de Spinoza, Lodewijk Meijer en

Í29r-f29v, inv. nr. 32.

Johannes Bouwmeester, Van Suchtelen 1987,

249 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 27 juli en 9

pp. 391-404; vergelijk ook hoofdstuk 2.

augustus 1688, f29v-f3or en f33v-f)4r, inv. nr.

237 Overigens zij hier opgemerkt dat de uitge

32.

breide beschrijving van de kwestie-Naeranus

250 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 23 augustus

voor een deel wordt mogelijk gemaakt door

en ι september 1688, f35v-f38v, inv. nr. 32.

de vele archiefstukken die zijn overgeleverd.

251 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 3 september

Veel andere zaken moeten voor soms aanzien

1688, f38v-f39v, inv. no. 32.

lijke gedeeltes onderbelicht blijven, omdat

252 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 18 oktober

bronnenmateriaal dan eenvoudigweg ont

1688, f5ir-f)iv, inv. nr. 32.

breekt.

253 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 25 oktober

238 GAR; ORA: Criminele ofFiciersrolle, inv. nr. 288.

1688, Í52r, inv. nr. 32. De kwestie-A Brakel

239 Zie aldaar en de op die plaats opgegeven

kwam ook verschillende malen aan de orde in

secundaire literatuur.

de vergaderingen van de Nederduitse gerefor-

240 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 19 maart

meerde kerkenraad. Op 26 juli 1688 besloot

1694, р. 9Г, inv. nr. 286 en GAR; OSA: Ingeko

men de heren Grebbcr, Texelius, Plancius en

men missiven en verdere stukken, 19 maart

De With met de vroedschap te laten spreken.

1694, inv. nr. 382.

O p 29 oktober stuurde men, uit angst voor

241 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 30 maart

een escalatie, wederom een delegatie naar de

1694, pp. iov-iir, inv. nr. 286.

burgemeesters. Zie GAR; Hervormde gemeen-

242 GAR; OSA: Ingekomen missiven en verdere

te Rotterdam: Acta kerkenraad, 26 en 28 juli

stukken, 30 maart 1694, inv. nr. 382.

en 29 oktober 1688 en 2 februari 1689, pp.
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217-218, p. 234 en p. 239, inv. nr. 7.

261 GAR; ORA: Criminele examenboeken, 25 en
26 oktober 1688, inv. nr. 141.

254 Zie hoofdstuk 2 voor andere voorbeelden van
stadhouderlijke interventies.
255 GAR; OSA: Vroedschapsresoluties, 12 juli 1690,

262 Zie hierboven.
263 Het is van belang in het oog te houden dat

fi82r-fi82v, inv. nr. 32.

hier uiteraard sprake is van een zeer subjectieve beschrijving van de gebeurtenissen.

256 Bedoeld werd Hollands Koors, verergert in een
derdendaagsche, vervallen in een quijnende ste-

264 Hierbij zij opgemerkt dat Boekenes zijn win-

kte, en geeindigt in ellendige doodstuypen. Sijn-

kel dreef vlak naast de korenbeurs.

de een verhaal van de onheylen en kleine adem-

265 Rechtspraak bij vlug verlopende procedure

halingen, die den lande van Holland en West-

volgens bepaalde vaste regels, te vergelijken

Vriesland, sedert ruym 1600 jaren herwaarts is

met het huidige kort geding (WNT VII, kol.

overgekomen; soo ten tijden van de graven, ah

5699; s.v. kort (I)).

ook onder de gewaande vrye regeering, staats-

266 Hazewinkel heeft in zijn aantekeningen over

gewijse in naam, doch stad-houderlijke in der

Rotterdamse boekverkopers en -drukkers

daat. Mitsgaders het proces crimineel, tusschen

(GAR; Handschriften: Aantekeningen van

de ingezetenen van Holland ende de heer Cas-

Hazewinkel, map LI: B-Bo, inv. nr. 1686)

par FageU Raad-Pensionaris van Hottand en

Boekenes' verslag in zijn geheel getranscri-

West-VriesUndetc. Door Lieven van Waar-

beerd. De bron die hij daarbij vermeldt,

mond, in 't jaar onser verlossing 37, onser sla-

namelijk 'Extract uit de Collectie van stukken

verny 15, onser sterven 3. Dit anti-stadhou-

rakende het tumult te Rotterdam en plunde-

derlijk pamflet zag het licht in het jaar 1687.

ring van het huis van den Bailliuw mr. Jacob

Vergelijk Knuttel 1914, pp. 64-65, nr. 212 en

van Zuijlen van Nievelt, fol. 70.' kon niet

idem 1978, p. 401, nrs. 12616 en 12617; zie

worden teruggevonden. Wel werd Boekenes'
verslag aangetroffen in GAR; Handschriften:

ook hoofdstuk 2 en bijlage I.

XXXVII. Proces-stukken in zake Mr. J. v.

257 RAZH; Hof van Holland: Resoluties, 2 okto-

Zuijlen van Nijevelt. A° 1690 (MS), f232-

ber 1688, fio4r, inv. nr. 285.
258 Zie hoofdstuk 2.

f237, inv. nr. 1930. Inhoudelijk is de weergave

259 GAR; ORA: Criminele examenboeken, 24 en

van dat verslag gelijk aan de transcriptie van
Hazewinkel; de spelling van het geheel wijkt

29 september 1688, inv. nr. 141.

echter duidelijk af.

260 De baljuw noemde met name de plakkaten
van november 1681 en juni 1684. Hij doelde

267 Blijkbaar wenste men een officiële bevestiging

daarmee op de censuurplakkaten van de Sta-

dat de beoordeling van de kwestie behoorde

ten van Holland van 28 november 1681 en 24

tot de jurisdictie van de Rotterdamse sche-

juni 1684 tegen het drukken van schotschrif-

penbank. Aangezien Rotterdam op andere

ten, boeken over de Republiek en haar bond-

momenten wat zijn jurisdictie betreft zeer

genoten zonder echte drukkersnaam en libel-

eigengereid optrad, is dit verzoek aan het Hof

len betreffende het bestuur van de staat zon-

tamelijk opmerkelijk te noemen. Nu over

der naam van de drukker of onder een gefin-

deze censuurkwestie namelijks nog archief-

geerde naam (zie hoofdstuk 2).

stukken voor handen zijn, kan naar de
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bedoeling van de Rotterdamse magistraat

geweest en zelfs onder het volck toebak ge-

slechts worden gegist.

soogen. Oock heeft Mandeville inde krysraet
tot Rotterdam in presentie van de Heer Vas-

268 GAR; ORA: Uitgaande missiven, fi05-fio8, inv.

terdus Groenix en meer andre opentlyck

nr. 78.

gescght ende daarin geglorieert.'

269 Zie hierboven.
270 GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap, 23

274 Zie hierover Dekker 1992 en idem 1994.

oktober 1690, f22or-Í220v, inv. nr. 32.

275 Over Bernards mogelijke auteurschap van dit
pamflet merkt Dekker op: 'If Mandeville was

271 Deze getuigenissen zijn bijeengebracht in
GAR; OSA, inv. nr. 1151. Ook in het RAZH zijn

the author of the 'Sanctimonious Atheist',

grote verzamelingen bewijsmateriaal te vin-

then his Dutch work is in any case in kee-

den; vergelijk bijvoorbeeld RAZH; Hof van

ping with his later work.' (Ibidem, p. 487; zie

Holland: Resoluties, 7 oktober 1690, р. 150Γ,

ook idem 1994, p. 7).

alwaar wordt verwezen naar een apart stuk

276 Dekker 1992, pp. 488-489 en idem 1994, pp.

met de titel 'Verbael van Rotterdam, gehou

8-9. Zo worden in het RAZH in een apart

den inden jaere 1690 ende 1691'. Zie ook

omslag twee pamfletten bewaard: Doodt stuy-

RAZH; Hof van Holland: Criminele papieren,

pe, ofEggo-klacht diejaep Zuyle over sijn onge-

inv. nr. 5356 en 5357, port. A2 en A3, dossier

val doet, waarin een anonieme auteur de bal-

8, 1690: 'Crimineele papieren rakende den

juw zijn nood laat klagen aan de echo in het

bailluw Zuijlen van Nieveld te Rotterdam,

bos, die hem vervolgens in echo-antwoorden

1690', alsmede ibidem, inv. nr. 5361 en inv.

begint te treiteren. Op het blad waarop deze

nr. 5362. De genoemde stukken in het RAZH

tekst is afgedrukt, staat ook een ander ano-

zijn verder buiten beschouwing gelaten; aan

niem paskwil: Op de val van Jacob Zuylen van

de stukken in het GAR zijn wel gegevens ont

Nieveit, gewesen bailjuw, raad en prins der stad

leend (zie hierna).

Rorterdam[!]. In hetzelfde omslag bevindt
zich nog Een nieuw kluchtigh liedt, van het

272 'Cornells Waers en seyn vrouw hebben gesien
dat Bortius den drucker de gedruckte pas-

Uven en bedrijf van Jacob van Suylen (Rotter-

quillen van Scheynheylig Atheïst [zie hierna]

dam: Pieter Pietersz., 1690) (RAZH; Staten

het welck het seyn geweest is van de cabalis-

van Holland: Pamfletten tegen Jacob van

ten [= de aanzet voor de oproerkraaiers], des

Zuylen van Nijevelt, Officier in de stad Rot-

nachts voor de plunderinge heeft aen

terdam, wiens huis in 1690 is geplunderd,

geplackt. De vrouw van Waers heeft het

1690, inv. nr. 6378).

gezecht tegens Globe de weynkooper ende de

277 De door hem aangelegde collectie, waar-

vrouw van perter Van der Steen. Waers en

schijnlijk bedoeld om later als bewijs te die-

zeyn vrouw hebben noch verscheyde pasquil-

nen, bevindt zich nog steeds in het archief

len onder haer die zy dien nacht hebben afge-

van de familie Van Zuijlen van Nijevelt.

ruckt.'

278 Waaronder een pamflet, aangeduid als De

273 'Mandeville den dockter wiens zoon abzoluyt

Echo (zie Dekker 1994, p. 9), waarover in de

gehouden wert voor den autheur van het

getuigenverklaringen verschillende malen

bovengen. pasquil, heeft by het canon

wordt gesproken.
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279 Zie hierboven.

ten dienste; aan de interne boekencensuur

280 'Den boeckverkooper Boeckenes heeft plaet-

van de kerk zijn, hierna, aparte paragrafen
gewijd.

jes gedruckt met een galgh.' Was dit een
wraakactie van Boekenes vanwege diens zwa-

285 GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap, 5

re bestraffing voor het in bezit hebben en ver-

oktober 1689, fl23r-fl23v, inv. nr. 32.

kopen van HolUnds koorsi

286 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta
kerkenraad, 28 augustus 1687, p. 170, inv. nr.

281 Vergelijk ook ibidem, pp. 6-7.
282 Ook eerder werden reeds lieden vervolgd die

7287 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

op een of andere manier bij de onlusten van
1690 betrokken waren geweest. Zo begon het

kerkenraad, 14 juli 1688, p. 216, inv. nr. 7.

Hof van Holland een proces tegen de medail-

288 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

lemaker Johannes Smeltzing (nauw bevriend

kerkenraad, 27 augustus 1687, p. 169, inv. nr.

met Ericus Walten), die een roemruchte

7·
289 Zie over de geschiedenis van de Rotterdamse

medaille op het Costermanopoer vervaardigde (zie over hem, onder meer, Knuttel 1900,

Illustre school Kan 1888.

pp. 408-410 en Brown 1996, pp. 34-35; over

290 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

de medaille: Van Kerkwijk 1915-1916). In sep-

kerkenraad, 3 september 1687, p. 173, inv. nr. 7.

tember 1691 veroordeelde het Hof ene Cla-

291 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

seijntje Jans: zij bekende onder meer dat zij

kerkenraad, 21 april 1688, p. 205, inv. nr. 7.

was gaan kijken naar een tegen de Rotter-

292 Zie Bodel Nyenhuis 1892, p. 117.

damse beurs aangeplakt paskwil tegen Van

293 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

Zuijlen van Nijevelt. Voor dit vergrijp en een

kerkenraad, 10 oktober 1695, p. 518, inv. nr. 7.

aantal andere vergrijpen werd zij gegeseld,

294 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

waarna zij voor eeuwig werd gebannen uit

kerkenraad, 12 oktober 1695, p. 519, inv. nr. 7.

Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, ter-

295 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

wijl ook de kosten van justitie voor haar reke-

kerkenraad, 19 oktober 1695, p. 519, inv. nr. 7.

ning kwamen (RAZH; Hof van Holland:

296 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

Registers van criminele sententies, 26 septem-

kerkenraad, 10 september 1692, pp. 392-393,

ber 1691, f37r-f38v, inv. nr. 5658; ook in ibi-

inv. nr. 7.

dem: Geregistreerde criminele sententies en

297 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

dictums, inv. nr. 5861).

kerkenraad, 29 september 1692, p. 395, inv. nr.

283 Bernard Mandeville was al eerder de stad uitgetrokken: 'After the riot Bernard Mandeville

7·
298 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

returned to Leiden, according to some people

kerkenraad, 29 oktober 1692, p. 399, inv. nr.

because he realised he had been a bit too visi-

7·
299 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

ble in the affair.' (Dekker 1992, p. 494; zie
ook idem 1994, p. 16).

kerkenraad, 5 en 28 november 1692, pp. 400-

284 Berispingen, uitsluitingen van het avondmaal

401 en p. 403, inv. nr. 7.

en dergelijke stonden de kerkenraad daartoe

300 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta
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sis nam een eigen boek in gebruik. Dit vietde

kerkenraad, 5 en 19 november en 2 december

actaboek (Inv. nr. 4) bleef na het einde van de

1693, pp. 448-449, inv. nr. 7.

strijd het enige actaboek van de herenigde clas

301 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta
kerkenraad, 10 en 17 maart en 21 april 1694,

sis. De acta van 27 september 1610-28 januari

pp. 457-458 en pp. 463-464, inv. nr. 7.

1619 in het derde actaboek (Inv. nr. 3, p. 70147) lopen hierdoor parallel met die van okto

302 Voorafgaand aan de druk konden door de

ber 1610-18 december 1618 in het vierde acta

kerkenraad immmers passages verwijderd of

boek (Inv. nr. 4, p. 1-56).' (Ibidem, p. XXV).

veranderd worden!

Voor de onderhavige studie zijn alle actaboe

303 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

ken in het onderzoek betrokken.

kerkenraad, 24 juli 1697, p. 585, inv. nr. 7.
304 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

316 Ibidem, pp. XVII-XVIII.

kerkenraad, 1 januari 1698, p. 6oo, inv. nr. 7.

317 Zie Bouterse 1991.

305 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

318 O p deze plaats komen de casus aan de orde

kerkenraad, 8 januari 1698, pp. 600-601, inv.

waarbij de Nederduitse gereformeerde ker

nr. 7.

kenraad geheel op eigen initiatiefis opgetre
den. De samenwerking met de Waalse kerk

306 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

zal verderop worden besproken.

kerkenraad, 21 mei 1698, p. 612, inv. nr. 7.
Zie voor een weergave van deze kwestie ook

319 Hoofdstuk 3.

Rietbergen [cop.] 1974, pp. 59-60 en de

320 Door het ontbreken van de kerkenraadsstuk-

aldaar opgegeven literatuur. Over de Boek

ken tot 1639 kan voor deze periode alleen

zaalverder: Bots [cop.] 1974; meer in het bij

gekeken worden naar de classis.

zonder over Rabus: De Vet 1980.

321 In principe was het de bedoeling dat visitaties
vooraf, dus voordat een werk werd gedrukt,

307 De gegevens voor deze paragraaf zijn ont
leend aan Hazewinkel 1974-1975, pp. 959-1018

plaatsvonden. Aangezien veel auteurs zich

en pp. 1040-1045.

echter aan deze regel niet hielden, werden

308 De ruzie betrof het beroep van Simon Epis-

ook veel geschriften achteraf onderzocht,

copius naar de gemeente van Bleiswijk.

waarna dan eventueel alsnog maatregelen
getroffen konden worden.

309 Kersbergen 1934, p. 3.
310 Bouterse 1991, p. XV

322 Zie hoofdstuk 3 voor de regels die golden

311 Ibidem, p. XVI.

voor de boekvisitaties.

312 Ibidem, pp. XVI-XVII.

323 Zo luidde het in augustus 1622 in de acta van

313 Ibidem, p. K .

de classis bijvoorbeeld: 'is besloten, dat int

314 Ibidem, р. K .

Classis van Schielant visitatores der boecken,

315 Bouterse wijst voor de acta van de twee classes

die gedruckt sullen werden, souden sijn de

op het volgende: 'Door de scheuring in de clas

predikanten van Rotterdam, ende neffens

sis ontstonden niet alleen twee classes maar

haer Jeremías der Stercke van Hillegersberg.'

ook twee verschillende actaboeken. De remon

(GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

strantse classis bleef het derde actaboek (Inv.

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 15

nr. 3) gebruiken; de contraremonstrantse clas

augustus 1622, p. 125, inv. nr. 4).
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324 Met persoonlijke kwesties wordt gedoeld op

334 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

censuurzaken binnen kerkenraad of classis,

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 20

waarbij slechts enkele individuen waren

november 1656, inv. nr. 5. Eveneens vermeld in

betrokken.

GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de
voormalige classis Schieland (Rotterdam),

325 Bouterse 1991, pp. 440-441: Classis X; remon-

Compendium en repertorium, p. 91, inv. nr.

stranten, Rotterdam, 10 juli 1617, pp. 138-139,
inv. nr. 3.

21.

326 Bedoeld werd waarschijnlijk zijn Spieghel

335 Hiermee wordt gedoeld op grote, meer lande-

waer inne cortelijck doch cUerlijck wert aen-

lijke censuurkwesties waarover alle kerkenra-

ghewesen, hoe de Gerefor[meer]de leeraers ende

den, alle classes en alle synodes dienden te

leere van Adriaen Symontsen ende den remon-

overleggen en te adviseren. Te denken valt aan

stranten, met openbare onwaerheden ende taste-

de discussie omtrent de twistgeschriften als het

licke lasteringen, beswaert ende verdacht ghe-

gevolg van de langlopende ruzie tussen Vbetius

maeckt werden, midsgaders oock dat de leere

en Maresius en de commotie die ontstond

der remonstranten, aengaende de vijf articulen

door geschriften van auteurs als Bekker en

met de Uere der papisten, luterschen, weder-

Röell. Zie voor een uitgebreidere inhoudelijke

doperen .ór, overeencomt(Leiden, 1618).

weergave van dergelijke kwesties hoofdstuk 3.

327 Dit is een voorbeeld van een zaak die (in de

336 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

periode voor 1639) wel degelijk eerst in de

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 21

kerkenraad aan de orde was gesteld, alvorens

juni 1649, inv. nr. 5.

men de zaak doorschoof naar de classis.

337 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

328 Bouterse 1991, p. 474: Classis V, Schiedam, 2

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 12

april 1619, pp. 73-74, inv. nr. 4.

december 1668, inv. nr. 6.

329 Dit boekje bevat een opdracht aan de rege-

338 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

ring van Rotterdam. Deze opdracht is gete-

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 12

kend met de naam van de auteur: 'Gheghe-

december 1674, inv. nr. 6.

ven tot Yselmonde den 22. Martij... A. Joan-

339 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

nis Roterodamensis.' (Knuttel 1978, p. 536,

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 11

nr. 2786).

oktober 1672, inv. nr. 6.

330 Bouterse 1991, p. 477: Classis (extraordinaris)

340 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

VII, Rotterdam, 7 mei 1619, pp. 78-79, inv.

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 9

nr. 4.

januari 1673, inv. nr. 6.

331 GAR; Hervormde Gemeente: Acta kerkenraad,

341 Hiermee wordt gedoeld op kerkelijke klach-

11 augustus 1649, inv. nr. 3.

ten over het verschijnsel van ongewenst drukwerk in het algemeen. Bij deze klachten

332 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de
voormalige classis Schieland (Rotterdam), 5

betrof het geen concrete titels; veelal ging het

september 1650, inv. nr. 5.

om aansporingen aan de wereldlijke overheid
tot het nemen van meer algemene censuur-

333 GAR; Hervormde Gemeente: Acta kerkenraad,

maatregelen.

16 november 1650, inv. nr. 4.
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342 GAR, Hervormde Gemeente Archief van de

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 11

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 19

april 1673, inv nr 6

juni 1668, inv nr 6

355 Rotterdam J Borstius, 1673 (sTCN-onhne)

343 GAR, Hervormde Gemeente Archief van de

356 Zie GAR, Hervormde Gemeente Archief van

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 7

de voormalige classis Schieland (Rotterdam),

juli 1671, inv nr 6

6 juli en 10 oktober 1673 en 10 april 1674,

344 Zie hoofdstuk 3

inv nr 6, alsmede GAR, Hervormde Gemeen
te Archief van de voormalige classis Schie

345 GAR, Hervormde Gemeente Archief van de

land (Rotterdam), Compendium en reperto

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 25

rium, pp 130-132 en Knuttel 1915, ρ 64

januari 1675, inv nr 6

synode gehouden te Woerden, 10-20 juli

346 Hiermee werd zonder enige twijfel gedoeld

1674, artikel 38

op Spinoza's Tractatus theobgico-politicus,
waarvan de volledige titel immers luidde

357 In 1673 verscheen van De Herders hand ook

Tractatus theologico-polittcus continens dtsserta-

het Schnfiuurlijk bewijs voor den heiligen doop

twnes aliquot, qutbus ostendttur libertatem

van naastgeloovtge ouders kinderen (Rotter

phibsophandt non tantum salva ptetate et rei-

dam Η Goddaeus, 1673) (sTCN-onhne)

pubhcae pace posse concedi sed eandem nisi

358 Rabus zal ook hierna nog aan de orde

cum pace теіриЫісае ipsaque ptetate talli non

komen

posse

359 GAR, Hervormde gemeente Rotterdam Acta

347 Via een invoegteken wordt op deze plaats

kerkenraad, 18 december 1686, ρ 147, inv nr

verwezen naar de marge, waar staat vermeld

7 Hoe (en waarom) een en ander verduide

'dat gemaekt is van een schoolmr tot Ehin

lijkt moest worden, staat niet vermeld in de

gen en uytgegeven '

acta

348 Bedoeld zal zijn Kentekenen van de weder

360 GAR, Hervormde gemeente Rotterdam Acta

geboorte Vermeerdert met eenighe brieven

kerkenraad, 5 december 1692, 5 november

van kerckelyke consideratien (Amsterdam J

1693, 8 december 1694, ρ 406, ρ 448 en ρ

van den Bergh, 1670) (NCC en STCN-

488,inv nr 7

onhne)

361 Vooral bij iemand als Rabus is dat onzeker,

349 GAR, Hervormde Gemeente Archief van de

vergelijk immers de problemen die herhaalde

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 8

lijk ontstonden over door de kerkenraad ver

juli 1670, inv nr 6

foeide passages in Rabus'

Boekzaal-iñeveim-

350 Zie hoofdstuk 2 en bijlage I

gen (zie hierboven) Toen waren Rabus en

351 Zie over hem Hazewinkel 1974-1975, pp

drukker Van der Slaart in ieder geval niet of

1047-1049

nauwelijks bereid naar de kerkenraad te luis-

352 Gedrukt door H Goddaeus in 1673

teren, ondanks het feit dat de Rotterdamse

353 Vergelijk Knuttel 1915, pp 22-23 synode

magistraat expliciet de visitatie van de afleve-

gehouden te 's-Gravenhage, 11-22 juli 1673,

ringen aan de kerkenraad had overgelaten en

artikel 38

zowel Van der Slaart als Rabus door die

354 GAR, Hervormde Gemeente Archief van de

magistraat werden vermaand
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voormalige classis Schieland (Rotterdam), 26

362 Zie ook het gedeelte over de interne boeken-

juni 1691, inv. nr. 7.

censuur door de Rotterdamse, Waalse
gemeente, hierna.

374 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta
kerkenraad, 27 februari 1692, pp. 361-362, inv.

363 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

nr. 7.

kerkenraad, 22 augustus 1691, pp. 338-340,
inv. nr. 7. Zie ook Knetsch 1967, p. 330 (noot

375 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

302).

kerkenraad, 5 maart 1692, pp. 363-364, inv.
nr. 7.

364 Deze regel was vastgelegd in art. 55 van de
kerkorde; zie daarover hoofdstuk 3 (alsmede 5

376 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

en 6).

kerkenraad, 17 maart 1692, pp. 365-366, inv.
nr. 7.

365 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de
voormalige classis Schieland (Rotterdam), 1

377 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

juli 1692, inv. nr. 7.

kerkenraad, i8 maart 1692, pp. 366-367, inv.
nr. 7.

366 Vergelijk GAR; Hervormde Gemeente: Archief
van de voormalige classis Schieland (Rotter

378 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

dam), 1 juli en 18 augustus 1687, 29 juni 1688,

kerkenraad, 19 maart 1692, pp. 368-369, inv.

28 juni 1689, 1 juli en 7 oktober 1692, 23 juni

nr. 7.

1693 en 21 juni 1695, inv. nr. 7.

379 Zie GAR; Hervormde gemeente Rotterdam:
Acta kerkenraad, 20 en 23 maart, 2, 9, 13, 23

367 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

en 30 april en 4 juni 1692, pp. 369-372, pp.

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 27

374-375. P- 377 en pp. 380-381, inv. nr. 7.

juni 1690, inv. nr. 7.
368 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

380 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 22

kerkenraad, 9 april 1692, p. 373, inv. nr. 7.

juni 1694, inv. nr. 7.

381 Vergelijk GAR; Hervormde Gemeente: Archief
van de voormalige classis Schieland (Rotter

369 Zie over de gewraakte vertaling ook de

dam), 1 juli 1692, inv. nr. 7.

hoofdstukken 3, 5 en 6.
370 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

382 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 1

kerkenraad, 5 december 1692, p. 405, inv. nr. 7.

juli 1687, inv. nr. 7.

383 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

371 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

kerkenraad, 7 januari 1693, p. 406, inv. nr. 7.

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 18

384 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

augustus 1687, inv. nr. 7.

kerkenraad, 26 mei 1693, p. 468, inv. nr. 7.

372 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

385 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 29

kerkenraad, 16 juni 1693, p. 470, inv. nr. 7.

juni 1688, inv. nr. 7. Vergelijk ook ibidem, 28

Een en ander is zonder effect gebleven:

juni 1689, inv. nr. 7: 'aengaende het boek van

bekend is immers dat, na het verbod van de

Hertsoeker, blijft de Classis bij haer misnoe

Utrechtse magistraat, door andere wereldlijke

gen over het selve.' Zie verder hoofdstuk 3.

instanties nooit een oficieel verbod van de
Betoverde werelt is afgekondigd.

373 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de
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386 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de

396 Zie over hem uitgebreid Knetsch 1967 en

voormalige classis Schieland (Rotterdam), 6

idem 1971; over zijn langlopende ruzie met

oktober 1693, inv. nr. 7.

Pierre Bayle: Kan 1890.
397 Zie over hem Cerny [cop.] 1987.

387 GAR; Hervormde Gemeente: Archief van de
voormalige classis Schieland (Rotterdam), 20

398 Zie Schuurman [cop.] 1976 over Henry Bas-

april 1694 (zie ook 21 juni 1695), inv. nr. 7.

nage.

Zie hoofdstuk 3 voor de afloop van de affaire.

399 Over Pierre Bayle, zie uitgebreid Labrousse

388 Zie hoofdstuk 3.

1961, idem 1963-1964, idem 1965, idem 1983

389 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

en idem 1987.

kerkenraad, 19 en 25 april 1691, p. 329, inv.

400 Zie Nellen [cop.] 1976.

nr. 7. Vergelijk ook GAR; Hervormde

401 Er zij er hier op gewezen dat de acta van de

Gemeente: Archief van de voormalige classis

Waalse kerkenraad voor de periode 1600-1652

Schieland (Rotterdam), 24 april 1691, inv. nr.

verloren zijn gegaan. Dat betekent dat er

7: 'De kerckenraed van Rotterdam vraegt of

voor de periode 1617-1625 en 1647-1652 niets

de saecke van den professor Röell, en sijn

gezegd kan worden over eventuele censuur-

sentimenten aengaende de generatie des

kwesties binnen de Rotterdamse Waalse kerk.

soons, en de tijdelijcke doot der geloovigen

402 Vergelijk de hierboven reeds genoemde litera-

niet behoort nomine Classis op de naest aen-

tuur.

staende synode gebragt te werden. De E.

403 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

Classis vint goet dat het als een gravamen op

kerkenraad, 19 mei 1688, p. 209, inv. nr. 7.

hare naem daer kome.'

404 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

390 Zie hoofdstuk 3.

kerkenraad, 9 juni 1688, p. 211, inv. nr. 7.

391 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

405 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

kerkenraad, 14 april 1692, p. 374, inv. nr. 7

kerkenraad, 23 april 1692, p. 376, inv. nr. 7.

392 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

406 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

kerkenraad, 27 juni 1692, p. 384, inv. nr. 7.

kerkenraad, 30 april 1692, p. 371, inv. nr. 7.

Opnieuw zij verwezen naar hoofdstuk 3 voor

407 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

een weergave van de afloop van deze kwestie

kerkenraad, 28 november 1692, p. 403, inv.

op synodaal niveau.

nr. 7.
408 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

393 De gegevens voor deze paragraaf zijn ont-

kerkenraad, 28 januari 1693, p. 408, inv. nr. 7.

leend aan Hazewinkel 1974-1975, pp. 10811084. Voor een zeer gedetailleerde beschrij-

409 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

ving van het ontstaan en de ontwikkeling van

kerkenraad, 18 februari 1693, p. 410, inv. nr.

de Waalse gereformeerde kerk binnen de

7410 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

Republiek in het algemeen en Rotterdam in
het bijzonder zij verwezen naar Poujol 1902.

kerkenraad, n maart, pp. 413-414, inv. nr. 7.

394 Zie hierover uitgebreid Bots, Posthumus

411 GAR; Hervormde gemeente Rotterdam: Acta

Meyjes en Wieringa [cop.] 1985.

kerkenraad, 25 maart 1693, p. 423, inv. nr. 7.

395 Deze universiteit werd in 1681 opgeheven.

412 Die overigens meer behelsde dan alleen de ge-
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schokcheid over enige van zijn geschriften; zie

421 GAR; Waalse kerk Rotterdam: acta van de ker

de hierboven genoemde secundaire literatuur.

kenraad, 5 augustus 1691, f187, inv. nr. 1. Zie
ook Knetsch 1967, p. 327.

413 GAR; OSA: Resoluties van de vroedschap, 30
oktober 1693, Й32 , inv. nr. 33.

422 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de ker

414 Vergelijk bijvoorbeeld GAR; Waalse kerk Rot

kenraad, 1 februari 1693, £126^227, inv. nr. 1.

terdam: Acta van de kerkenraad, 20 april, 31

423 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de ker-

juli en 1, 3, 7, 14, 18, 19, 21, 22 en 24 augustus

kenraad, 23 maart 1693, £129-^230, inv. nr. 1.

1695, fjo-fji, f6z-f6ç), inv. nr. 2. Ook na 1695

424 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de

sleepte deze zaak zich nog lange tijd voort;

kerkenraad, 31 mei 1693, f233, inv. nr. 1.

voor een beschrijving van de verdere ontwik-

425 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de

kelingen zij verwezen naar de vele secundaire

kerkenraad, 14 november 1694, fzyíz6,

literatuur over deze kwestie.

nr. 2. Zie ook Knetsch 1967, pp. 338-339.

415 De transcripties van de Franse acta zijn wat

inv.

426 Zie GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de

betreft de diacritische tekens en de interpunc-

kerkenraad, 20 februari en 20 maart 1695, f43

tie aangepast aan het huidige gebruik.

en f46, inv. nr. 2, alsmede hoofdstuk 5 en de
aldaar vermelde bronnen.

416 GAR; Waalse kerk Rotterdam: acta van de kerkenraad, 10 juni 1691, f186, inv. nr. 1.

427 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de
kerkenraad, 5 en 12 december 1694, f26-f28,

417 Zo gaf de Waalse kerkenraad in 1694 een zeer

inv. nr. 2. Zie ook Knetsch 1967, p. 333.

goede getuigenis van de persoon en het werk
van Jurieu. De geschriften die Jurieu had

428 Zie hoofdstuk 2 en bijlage I.

geschreven tegen de katholieke kerk konden,

429 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de

zo meende de kerkenraad, 'toujours être éga-

kerkenraad, 8 maart 1693, f227, inv. nr. 1.

lement utiles et doivent être également chèrs

430 GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van de

à nos frères.' (GAR; Waalse kerk Rotterdam:

kerkenraad, 23 maart 1693, f229, inv. nr. 1.

Acta van de kerkenraad, 26 september 1694,

431 Vergelijk GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta

Г2І-Г22, inv. nr. 2).

van de kerkenraad, 17 januari 1694, f246, inv.

418 Vergelijk bijvoorbeeld ook GAR; Waalse kerk

nr. 1, GAR; Waalse kerk Rotterdam: Acta van

Rotterdam: Acta van de kerkenraad, 24 okto

de kerkenraad, 12 en 25 april 1694, f9-fio, inv.

ber 1694, f23-f24, inv. nr. 2: verzoek van Juri

nr. 2, alsmede (uitgebreid) GAR; Waalse kerk

eu tot visitatie van de brieven die hij had

Rotterdam: Instructies voor de gedeputeerden

geschreven ter ondersteuning van de nog in

ter synode van Gouda in 1694, inv. nr. 62.

Frankrijk verblijvende gelovigen (later

432 Wel werden verschillende geschriften van

gedrukt als Lettres pastorales); zie ook Knetsch

Bekker en Röell ook door de Walen aan een

1967, p. 219.

inhoudelijk onderzoek onderworpen.

419 Eigenlijk dienden visitaties en goedkeuringen
aan het uiteindelijke drukken vooraf te gaan.

Noten bij hoofdstuk 5

420 Het lijkt erop dat ook Le Gendre met een
expliciete goedkeuring zijn positie hoopte te

1

versterken.

Helaas ontbreekt vooralsnog een moderne
stadsgeschiedenis van Deventer, waaruit een
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6

totaalbeeld van de positie en ontwikkeling
valt te herleiden Tot dusver is men voor de

2

3

7

verschillende geschriften die verschenen naar

afhankelijk van een groot aantal (min of

aanleiding van de provinciale onenigheden

meer) afzonderlijke publicaties, gewijd aan

Knuttel 1978, deel 2 , pp 241-242, de nrs 7568,

één of meerdere deelaspecten van de Deven-

7569,7574,7575,7579 en 7580, alsmede Busse-

ter geschiedenis Zie voor (zeer) globale

maker 1888, pp 94-95, noot 2 In Bussemaker

beschrijvingen van het (zestiende- en) zeven-

1888 wordt een gedetailleerde beschrijving ge

tiende-eeuwse Deventer Lugard 1949, pp 41-

geven van het ontstaan en verloop van de twis

55 en ['t Hoff 1939], pp 22-43

ten Archiefstukken over de geschriften die

1

In deze en de volgende paragrafen zullen

over en weer in het licht werden gegeven, zijn

slechts enkele, voor de stad zeer belangrijke,

te vinden in RAO, Resoluties van Ridderschap

gebeurtenissen en ontwikkelingen aan de

en Steden, 7 oktober 1654, inv nr 14, GAD, Re

orde worden gesteld Voor andere of nadere

gister van resolutien van Schepenen en Raad

gegevens zij verwezen naar de hieronder op te

van Gezworen Gemeente (Concordaten), 9

geven literatuur Zie voor een (zeer) beknopt

oktober 1654, f117, inv nr 125, GAD, Registers

overzicht van de verschillende gebeurtenissen

van resolutien van schepenen en raad, 23 no

(veelal per jaar beschreven), tot en met 1648

vember 1654, inv nr 4, lib 15, GAD, 'Reyse-

Moonen 1988, pp 93-[i04] Voor de gegevens

boeck der Stadt Deventer' Register van resolu

van deze paragraaf werd gebruik gemaakt van

tien van Ridderschap en Steden, 30 december

Holthuis 1993, ρ 45, pp 47-53, pp 56-58, ρ

1654, inv nr 572, GAD, Brieven en rekwesten

6o, ρ 96, ρ 121, ρ 159, ρ 185 en pp 196-197

gericht aan het stedelijk bestuur, 7 en 17 juni

Door de oorlogssituatie (zie ook hierna) ver

1655, inv nr 19 en GAD, Register van resolutien

loor Deventer langzamerhand zijn positie als

van Schepenen en Raad van Gezworen Ge

autonome Hanzestad, de belangen van de

meente, 13 december 1655, f149, inv nr 125

stad werden opgeofferd aan die van de Repu

Zie ook ARA, Staten-Generaal Resoluties, 16

bliek als geheel aldus verwerd Deventer van

januari 1655, Гзз -І35г, inv nr 3217
8

Beter bekend als 'Ridderschap en Steden',

vestingstad

vanwege de samenstelling vertegenwoordi

Tijdens het Bestand kon ook voorzichtig

gers van de ridderschap en van de drie grote

worden begonnen met de wederopbouw van

steden, Zwolle, Deventer en Kampen (verge

de stad, van veel meer dan een zeer opper

lijk Fruin en Colenbrander 1980, pp 251-

vlakkige, uiterlijke opknapbeurt kon echter

254) Over de opbouw en de bevoegdheden

geen sprake zijn (vergelijk ook Koch, Dubbe,

van Ridderschap en Steden zal hierna nog
gesproken worden

Duimel [e a ] [cop ] 1982, ρ 22)
5

Vergelijk Kronenberg 1927, ρ 87 Zie voor de

beschrijving van die positie en ontwikkeling

bloeiend handelscentrum tot gefortificeerde
4

Gedacht moet worden aan de graan-, hout-,
vee- en wijnhandel

van Deventer gedurende de zeventiende eeuw

De oorlogsbelastingcn, geheven door de

9

Mensema en Gevers [1978], ρ 39

admiraliteiten, ter financiering van de strijd

io

Zie over Van Haersolte Houck en Dixon

tegen Spanje

1898, pp 64-65, nr 45
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il

De Twentse benaming voor de schouten.

12

Zo is deze kwestie de geschiedenis ingegaan

de administratie van de school (van ca. 1630)
(Van Slee 1916, p. 25; zie ook hierna).

(Nalis 1972, p. 84).
IJ

33

Mensema en Gevers [1978], pp. 51-55. Zie

aan het toezicht op de triviale en Duitse
scholen.

voor een zeer gedetailleerd verslag van deze

14

De hoogleraar-leden hadden echter geen deel

gebeurtenissen in de periode 1654-1657, Bus-

34

Ibidem, pp. 26-28.

semaker 1888.

35

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de

Zie Koch, Dubbe, Duimel [e.a.] [cop.] 1982,

manier waarop de Staten van Overijssel

pp. 12-13.

waren georganiseerd Ter Kuile 1952 en idem

15

Nalis 1972, p. 90.

1953. Vergelijk ook De Bruin 1991, pp. 189-

16

Ibidem, p. 83 en p. 91.

17

Kronenberg 1927, pp. 75-76.

36

Ter Kuile 1953, pp. 92-95 en p. 97.

18

De raden werden ook wel burgemeesters

37

Hoezeer besluiten van Ridderschap en Steden

190.

genoemd.

een rol konden spelen binnen het stedelijke

19

Zie hierna.

bestuur van Deventer blijkt bijvoorbeeld uit

20

Kronenberg 1927, p. 74.

een censuurkwestie in 1612: begin september

21

Heuvel 1903, p. 337.

van dat jaar kreeg de Deventer magistraat van

22

Koch, Dubbe, Duimel [e.a.] [cop.] 1982, p. 9.

Ridderschap en Steden de opdracht een publi

Heuvel 1903, pp. 337-338.

catie uit te vaardigen tegen de fameuze libellen

23
24

Kronenberg 1927, p. 80.

die in die tijd in Deventer werden verspreid en

25

Vooral de families Van Nilant en Van Boeck-

waarin de gewestelijke regering ernstig werd

holt hebben het bestuur lange tijd voor een

bespot (GAD; Alfabetische index op het 'Reyse-

groot gedeelte in handen gehad.

boeck der Stadt Deventer van 1578 tot 1787'

26

Ibidem, p. 87 en Koch, Dubbe, Duimel [e.a.]

[Index Dumbar], 1612, inv. nr. 573, sub 'F': 'Fa

[cop.] 1982, p. 7.

meuze Libellen'). O p 10 september 1612 kwam

27

Ibidem, p. 9.

de magistraat aan het verzoek tegemoet met

28

Kronenberg 1927, pp. 75-77.

een stedelijke publicatie. In die publicatie liet

29

Heuvel 1903, p. 338. Zie over de rechterlijke

Deventer weten dat Ridderschap en Steden

organisatie in Deventer, voor en na de

driehonderd carolusgulden hadden uitgeloofd

Reductie, uitgebreid Nalis 1991; over de Hoge

voor de aanbrenger van de auteur van de libel

en Lage bank daarbinnen т . п . pp. 11-12 en

len, 'daar bij mede die regeringe dieser Landt-

15-16.

schap ten hoichsten gelediert, ende gekrenket

30

Van Slee 1916, pp. 14-15.

wortt' (GAD; Register van publication van het

31

Zie over de geschiedenis van de Illustre

stedelijk bestuur, 10 september 1612, inv. nr.

School van Deventer Van Slee 1916; zie ook

7A; zie ook hierna).

Frijhoff 1982 en 1993. De school zal bij de

32

38

Bedoeld worden de resolutiegedeeltes waar

bespreking van de Deventer ccnsuurzaken

naar in de geraadpleegde stukken van het

nog nader aan de orde komen.

GAD op één of andere manier wordt verwe-

Vergelijk artikel 6 van de bepalingen omtrent

zen.
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39

O p deze plaats wil ik de heer mr. H.J. Nalis,

stre in 1630 zeker een positieve stimulans

als medewerker verbonden aan het Gemeen

geweest (ibidem, p. 178).

tearchief Deventer, hartelijk bedanken voor

45

de door hem geboden hulp bij het onder

46

Hartong 1988, p. 61.

zoek. In de loop van de jaren stelde hij een

47

Zie ibidem, pp. 65-67, voor een overzicht van

map samen waarin alle door hem, al dan niet

de in Deventer werkzame drukkers en boek-

toevallig aangetroffen, censuurkwesties bin

verkopers gedurende de gehele zeventiende

nen Deventer terecht kwamen. Hij stond me

eeuw. Vergelijk ook Koch 1970, pp. 278-279.

toe deze map, waarbinnen de nadruk duide

48

lijk op het eerste kwart van de zeventiende

dertien drukkers 58 titels voor hun rekening.

Ik heb van deze mogelijkheid, vooral als con

49

drukkers) in de totale boekenproductie binnen

Op deze plaats zullen de censuurzaken aan de

de Republiek was zeer bescheiden. Verhou-

orde komen, waarin de Deventer magistraat

dingsgewijs was Deventer binnen het gewest

en schepenbank op eigen initiatiefin actie

het productiefst (met 45,9% van de totale

zijn gekomen. Daarnaast worden de kwesties

Overijsselse productie) (Hartong 1988, p. 60).

behandeld, waarover de Nederduitse gerefor

50

Ibidem, p. 61.

meerde kerk contact met het wereldlijke

51

Streng 1990, p. 98 en p. 100. Zie ook GAD;

bestuur heeft opgenomen. Aan de 'zuiver

Registers van resolutiën van schepenen en

interne censuur van de gereformeerde kerk

raad, 4 mei 1618, inv. nr. 4, lib. 10: op 4 mei

zal hier voorbij worden gegaan; die vorm van

1618 werd besloten aan Revius het toezicht op

censuur zal, net als in hoofdstuk 4, later apart

de bibliotheek in het 'Praterhuijse' over te

worden besproken.

laten.

Hartong 1988, pp. 60-61.

42

Holthuis 1993, pp. 177-178. Zie ook Geschie

52

Overigens bestaat er reeds een beschrijving
van de Deventer boekencensuur gedurende

denis van het boek [1990], ongepagineerd, na

de zestiende eeuw; zie daartoe Dixon 1898.

nr. 61, alwaar erop wordt gewezen dat de

44

Het Overijsselse aandeel (verzorgd door 81

trolemiddel, dankbaar gebruik gemaakt.

41

43

Ter vergelijking: in Zwolle zorgden acht
drukkers voor 114 titels en in Kampen namen

eeuw ligt, voor mijn onderzoek te raadplegen.

40

Onder wie vooral verschillende predikanten.

53

G A D ; Stukken betreffende het verbod van h e r

neergang binnen het Deventer drukkersbe-

stedelijk bestuur aan de predikanten o m o p

drijf, gedurende de zeventiende eeuw, resul

de kansel het leerstuk der praedestinatie te

teerde in een aantal faillissementen.

behandelen, 11 maart 1616, inv. nr. 362. Z i e

Hierbij dient te worden opgemerkt dat

hierover o o k het gedeelte over de Nederduitse

Deventer in de zeventiende (en achttiende)

gereformeerde kerkenraad van Deventer, hier-

eeuw veel boekenbezitters telde: meer dan de

onder.

helft van de Overijsselse (privé)bibliotheekbe-

54

Zie hoofdstuk 2.

zitters bevond zich in deze stad (Holthuis

55

G A D ; Plakkaten en publicatiën door de G e n e -

1993. p· 178).

raliteit en gewestelijke regering aan het stede-

Voor de zeventiende-eeuwse Deventer afzet-

lijk bestuur ter publicatie toegezonden, 22 en

markt is de stichting van het Athenaeum Illu-

26 december 1618, inv. nr. 27.
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56

GAD; Plakkaten en publication door de Gene-

59

magistraat, 'dat van nu voortaan geene papis-

lijk bestuur ter publicatie toegezonden, 16

ten kinderen opter Latijnschen schoeien sol-

mei 1619, inv. nr. 27. Een afschrift van het

len getolereert worden, ten sij sie mede den

plakkaat zoals dat aan de steden werd toege-

Catechismum leeren, ende tottet gehoor der

zonden, is ook te vinden in ARA; Staten-

predicatien sich laeten vinden.' (GAD; Regis-

Generaal: Registers van ingekomen ordinaris-

ters van resolutiën van schepenen en raad, 9

brieven en bijlagen uit diverse plaatsen, 16

november 1625, inv. nr. 4, lib. π ) . Zie ook

mei 1619, pp. I28r-i28v, inv. nr. 11860. Zie

Van Slee 1926, p. 65.
60

over dit plakkaat ook hoofdstuk 2.
57

GAD; Resoluties van de Schoolraad, 22 juni
en 4 juli 1619, pp. 3-4, inv. nr. 1.

Op het in het GAD overgeleverde exemplaar
staat echter niet vermeld op welke dag het

61

Zie hierboven.

bewuste plakkaat in de stad werd afgekon-

62

GAD; Resoluties van de Schoolraad, 2 februari
1625, p. 36, inv. nr. 1.

digd (GAD; Plakkaten en publication door de
63

Generaliteit en gewestelijke regering aan het

Het betrof een keur tegen het maken en ver
spreiden van fameuze libellen en geschriften,

stedelijk bestuur ter publicatie toegezonden,
58

Vergelijk bijvoorbeeld de beslissing van de

raliteit en gewestelijke regering aan het stede-

16 januari 1621, inv. nr. 27).

alsmede tegen schadelijke en oneerbare lied

O p deze plaats dient te worden opgemerkt

jes, waardoor de eer en goede naam van

dat voor Deventer geen aandacht zal worden

anderen zouden worden gekrenkt, (GAD;

besteed aan het dedicatiebeleid van de magi-

Register van Publicatiën van het stedelijk

straat. Door de studenten van het Athenaeum

bestuur, 22 januari 1626, inv. nr. 7A).

Illustre (vanaf 1630), maar ook door anderen

64

werden zeer geregeld allerhande geschriften

GAD; Resoluties van de Schoolraad, 6 juni
1630, p. 66, inv. nr. 1.

aan de magistraat opgedragen, waaronder

65

vooral veel gedrukte theses voor allerlei dis-

GAD; Register van resolutiën van Schepenen
en Raad van Gezworen Gemeente [Concor-

puten. In principe accepteerde en beloonde

daten], 8 februari 1638, f306, inv. nr. 125.

de Deventer magistraat alle dedicaties, indien

66

het althans geschriften betrof die afkomstig

De volledige titel van dit geschrift luidt:
Schrifiuerlijck teghen-bericht van de leere der

waren van auteurs binnen Overijssel. Vanaf

gereformeerde kercken aengaende de Godlijcke

1624 accepteerde de magistraat, hoogstwaar-

predestinatie ende andere aen-clevende poinc-

schijnlijk vanwege de te hoog oplopende kos-

ten. Teghen de dwalinghen der ghener die hoer

ten, geen dedicaties meer van geschriften van

selven Remonstranten noemen voorgestelt int

auteurs van buiten de eigen provincie:

boecxken van D.H.Herberts ghenaemt Cort-

'Eodem geresolv. dat schepen en raedt intvor-

ende claer bewijs drc. Tot Deventer: by Sebas-

der geene boecken soo deselve van yemanden

tiaen Wermbouts, 1617. (Ncc-online). Zie

buijten dese provinci woonen worden gededi-

hierover ook Posthumus Meyjes 1895, p. 28

ceert ofte gepresenteert, willen annemen.'

en pp. 121-127.

(GAD; Registers van resolutiën van schepenen

67

en raad, 4 juni 1624, inv. nr. 4, lib. 11).

De volledige titel luidt: Cort ende cher bewijs
uyt de H. Schrifiuyr van 't ghevoelen der Ghe-
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reformeerde leeraren, die ten huydtghen daghe

68
69

76

bericht waer m cortelijck teghens een ander

aengaende de godkjcke predestinatie ende ande

ghestelt is I wat die predtcanten van Campen

re aenclevende potncten Ter Goude by

hier ondergeichreven van die hedensdaechsche

Andnes Burier, 1616 Van dit werk verscheen

verschillen, overt' stuck van die praedestinatie

in 1616 ook een Franse vertaling (Posthumus

II Wat die selvtge ooek daer tegens, ab onwaer-

Meyjes 1895, ρ 121, noot 1)

heijden ende muwtcheijden van geheeler herten

GAD, Registers van resolutien van schepenen

verwerpen Ter noot tn druck verveerdiget tot

en raad, 14 augustus 1617, inv nr 4, lib 10

onderrichtinge der eenvoudigen (NCC-ОПІІПС)

Overigens liet Herberts de schriftelijke reactie

Dit 'bericht' werd ondertekend door de pre

van Revius niet zomaar over zijn kant gaan

dikanten Thomas Goswinius, Everardus Vos-

na het verschijnen van Revius' Schrtfiuerlijck

cuilius, Johannes Schotlerus en Assuerus

teghen-bericht zag van Herberts de Chnsteltj-

Matthisius, van wie de laatste twee de belang

cke verdedigingh ende breeder bewijs uyt de Η

rijkste bijdragen leverden

Schnfiuyr vande leere der gereformeerder ker-

77

ckendienaren, die men Remonstranten noemt,

Zie over hem Hartong 1988, ρ 65 en Bloemink, Nalis, Stades-Vischer [cop ] 1996, pp

aengaende de godtlijcke predestinatie, gesteh op't

222-223

ieghenbericht J Revu onUncx van hem uytge-

78

GAD, Registers van resolutien van schepenen
en raad, 15 januari 1619, inv nr 4, lib 10

geven tegen mijn Cort ende claer bewijs óx Ter
79

Goude by Andnes Burier, 1617, het licht

Later bleek dat de auteur Jacobus Taurinus
was

(Ncc-online)
70

De volledige titel luidt Oprecht ende claer

van sommighe Remonstranten genoemt worden,

Zie hierover het gedeelte over de Nederduitse

80

gereformeerde kerk, hierna

81

Zie hierover ook hoofdstuk 2
Censuurmaatregelen en -verzoeken 'van

71

Ncc-online

hogerhand' goot de Deventer magistraat wel

72

GAD, Registers van resolutien van schepenen

vaker in de vorm van een eigen stadskeur

en raad, 16 juli 1618, inv nr 4, lib 10

Vergelijk de buiten de periode vallende kwes

Zie over dit verweerschrift Posthumus Meyjes

tie rond een aantal in Deventer verschenen

73

1895, pp 28-29 e n PP
74

I2

7

I2

libellen in 1612, waarbij de magistraat op aan

"

Ncc online Zie over de genoemde schriftelij-

dringen van Ridderschap en Steden een cen-

ke verweren van Revius ook Ter Haar 1937,

suurkeur uitvaardigde GAD, Register van

ρ 4Ö Van Slee betoogt dat de Deventer

publicatien van het stedelijk bestuur, 10 sep

magistraat eigenlijk geen uitgesproken bezwa-

tember 1612, inv nr 7A en GAD, Alfabetische

ren had tegen Matthisius' opvattingen (verge-

index op het 'Reyseboeck der Stadt Deventer'

lijk Van Slee 1926, pp 50-52) Door Revius'

van 1578 tot 1787 (Index Dumbar), 1612, sub

tcgengeschrift goed te keuren gaf de magi-

T' ('Fameuse Libellen'), inv nr 573 Zie hier
over ook V[an] D[oorninck] 1874, pp 78-79

straat echter toch wel blijk van enige afkeer,
82

of op zijn minst van een voorkeur voor

75

Overigens is het opmerkelijk dat de publica

Revius' opvattingen

tie dusdanig is opgesteld dat het lijkt alsof de

Ncc-online

Deventer magistraat op eigen initiatief in
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bijzonder pp. 41-72 over de Deventer alma

actie was gekomen, hetgeen niet het geval zal

nakken).

zijn geweest. Van een correspondentie over
deze kwestie tussen de Staten-Generaal en de

85

waren namelijk misstanden ontdekt, GAD;

sporen te vinden. Hierbij zij opgemerkt dat

Acta kerkenraad van Deventer, 24 april 1620,

het GAD ook verder niet over brieven

p. 243, inv. nr. 140 (blauw). Zie ook Schoen

betreffende de toezending van censuurplakka-

gen 1915, p. 310.

ten van en door de Staten-Generaal beschikt.

86

Opvallend is verder dat in de publicatie van

Schoengen 1915, p. 310 en Salman 1997.

van duizend gulden voor de aangever van

87

ofwel de drukker ofwel de auteur, terwijl de

GAD; Acta synode te Deventer, 17 juni 1623,
art. 16, p. 340, inv. nr. 102.

Staten-Generaal op aangifte van de auteur

88

GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 2-3

duizend en op aangifte van de drukker zes

september 1623, p. 192, inv. nr. 1. Uit de aan

honderd gulden hadden gesteld. Inhoudelijk

gehaalde formulering blijkt dat de classis, via

wijkt de stedelijke publicatie dus iets af van

de kerkenraad, graag enige directere bemoei

de bepaling van de Staten-Generaal.

enis met de almanakvisitatie zou willen heb

GAD; Register van publicatiën van het stede-

ben.

lijk bestuur, ongedateerd, inv. nr. 7A. Een

89

GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 26 april

90

GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 22-

1624, p. 355, inv. 141 (blauw).

afschrift van de officiële verbodsverklaring
zoals die door de Staten-Generaal aan de verschillende steden, waaronder dus ook Deven-

28 april 1624, p. 197, inv. nr. 1. Zie ook Sal

ter, moet zijn gezonden, is te vinden in ARA;

man 1997, p. 51.
91

Staten-Generaal: Registers van ingekomen

84

GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 8 mei
1620, p. 244, inv. nr. 140 (blauw). Zie ook

Deventer wordt gesproken van een beloning

83

In de almanakken van de voorafgaande jaren

Deventer magistraat zijn in het GAD geen

Vergelijk ook Colmjon 1965, pp. 36-37:

ordinarisbrieven en bijlagen uit diverse plaat-

Colmjon wijst erop dat de kerkenraad al op 6

sen, 8 december 1617, pp. 278Г-280Г, inv. nr.

maart 1603 bij de magistraat een verzoek

11859.

indiende tot een verbod van de verspreiding

Zie over de almanakken (meer in het alge

van de Deventer almanak; tot een dergelijk

meen) Salman 1993 en Geschiedenis van het

verbod is het echter nooit gekomen. Zie hier

boek [1990], ongepagineerd, na nr. 43, alsme

over ook Van Slee 1926, pp. 66-67, Nalis en
Salman 1994, p. 28 en Salman 1997, p. 51.

de [Van Wijk] [1996], alwaar ook enige aan
dacht voor de censuur op de Deventer alma

92

nak. Over de Deventer almanakken tot 1610:
Nalis en Salman 1994 (met op pp. 26-29

aan

Wilhelmus Stephani werd geboren te Keulen
(1570/1575). Van 1603 tot 1611 was hij predikant

~

te Wezel (Kleef), waarna hij van 1611 tot 1614

dacht voor censuur). Over het gebruik van

fungeerde als hofpredikant bij de keurvorst

beeldspraak, mogelijk in verband met cen

van Brandenburg te Kleef. In 1615 was hij pre

suur, in prognosticaties en almanakken: Sal

dikant te Kampen, waarna hij in 1616 uit die

man 1995 II. De recentste en uitgebreidste

stad werd verdreven. Vervolgens was hij vanaf 1

studie over almanakken is idem 1997 (in het

januari 1617 predikant te Arnhem en vanaf no-

491

NOTEN BIJ PAGINA 254 T/M 257

vember 1619 predikant te Kampen. Stephani

106 GAD; Acta synode te Zwolle, 22-24 j

overleed in 1636 (Van Lieburg 1996, p. 240).
93

107 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 17 febru
ari 1623, p. 333, inv. 141 (blauw).

februari 1622, p. 324, inv. nr. 102.

108 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 24

GAD; Acta synode te Zwarte Sluis, 15/25 juni -

februari 1623, p. 334, inv. 141 (blauw).

1 juli 1622, art. 15, p. 311, inv. nr. 102.
95

96

109 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 3 maart

GAD; Acta synode te Zwarte Sluis, 15/25 juni -

1623, p. 334, inv. 141 (blauw). Nota bene: in

1 juli 1622, art. 16, p. j u , inv. nr. 102. Aan de

het register op de acta van de kerkenraad

hoogleraren van de Leidse theologische facul

(GAD; Klapper Acta Kerkenraad Hervormde

teit werden in dit soort gevallen immers vaak

Gemeente te Deventer, 1591-1651, deel IV: A-

de geschriften tet visitatie voorgelegd (verge

W (zaken), inv. nr. 139 (rood), p. 610, sub

lijk de hoofdstukken 2 en 3).

'Boexkens') staat een foutieve weergave van

Hieruit blijkt dat het bewuste traktaat in

deze resolutie; daar wordt namelijk vermeld

ieder geval te koop werd aangeboden en mis

dat de magistraat besloten had de boekjes ten

schien zelfs werd gedrukt bij een Deventer

enenmale te supprimeren, hetgeen in het
geheel niet uit de acta blijkt.

boekverkoper/drukker.
97

Σί

' >25,

art. 9, p. 370.

GAD; Acta deputatorum synodi provincialis,
horende bij de synode te Zwolle van 1621, ι

94

u n

GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 12

110 Dat het niet bleef bij de verspreiding van

augustus 1622, p. 320, inv. nr. 140 (blauw).

boekjes door Wortelman blijkt uit de resolu

Zie ook Schoengen 1915, p. 319.

ties van de kerkenraad: in 1625 wenste de ker

98

GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 19

kenraad dat aan de verspreiding van paskwil

augustus 1622, p. 320, inv. nr. 140 (blauw).

len in het algemeen een halt zou worden toe

99

GAD; Acta synode te Deventer, 17 juni 1623,

geroepen, waarop de magistraat liet weten die

art. 17, p. 340, inv. nr. 102.

verspreiding in de gaten te zullen houden
(GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 25 juli

100 GAD; Acta synode te Deventer, 17 juni 1623,

en 1 augustus 1625, pp. 375-376, inv. 141

art. 19, p. 340, inv. nr. 102. De opdracht tot

(blauw)).

de vermaning werd in 1624 herhaald (GAD;
Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624, art. 9,

Ш

p. 353, inv. nr. 102).

Waaronder, iets na de periode 1617-1625, de
beslissing om de Schoolraad het visitatierecht
voor het Deventer drukwerk te geven. De

101 Zie ook hierna, bij het gedeelte over de inter

gevolgen van deze beslissing zullen duidelijk

ne kerkelijke boekencensuur.

worden in de nog te bespreken periodes.

102 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,

112 Een verzameling basisbegrippen voor het

art. 38, p. 359, inv. nr. 102.

Ieren van de Latijnse grammatica.

103 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,

113 GAD; Resoluties van de Schoolraad, 19 okto

art. 43, pp. 359-360, inv. nr. 102.

ber 1647, p. 115, inv. nr. 1.

104 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,

114 Het lesrooster.

art. 45, p. 360, inv. nr. 102.

115 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

105 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,
art. 69, p. 363, inv. nr. 102.

en raad, 20 oktober 1647, inv. nr. 4, lib. 14.
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né

Zie Bot 1955, o.a. pp. 145-146 en p. 247, als-

het stedelijk bestuur in zake het bestuur van

mede Kuiper 1958, p. 74 en p. 171.

het gymnasium, ca. 1630, inv. nr. 2a. Zie ook
Van Slee 1916, pp. 24-25.

117 GAD; Resoluties van de Schoolraad, 3 november 1647, p. 116, inv. nr. 1.

131 Disputaties mochten alleen met toestemming
van de rector magnificus gehouden worden.

118 Helaas wordt in de betreffende resolutie geen
reden voor deze bepaling gegeven. Wellicht

132 Zie over deze kwestie ibidem, pp. 70-71.

wenste de magistraat met deze maatregel het

Aldaar wordt ook melding gemaakt van een

toezicht op de verspreiding van de almanak-

vergelijkbaar geval in 1673.

ken te vergroten.

133 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

119 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

en raad, 29 juni 1650, inv. nr. 4, lib. 14. (Cur-

en raad, 26 november 1651, inv. nr. 4, lib. 14.

sivering van mij).

Zie ook [Van Wijk] [1996], p. 12.

134 GAD; Register van publicatiën van het stede-

120 Waarschijnlijk ging het er bij deze bepaling

lijk bestuur, 14 juni 1651, inv. nr. 7B.

om dat de magistraat wilde weten welke

135 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 9 augus-

'boekjes' er precies werden verkocht; de boek-

tus 1647, p. 290, inv. 144 (blauw). Overigens is

jes zelf werden niet verboden, maar wel was

het interessant dat de classis vzn Deventer reeds

het verkopen ervan zonder voorkennis van de

op 19 juli het volgende verzoek aan de magi-

magistraat niet langer toegestaan. Hieruit

straat van Oldenzaal opstelde: 'Dat vocrtaen

blijkt dat de term 'blauwe boekjes' binnen

geen fameuse en scandeleuse boeken moegen

deze context geen negatieve strekking heeft.

verkoftt worden.' In de marge bij dit verzoek is

121 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

later geschreven: 'Sal in reguart genomen wer-

en raad, 19 februari en 6 maart 1655, inv. nr.

den.' (GAD; Verzoekschriften van de deputati

4, lib. 15.

classis Deventer, gericht aan Ridderschap en
Steden van Overijssel, de Gedeputeerden van

122 Te weten de heren Marienburg, Nyland
(Jelis), Donkel, Sticke, Quadacher en Nyland

de Staten van Overijssel en de drosten van Sal-

(Henrik); zie Dumbar 1732, p. 101.

land, Twente en Haaksbergen, 19 juli 1647, s u b
punt 5, inv. nr. 45). Hoewel bij dit verzoek

123 GAD; Registers van resolutiën van schepenen
en raad, 5 juni 1647, inv. nr. 4, lib. 14.

geen concrete titels of namen van verkopers

124 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

worden genoemd, zou het zeker zo kunnen
zijn dat onder meer werd gedoeld op het door

en raad, 22 december 1648, inv. nr. 4, lib. 14.

Aertsen verspreide werk, dat dan dus al voor 19

125 Zie voor verdere details over hem Van Slee

juli te Oldenzaal moet zijn opgedoken.

1916, pp. 29, 33, 93-95, 110 en 121.
126 Over hem: ibidem, pp. 34, 40, 45, 69, 70, 95,

136 Christiaen Adamsoon: De bril voor alle ver-

но, 121-125,127, 136, 141 en 177.

donckerde ghesichten, om klaer te sien de ver-

127 Ibidem, p. 95.

sierde outheden, ofte de ware nieuwicheden,

128 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

van de nieuwe leere der calvinisten, dienten

en raad, 24 april 1648, inv. nr. 4, lib. 14.

noemt gommaristen, en arminianen (volgens

129 Artikel zes van het betreffende reglement.

de titelpagina in 1646 gedrukt te Munster

130 GAD; Concept-voorstel van de Schoolraad aan

door C. du Jardin) (sTCN-online).

493

NOTEN BIJ PAGINA 260 T/M 263

137 Zie hoofdstuk 2.

146 Zie over hen Hartong 1988, p. 66. Zie over

138 GAD; Registers van resolutien van schepenen

Johan Cost ook kort Bloemink, Nalis en Sta-

en raad, π september 1647, inv. nr. 4, lib. 14.

des-Vischer [cop.] 1996, p. 223.

Pas in de resolutie van schepenen en raden

147 In Salman 1997, p. 50 wordt het vermoeden

wordt dus een concrete titel genoemd.

uitgesproken dat het vertegenwoordigers van

139 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 13 sep

de schepenen betrof. Het is echter waar-

tember 1647, p. 293, inv. 144 (blauw).

schijnlijker dat het hier ging om de curatoren

140 Ook daarover verschenen verschillende pam

van de Illustre school, dan wel, meer in het

fletten. Die pamfletten hadden overigens

algemeen, de leden van de Schoolraad.

zeker effect: 20 vroeg de Gezworen Gemeente

148 Een 'olde schild' was de benaming voor een

in 1670 om nadere informatie omtrent de

in die tijd gehanteerde rekenmunt; de waarde

gewestelijke financiële situatie, naar aanlei-

van de munt bedroeg 12 of 14 stuivers (WNT

ding van twee geschriften waarin van finan-

XIV, kol. 657-658; s.v. schild). De hier

cieel wangedrag melding werd gemaakt. Zie

genoemde boete had dus een hoogte van zes-

GAD; Register van resolutien van Schepenen

honderd tot zevenhonderd stuivers. Bij het

en Raad van Gezworen Gemeente (Concor-

verbod werd meteen vermeld dat er al straf-

daten), 7 februari 1670, f449-f450, inv. nr.

maatregelen waren genomen tegen Wier, van-

I2J.

wege een door hem zonder toestemming

141 Mensema en Gevers [1978], p. 55 en p. 59.

gedrukte apologie. Over deze apologie zal

142 Vergelijk bijvoorbeeld de klachten en de

hieronder, bij de behandeling van de concrete

voorstellen van Ridderschap en Steden, in

censuur, nog gesproken worden, GAD; Regis-

1669, om te komen tot een wering van aller-

ters van resolutien van schepenen en raad, 11

hande opruiende pamfletten: GAD; 'Reyse-

november 1670, inv. nr. 4, lib. 16.

boeck der Stadt Deventer', 4 juni 1669, p.

149 De keur vond waarschijnlijk haar aanleiding

50v-p. 51Γ, inv. nr. 572. Signaleringen van deze

in een censuurkwestie tussen Deventer en

resolutie zijn te vinden in GAD; Alfabetische

Zwolle; aan deze kwestie zal hieronder uit-

index op het 'Reyseboeck der stadt Deventer',

voerig aandacht worden besteed.

1578-1787, 1669, inv. nr. 573 en GAD; Alfabeti

150 GAD; Register van publicatiën van het stede-

sche index op het 'Reyseboeck der stadt

lijk bestuur, 22 juni 1671, inv. nr. 7C. Overi-

Deventer', 1650-1771, 4 juni 1669, inv. nr.

gens had men in Deventer niet alleen met

574, sub ' D ' , 'Différenten'.

schriftelijke, maar met mondelinge opruiing
en kwaadsprekerij (vooral ten nadele van de

143 GAD; Overeenkomst tot opheffing van verschillende tussen de leden der provincie

stadsregering) te kampen. Ook daartegen trof

Overijssel bestaande geschillen, 15 september

de magistraat enkele maatregelen; zie daartoe

1671, inv. nr. 667.

GAD; Registers van resolutien van schepenen

144 GAD; Registers van resolutien van schepenen

en raad, 13 april 1672 en 28 juni 1672, inv. nr.

en raad, 26 augustus 1669, inv. nr. 4, lib. 16.

4, lib. 16 en GAD; Registers van resolutien van

145 GAD; Registers van resolutien van schepenen

schepenen en raad, 24 januari 1673, inv. nr. 4,
lib. 16. Bij de laatstgenoemde verwijzing gaat

en raad, 9 november 1672, inv. nr. 4, lib. 16.
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het om een dringend verzoek van de magi

157 Ibidem.

straat aan de predikanten van de stad: in een

158 GAD; Liber epistolarum, 19 juni 1671, inv. nr.

resolutie werd bepaald 'dat de predicanten in

23.

haeren praedicatien en gebeeden sich sullen

159 En passant merkte de magistraat op dat het

hebben te wagten voor 't genige smaeckt пае

eigenlijk vrij logisch was dat er spotschriften

veranderinge van tegenwoordige staet en

verschenen, aangezien Van Mierlo op ridicule

regeringe.'

wijze, namelijk door zich te verstoppen in

151 GAD; Resoluties van de Schoolraad, 2 juli

een mand, uit de stad Deventer was ont-

1675, inv. nr. 1.

snapt.

152 De volledige titel luidt: Den herlevenaen

160 Noch in de brief van Zwolle noch in de reac-

Cromwell, met alle zyne macchiavellisten ende

tie van Deventer worden titels van de spot-

macchidvellische listigheden ende practijcken:

schriften gegeven.

sich qualificerende protector, ofie jegenwoordig

161 Zie hierboven.

president van de provintie van OverysseL

162 De door Zwolle op 20 juni geschreven brief

Gedrukt tot Munster, 1668. (NCC-online). Zie

zou Deventer immers al op 21 juni bereikt

over dit geschrift Knuttel 1978, deel 2 , p. 15,

kunnen hebben, terwijl de keur op 22 juni is

nr. 9699: het betrof een schotschrift op de

gedateerd.

toenmalige drost van Twente en evidente

163 Deze formulering levert het bewijs dat men

concurrent van Rutger van Haersolte, Adolf

tot de uitvoering van het op 28 december

Hendrik van Raesfelt tot Twickel (zie Mense-

1668 uitgesproken vonnis ook daadwerkelijk

ma en Grevers [1978], p. 55). Achter de tekst

was overgegaan; het betreffende pamflet was

van het schotschrift bevond zich een declara

dus inderdaad op de brandstapel terecht

tie van één van de Staten van dat moment,

gekomen.

namelijk de partij van de Haersoltisten, die

164 GAD; Liber epistolarum, 24 juni 1671, inv. nr.

bijeenkwam te Zwolle. De declaratie is geda-

*3-

teerd op 17 november 1668, dus het pamflet

165 Zie hierboven.

zal van na die datum stammen.

166 De arrestatie van de liedjeszanger, diens ver-

153 Het betrof immers een spotschrift dat hoogst-

klaring en de getuigenis van het echtpaar

waarschijnlijk was vervaardigd door de

Colomb.

'tegenpartij', de partij van Rutger van Haer-

167 De Zwolse magistraat meldde nu dat de

solte, waarin iemand van de eigen partij, Van

bewuste verklaring eerst aan de vrouw van de

Raesfelt, werd beledigd.

liedjeszanger was gestuurd en dat die vrouw
de verklaring vervolgens aan de magistraat

154 GAD; Register van publicatiën van het stede-

was komen afgeven.

lijk bestuur, 28 december 1668, inv. nr. 7C.
Cursivering van mij.

168 Namelijk dat hij 'als hij sich in diergelijcke

155 O p dat moment als één van de Staten bijeen

maniere wederom quame te ontgaen, op het

te Deventer.

aldergevoeligste tot affschrick van anderen
gecorrigeert soude worden'.

156 GAD; Liber epistolarum, 20 juni 1671, inv. nr.

169 GAD; Liber epistolarum, 3 juli 1671, inv. nr. 23.

*3-
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177 GAD; Registers van resolutién van schepenen

170 GAD; Liber Epistolarum, 9 juli 1671, inv. nr.

en raad, 29 oktober 1672, inv. nr. 4, lib. 16.

23. De bewuste brief loopt nog verder door,
maar hetgeen na het besproken gedeelte

178 Vergelijk ook Salman 1997, p. 50.

wordt behandeld, heeft op boekencensuur

179 Vergelijk de hierboven genoemde resolutie

geen betrekking meer.

van 11 november 1670.
180 GAD; Registers van resolutién van schepenen

171 GAD; Registers van resolutién van schepenen

en raad, 4 maart 1673, inv. nr. 4, lib. 16.

en raad, 11 november 1670, inv. nr. 4, lib. 16.
Zie ook hierboven. Hieronder zal duidelijk

181 Zie hiervoor.

worden wat de aanleiding was voor het druk-

182 GAD; Registers van resolutién van schepenen

ken van de bewuste 'apologie'.

en raad, 8 december 1675, inv. nr. 4, lib. 17.
183 GAD; Resoluties van de Schoolraad, 27 januari

172 GAD; Registers van resolutién van schepenen

1676, inv. nr. 1. Cursivering van mij.

en raad, 1 september 1671, inv. nr. 4, lib. 16.

184 Hoogstwaarschijnlijk werd gedoeld op een

173 De titel van de apologie luidt: Justificatie of
verantwoordinge van de heer hndt-rentmeester

dienaar van de schout, een soort politieagent

Boeckholt tegens d' apotheker Herman Gelinck.

dus, als vertegenwoordiger van het wettelijk
gezag·

(Ncc-online).

185 Zie over hem Hartong 1988, p. 66.

174 Alle stukken van dit civiele proces zijn te vinden in GAD; Oud rechterlijk archief: Stukken,

186 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 13 juni

overlegd door partijen, betreffende het proces

1670, p. 295, inv. nr. 4.

van Herman Gelinck c.s., eisers, tegen

187 Op 20 juni en 24 juni werd expliciet vermeld

Arnold van Boecholt, landrentmeester van

dat de zaak 'in statu' bleef, (GAD; Acta ker-

Salland, gedaagde, in zake de eis tot intrek-

kenraad van Deventer, 20 en 24 juni 1670, p.

king van een lasterlijk geschrift, 1671, inv. nr.

295, inv. nr. 4).

88.

188 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 10 oktober 1670, p. 308, inv. nr. 4.

175 Zie voor een overzicht van de verschillende
stappen die de kerkenraad in deze kwestie

189 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 17 okto-

nam, GAD; Klapper Acta Kerkenraad Her-

ber 1670, p. 314, inv. nr. 4.

vormde Gemeente te Deventer, 1651-1817, inv.

190 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 24 okto-

nr. 141 (rood): 'B', pp. 303-304 en inv. nr. 143

ber 1670, pp. 314-315, inv. nr. 4.

(rood): 'E-G', pp. 797-801.

191 Zie GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 31
oktober , 7 en 14 november 1670, pp. 316-317,

176 Simeon Teschemacher was de auteur, de sa-

inv. nr. 4.

mensteller, van de almanak. Nieuwe maatregelen (vanaf 1662) omtrent de rechten op de al-

192 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 15

manak maakte dat het octrooi op de druk

november 1670, p. 317, inv. nr. 4.

daarvan op 27 augustus 1664 voor twaalf jaar

193 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 21

in handen kwam van Johan Colomb, terwijl

november 1670, p. 319, inv. nr. 4.

het octrooi vóór die tijd bij Johan Cost had ge-

194 Zie over de kwestie rond de boekwinkel van

legen. Zie hierover Bloemink, Nalis en Stades-

Hendrik van Welberg ook Colmjon 1965, pp.

Vischer [cop.] 1996, p. 223.

27-28. Colmjon wijst erop dat het met het
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optreden tegen katholieken (Van Welberg

liggen. In Salman 1997, p. 51 wordt echter

was een katholiek boekverkoper) in Deventer

gekozen voor de andere betekenis van 'gedis-

wel meeviel. In Van Welbergs geval was van

traheert', namelijk 'verspreid'. Ook die bete-

een fel optreden inderdaad geenszins sprake.

kenis is binnen de gegeven context mogelijk.

Overigens ontsprong Van Welberg in 1639 de

198 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 11 okto-

dans niet: in dat jaar had hij een boekje laten

ber 1675, p. 503, inv. nr. 4.

drukken met daarin samenspraken tussen Job

199 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 18 okto-

en Simson; de auteur van het boekje was

ber 1675, P· 5°3> ¡nv· n r · 4·

F.W.C. Dijks (onder het pseudoniem G.

200 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 25 okto-

Kauffmann) en de titel luidde Vier zamen-

ber en 1 november 1675, PP· 5°3-5°4> · ·

spraken tusschen Hiob en Simpson, twee gere-

4·

ην

firm, burgers en lidmaten over den Heidelb.

ηΓ

·

201 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 8

Catechismus, uyt het Hoogd. vertaelt door een

november 1675, p. 504, inv. nr. 4. Vergelijk

beminnaer der ware religie. De Deventer

hierover ook Salman 1997, pp. 51-52.

magistraat sprak van het boekje als 'hande-

202 Overigens werden er enige jaren later tegen

lende over onze Catechismus, opgepropt en

almanakken ook maatregelen getroffen op

vervult zijnde met aanstootelijke en zelfs

gewestelijk niveau: in april 1678 vaardigden

exorbitante vuile expressien' en veroordeelde

de Ridderschap en Steden een verbodsplak

Van Welberg op 26 mei 1639 tot de hoge boe-

kaat uit tegen de in de almanakken voorko

te van vierduizend gulden; drieduizend gul-

mende 'vuyle lichtvaerdige kluchten en bijge-

den daarvan zou besteed worden aan de repa-

loovige prognosticatien, beyde ten hoochsten

ratie van de kerken, vijfhonderd aan de dia-

schadelyck voor 't geloove' (Sepp 1891, p.

konie en vijfhonderd aan het kindertehuis.

212). Vergelijk ook Salman 1997, p. 52, over

De drukker van het gewraakte boekje kreeg

de bemoeienissen van de kerk met de alma

een boete van drieduizend gulden en een slui-

nakken in de periode 1678-1685.

tingsgebod voor zijn drukkerij van één jaar

203 GAD; Resoluties van de Schoolraad, 4 oktober

en zes weken met een verbod om door ande-

1688, inv. nr. 1.

ren iets te laten drukken. (Dixon 1898, pp.

204 Zie over hem Hartong 1988, p. 67.

124-125).

205 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

195 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 13 mei

en raad, 17 november 1691, inv. nr. 4, lib. 19.

1672, p. 399, inv. nr. 4.

206 Cursivering van mij.

196 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 1 okto-

207 Zo ontvingen Jan Willem Hoogklimmer en

ber 1675, p. 502, inv. nr. 4.

Peter Brant in 1694 respectievelijk 25 carolusgulden, 5 stuivers en 10 penningen (Hoog-

197 Er werd gesproken van 'gedistraheert'. De

klimmer) en twee carolusgulden (Brant)

eerste betekenis van 'distraheren' is uiteenscheuren (ook wel losscheuren). Aangezien

wegens gedane verteringen, bij het visiteren

van het uitscheuren van de aanhangsels na II

van de kribben en almanakken gedaen'. De

oktober 1675 ook expliciet sprake was (zie

combinatie van 'kribben' en 'almanakken'

hierna), lijkt deze betekenis voor de hand te

doet hier overigens wat merkwaardig aan.
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(GAD; Registers van resolution van schepenen
en raad, 20 augustus 1694, inv. nr. 4, lib. 20).
208 GAD; Registers van resolutiën van schepenen

een reformatie te komen, ibidem, pp. 69-76.
219 Zie hierover ibidem, pp. 13-16.
220 Zie ibidem, pp. 17-21. De traktementen van

en raad, 26 augustus 1695, inv. nr. 4, lib. 20.

de predikanten en ook die van de gerefor-

Zie ook Salman 1997, p. 50.

meerde schoolmeesters werden betaald uit de

209 Cuper was in de jaren 1681-1694 ordinarie
gedeputeerde van Overijssel binnen de Staten-Generaal; daarnaast maakte hij van 1675

opbrengsten van de vroegere pastorie- en
vicariegoederen (Ter Kuile 1953, p. 84).
221 Van Slee 1926, pp. 26-27. Zie over de geschie-

tot zijn dood in 1716 deel uit van de Deven-

denis van de Broederenkerk uitgebreid

ter magistraat (Veenendaal 1958, p. 84). Zie

Hogenstijn [1981].

ibidem en de aldaar opgegeven literatuur

222 Van Slee 1926, p. 37.

voor een beschrijving van Cupers leven en

223 Ibidem, pp. 38-39, pp. 41-43 en pp. 45-46.

werkzaamheden.

224 De magistraat maakte daartoe gebruik van de

210 Cuper zond de Deventer magistraat met de
jaren ook allerhande boeken en boekjes die in
Den Haag verschenen. Alles wat hem voor de

Provinciale ordonnantie van 11 maart 1616,
waarvan ook hierboven reeds melding is gemaakt.

magistraat van belang leek, gaf hij met de

225 Ibidem, pp. 46-47.

post mee. Cuper had een enorme belangstel-

226 Zie ibidem, pp. 48-51, voor een gedetailleerd

ling voor boeken en bibliotheken. Vergelijk
Streng 1990, p. 101.
211 GAD; Brieven en rekwesten gericht aan het ste-

beeld van het verloop van de onenigheden.
227 Deventer werd vanwege de orthodoxe houding van zijn predikanten ook wel de 'doch-

delijke bestuur, 3 januari 1688, inv. nr. 19. Het

ter van Genève' genoemd. Koch wijst erop

betrof het geschrift Représentation des malheurs

dat het calvinisme in Deventer pas in de

horribles (1687); zie NCC-online. Vreemd ge-

jaren veertig van de zeventiende eeuw wat

noeg zijn voor een verbod van dit geschrift in

milder werd. (Koch, Dubbe, Duimel [e.a.]

het ARA of het RAZH, noch in Keblusek 1997
bewijzen te vinden; zie bijlage I.
212 GAD; Brieven en rekwesten gericht aan het
stedelijk bestuur, 16 juli 1689, inv. nr. 19.
213 Dat laatste ligt, gezien het geringe aantal
'censuurberichten' van Cuper, niet echt voor
de hand.

[cop.] 1982, p. 16 en p. 23).
228 Vergelijk Van Slee 1926, pp. 59-65.
229 Vergelijk ibidem, pp. 76-83.
230 In de jaren 1599, 1605, 1608, 1613, 1614, 1616
en 1617 kwam er geen synode bijeen. Het niet
bijeenkomen in de laatst genoemde jaren had
te maken met de conflicten tussen de remon-

214 Van Slee 1926, p. 5.

stranten en de contraremonstranten. Zie

215 Men 'leende' Kuchlinus van de Amsterdamse

Reitsma en Van Veen 1896, pp. XVI-XVII.

gemeente.

231 Pas in 1703 werd er in Deventer officieel een

216 Van Slee 1926, pp. 8-9.

Waalse kerkenraad gevestigd. Van een onder-

217 Ibidem, pp. io-n.

zoek naar interne censuurpogingen door de

218 Zie over de pogingen niet alleen in de stad

Waalse kerkenraad van Deventer in de zeven-

maar ook op het omringende platteland tot

tiende eeuw kon derhalve geen sprake zijn
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(vergelijk Poujol 1902, p. 158).

was Stephani, die hierboven reeds bij de cen

232 Vergelijk ook de behandeling van de interne

suur door de wereldlijke overheid ter sprake
kwam, een goed voorbeeld van hoe het niet

kerkelijke censuur binnen de stad 's-Herto-

moest: hij had immers een werk op de pers

genbosch, hierna (hoofdstuk 6).

gelegd zonder dat de classis er vooraf naar

23} Vergelijk Dixon 1898, p. 126 en zie hierover

had kunnen kijken (GAD; Acta synode te

ook hoofdstuk 6.

Kampen, 1-5 juni 1624, art. 38, p. 359, inv. nr.

234 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 16

102; vergelijk ook art. 44 van dezelfde synode,

april 1623, p. 179, inv. nr. 1.

op p. 360).

235 Ibidem.
236 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 2-3

247 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 12

september 1623, pp. 192-193, inv. nr. 1.

september 1618, p. 64, inv. nr. 1.

237 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 2-3

248 Acta synode te Vollenhove, 29 september-3

september 1623, p. 194, inv. nr. 1.

oktober 1618, art. 44, punt 15, Rcitsma en
Van Veen 1896, p. 309.

238 Ncc-online.

249 Vergelijk Dixon 1898, p. 122.

239 GAD; Acta synode te Deventer, 17 juni 1623,
art. 24, p. 341, inv. nr. 102.

250 Acta synode te Vollenhoven, 29 september-3
oktober 1618, art. 44, punt 14, Reitsma en

240 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 22-

Van Veen 1896, p. 309.

28 april 1624, p. 197, inv. nr. 1.
241 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 22-

251 GAD; Acta synode te Zwolle, 18 juli-2 augus

28 april 1624, p. 199, inv. nr. 1.

tus 1621, art. 26, pp. 288-289, inv. nr. 102.

242 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 7-8

252 GAD; Acta synode te Zwarte Sluis, 15/25 juni -

september 1624, p. 206, inv. nr. 1.

1 juli 1622, art. 12, p. 310, inv. nr. 102. Uit de
acta van de synodale gedeputeerden over deze

243 Het artikel luidt: 'Niemand van de Gerefor
meerde Religie sal hem onderstaan eenig

periode blijkt nog dat de officieren en magi

boek ofte schrift van hem, ofte van eenen

straten vermaand zouden worden toch vooral

anderen gemaakt ofte overgeset, handelende

de door de Staten-Gcneraal uitgevaardigde

van de Religie, te laten drukken of anderszins

censuurplakkaten (met name die van 22

uit te geven, dan 't selve voor henen doorsien

december 1618) nauwkeurig uit te voeren

en goedgekeurt zijnde van de Dienaren des

(GAD; Acta deputatorum synodi provincialis,

Woords sijns Classis, ofte particuliere Synodi,

1622-1623, p. 327, inv. nr. 102; vergelijk ook

ofte Professoren der Theologie van dese Pro-

GAD; Acta synode te Deventer, 17 juni 1623,

vintien, doch met voorweten sijns Classis.'

art. 15, p. 340, inv. nr. 102).

(Geciteerd naar Dixon 1898, p. 122).

253 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 22-

244 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 22-

28 april 1624, p. 201, inv. nr. 1.

28 april 1624, p. 201, inv. nr. 1.

254 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,

245 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,

art. 39, p. 359, inv. nr. 102.

art. 36, p. 358, inv. nr. 102.

255 GAD; Acta classis gehouden te Deventer, 12
september ібі8, p. 65, inv. nr. 1.

246 GAD; Acta synode te Kampen, 1-5 juni 1624,
art. 37, pp. 358-359, inv. nr. 102. Overigens

256 Acta synode te Vollenhoven, 29 september-3
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oktober 1618, art. 44, punt 19, Reitsma en

Deventer, 3 april 1649, p. 260, inv. nr. 2.

Van Veen 1896, p. 309.

264 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

257 Acta synode te Deventer, 16 augustus-20 au

Deventer, 23 april 1650, p. 276, inv. nr. 2.

gustus 1619, art. il, Reitsma en Van Veen 1896,

265 NCC-online.

p. 314. Zie ook Dixon 1898, p. 123 en Salman

266 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

1997, p. 51. Ook hierna bleven de almanakken

Deventer, 8 april 1651, p. 294, inv. nr. 2.

nog een voortdurend punt van aandacht en

267 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

zorg. Vergelijk GAD; Acta synode te Kampen,

Deventer, 22 april 1652, p. 311, inv. nr. 2.

1-5 juni 1624, art. 42, p. 359, inv. nr. 102.

268 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

258 Zie hierover onder meer GAD; Acta classis

Deventer, 22 april 1652, p. 320, inv. nr. 2.

gehouden te Deventer, 12 september 1618, p.

269 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

62, inv. nr. 1 en Reitsma en Van Veen 1896,

Deventer, 19 april 1653, p. 333, inv. nr. 2.

pp. 300-302, pp. 304-307, p. 310, p. 320, pp.

270 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

324-326, pp. 329-331, p. 333, pp. 337-ЗЗ8, p.

Deventer, 19 april 1653, p. 335, inv. nr. 2.

340, p. 370. Opmerkenswaardig is één van de

271 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

eisen die werden gesteld aan een hernieuwde

Deventer, 4 april 1654, p. 346, inv. nr. 2.

toelating tot de gereformeerde kerk van voor-

272 GAD; Acta classis extraordinaris gehouden te

malig remonstrantsgezinden: vroegere 'armi-

Deventer, 24 juli 1649, p. 270, inv. nr. 2.

nianen die tot de kerk wensten terug te

273 GAD; Acta synode te Zwolle, 14-17 juni 1653,

keren en die eerder opruiende geschriften in

art. 54, inv. nr. 104.

het licht hadden gegeven, dienden, vooraleer

274 Bedoeld zal zijn het plakkaat van de Staten

zij weer werden opgenomen, hun vroegere

van Holland d.d. 19 september 1653, waarin

geschriften in principe publiekelijk te verwer-

onder meer het invoeren en drukken van

pen. Vergelijk GAD; Acta synode te Deventer,

sociniaanse boeken werd verboden. Zie over

17 juni 1623, art. 57, punt 5, art. 60-63, PP·

dit plakkaat hoofdstuk 2.

348-349, inv. nr. 102, GAD; Acta synode te

275 GAD; Acta synode te Steenwijk, 30-31 mei en

Kampen, 1-5 juni 1624, art. 71, p. 364, inv. nr.

1-2 juni 1654, art. 48, inv. nr. 104.

102 en GAD; Acta synode te Zwolle, 22-24

276 GAD; Acta synode te Deventer, 19, 20, 22 etc.

juni 1625, art. 9 en art. 25, p. 370 en p. 375.

juni 1655, art. 31, inv. nr. 104.

259 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 7 febru-

277 GAD; Acta synode te Deventer, 19, 20, 22 etc.

ari 1620, p. 237, inv. nr. 140 (blauw).

juni 1655, art. 39, inv. nr. 104.

260 GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 13 febru-

278 Vergelijk ook hoofdstuk 2 en 3.

ari 1620, p. 238, inv. nr. 140 (blauw). Zie hier-

279 GAD; Acta synode te Deventer, 22-26 juni

over ook H. 1890.

1647, art. 39, p. 402, inv. nr. 103.

261 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

280 Zie over hem Van Slee 1916, p. 33, p. 59. p.

Deventer, 4 mei 1647, p. 234, inv. nr. 2.

61, pp. 75-77, p. 79 en p. 91.

262 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

281 GAD; Acta synode te Kampen, 6-9 juni 1648,

Deventer, 18 april 1648, p. 249, inv. nr. 2.

art. 32, p. 416, inv. nr. 103.

263 GAD; Acta classis ordinaris gehouden te

282 GAD; Acta synode te Zwolle, 29-31 mei 1649,
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art. 27 en art. 54, resp. p. 437 en p. 445, inv.
nr. 103.

goedgekeurd (zie hoofdstuk 3).
300 GAD; Acta synode te Vollenhove, 30-31 mei en
1 juni 1676, art. 49, inv. nr. 105.

283 GAD; Acta synode te Zwolle, 29-31 mei 1649,
art. 27, p. 437, inv. nr. 103.

301 GAD; Acta synode te Deventer, 11-14 juni
1667, art. 11, inv. nr. 104.

284 GAD; Acta synode te VoUenhove, 18-21 juni
1650, art. 31, p. 460, inv. nr. 103.

302 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 21-22
april 1668, art. 46, p. 258, inv. nr. 3.

285 GAD; Acta synode te Deventer, 3-6 juni 1651,
art. 30, inv. nr. 104.

303 Zie over dit laatste werk uitgebreid hoofdstuk

286 GAD; Acta synode te Kampen, 22-26 juni

4·
304 GAD; Acta synode te Kampen, 26-29

1652, art. 29, inv. nr. 104.
287 GAD; Acta synode te Zwolle, 14-17 juni 1653,

me

'

1668, art. 11, inv. nr. 105.

art. 22, inv. nr. 104.

305 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 20-21

288 GAD; Acta synode te Steenwijk, 30-31 mei en

april 1669, art. 39, p. 277, inv. nr. 3.

1-2 juni 1654, art. 19, inv. nr. 104.

306 Acta synode te Zwolle, 15-18 juni 1669, art.
16, inv. nr. 105; zie ook hoofdstuk 2.

289 Zie GAD; Acta synode te Deventer, 19, 20, 22
etc. juni 1655, art. 13 en art. 20, inv. nr. 104.

307 Opgemerkt zij dat uit art. 1 van de synode
van 1674 duidelijk wordt dat de provinciale

290 GAD; Acta classis revisoria te Deventer, 19 mei

synode van Overijssel in de jaren 1672 en

1668, geen expliciet art., p. 267, inv. nr. 3.

1673 niet bijeenkwam.

291 Zie hiervoor.
292 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 20-21

308 Zie GAD; Acta kerkenraad van Deventer, 22

april 1669, art. 58, p. 280, inv. nr. 3.

april 1672 (p. 398), 12, 19 en 26 april, 10 en 17
mei en 7, 14 en 21 juni 1675 (pp. 487-491),

293 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 20-21

inv. nr. 4; GAD; Acta classis ordinaris te

april 1669, art. 59, p. 280, inv. nr. 3.

Deventer, 12-13 a prü 1670, art. 50 en art. 63,

294 GAD; Acta classis revisoriae te Deventer, 20
juni 1671, art. 2, p. 356, inv. nr. 3. Zie ook

resp. p. 309 en p. 312, 2-4 mei 1671, art. 39, p.

GAD; Classis Deventer: Gravamina van alle

345, 16-17 a pril ^ 7 2 , art. 30, p. 370 en 13-14

classes uit de provincie Overijssel, ongeda-

april 1675, art. 43 en art. 71, resp. p. 397 en p.

teerd, inv. nr. 37. Hierboven is reeds gebleken

401, inv. nr. 3; GAD; Acta synode te Steen-

dat in ieder geval Voetius en Maresius artikel

wijk, 7-10 juni 1670, art. 15 en art. 54; Acta
synode te Deventer, 27-30 juni 1671, art. 7;

55 van de kerkorde met voeten traden.

Acta synode te Kampen, 23-26 juni 1674, art.

295 GAD; Acta synode te Deventer, 27-30 juni

6; Acta synode te Zwolle, 8-12 juni 1675, art.

1671, art. 43, inv. nr. 105.

10, inv. nr. 105.

296 GAD; Acta synode te Zwolle, 8-12 juni 1675,
art. 40, art. 54 en art. 56, inv. nr. 105.

309 Bedoeld zal zijn het Tractaet van de ajgoderye

297 Zie hoofdstuk 3.

en superstitie (Utrecht, 1669), waartoe ook een

298 GAD; Acta synode te Zwolle, 8-12 juni 1675,

verhandeling over het predikambt behoorde
(de tweede bedoelde tekst). Zie over de uitga-

art. 60, inv. nr. 105.

ve van het Tractaet door Reinier Leers, Lank-

299 De Staten van Holland hadden de tien regels

horst 1983, pp. 46-47.

van de Noord-Hollandse synode expliciet
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april 1688, art. 13, p. 175; 9-10 april 1689, art.

310 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 2-4
mei 1671, art. 51, p. 347, inv. nr. 3. Tijdens

20, p. 191, inv. nr. 4 en GAD; Acta synode te

dergelijke classisbijecnkomsten werden met

Zwolle, 31 mei en 1-3 juni 1687, art. 6; Acta

name de resultaten van eerder ¡η opdracht

synode te Steenwijk, 19-22 juni 1688, art. 6,

gegeven onderzoekingen besproken. (Verge

inv. nr. 105.

lijk W/VTXII; kol. 682 en 684, s.v. revisie).

321 GAD; Acta synode te Deventer, 4 juni e.v.

311 GAD; Acta classis revisoriae te Deventer, 20

1689, art. 6, inv. nr. 105. Vergelijk ook GAD;

juni 1671, art. 6, pp. 357-358, inv. nr. 3.

Acta classis ordinaris te Deventer, 23-24 april

312 GAD; Acta classis extraordinaris te Deventer,

1690, art. 14, p. 210; 21-22 april 1691, art. 13,

26 juni 1671, art. 4, pp. 362-366, inv. nr. 3.

p. 225, inv. nr. 4 en GAD; Acta synode te
Kampen, 24 juni e.v. 1690, art. 7, inv. nr. 105.

313 Waarbij waarschijnlijk vooral het onderzoek
en het oordeel van de Deventer classis veel

322 Zie hierover hoofdstuk 3 en vergelijk ook

gewicht in de schaal zullen hebben gelegd.

hoofdstuk 6.

314 GAD; Acta synode te Deventer, 27-30 juni

323 GAD; Acta synode te Zwolle, 16-19 j

1671, art. 41, inv. nr. 105.

ur|

i 1691,

art. 5, inv. nr. 105.

315 GAD; Acta synode te Kampen, 23-26 juni

324 GAD; Acta synode te Vollenhoven, 31 mei en

1674, art. 34, inv. nr. 105.

1-3 juni 1692, art. 5, inv. nr. 106. Zie ook

316 GAD; Acta synode te Steenwijk, 19-22 juni

GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 30-31
maart 1692, art. 16, p. 246, inv. nr. 4.

1688, art. 5, inv. nr. 105.
317 De bepaling namelijk dat (1) boeken zonder

325 Vergelijk GAD; Acta classis ordinaris te

naam en zonder toestemming niet gedrukt

Deventer, 25-26 april 1693, art. 16, p. 269; 17-

mochten worden, dat (2) boeken aan de 'visi-

18 april 1694, art. 17, p. 284; 2-3 april 1695,

tatores' van de synode moesten worden voor

art. 16, p. 299, inv. nr. 4 en GAD; Acta synode

gelegd, dat (3) scherpe en schandelijke uit

te Deventer, 20-23 j u n '

I<

'93> a r t · 5! Acta

drukkingen moesten worden vermeden, als

synode te Kampen, 12-15 juni 1694, art. 5;

mede (4) hatelijke vergelijkingen, die de

Acta synode gehouden te Zwolle, 28 mei e.v.

auteur zelf een slechte naam zouden bezorgen

1695, art. 6, inv. nr. 106.

en die de liefde van vele godvruchtige lieden

326 Onbekenden zouden namelijk weleens mis

zou doen bekoelen en tenslotte dat (5) boos

bruik kunnen maken van de tekst, zodat

aardig schrijven als ongepast werd beschouwd

onrust in de gemeente zou ontstaan. Men

(vergelijk Livre synodal 1904, p. 43: synode

had dus geen inhoudelijke bezwaren tegen

gehouden te Kampen, 25 april en volgende

Sibelius' werk, men wilde slechts misbruik

dagen 1688, artikel 5). Zie ook hoofdstuk 3.

voorkomen, zodat hier in wezen sprake was
van een soort 'preventieve' censuur.

318 GAD; Acta synode te Deventer, 4 juni e.v.
1689, art. 5, inv. nr. 105.

327 GAD; Acta classis ordinaris te Deventer, 17-18

319 Vooral niet bij de gemeentes in de steden

april 1694, art. 54, p. 290, inv. nr. 4.

waarin zich drukkerijen bevonden.

328 GAD; Acta classis revisoriae te Deventer, 8[?]

320 Vergelijk GAD; Acta classis ordinaris te

juni 1694, art. 2, p. 291, inv. nr. 4.

Deventer, 5-7 april 1687, art. 15, p. 143; 24-25

329 GAD; Acta synode te Kampen, 12-15 ) u n ¡ 1<'94,
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art. 34, inv. nr. іоб. Inderdaad heeft men ver

bank plaats: in 1679 werd bekend dat ene

volgens de kwestie voorgelegd aan de corres

Herman Scherinck, 29 jaar oud en afkomstig

ponderende synodes; vergelijk de behandeling

uit Deventer, ertoe was overgegaan in ver-

van de zaak door de Gelderse synode (hoofd

schillende herbergen een lasterlijke paskwil

stuk 6).

getiteld Den echo te verspreiden en 'met ver-

330 GAD; Acta classis ordinaria te Deventer, 2-3

maek ende nadruck te reciteren'. In het

april 1695, ait. 39, p. 303, inv. nr. 4.

bewuste paskwil werden meerdere magi-

331 GAD; Acta synode gehouden te Zwolle, 28

straatsleden te kijk gezet. Scherinck bekende

mei e.v. 1695, art. 41, inv. nr. 106.

zijn misdrijf, 'met bijvoeginge dat het selve

332 GAD; Acta synode te Deventer, 4 juni e.v.

pasquil vuil ende quaat genocch was, ende

1689, art. 13, inv. nr. 105.

dat hij God de H[ec]rc badt, dat hem sijne
sonden souden willen vergeven'. De schepe-

333 GAD; Acta synode te Vollenhoven, 31 mei en

nen waren van mening dat Scherincks hande-

1-3 juni 1692, art. 12, inv. nr. 106. Zie ook
GAD; Acta synode te Deventer, 20-23 j

u r u

len opruiend was en men besloot hem derhalve ernstig te straffen: Scherinck kreeg een

1693, art. 13, inv. nr. 106.
334 GAD; Acta synode te Kampen, 12-15 j

u n

boete opgelegd van vijfhonderd 'oldeschil-

T

' ^94>

den'. Daarnaast diende hij de proceskosten

art. 11, inv. nr. іоб.

voor zijn rekening te nemen en tenslotte

335 GAD; Acta classis revisoriae te Deventer, 24

werd hij ook voor eeuwig uit Deventer en

mei 1692, art. 3, p. 258, inv. nr. 4.

Overijssel verbannen. Zie GAD; 'Rode ofte

336 GAD; Acta synode te Vollenhoven, 31 mei en

crimineel boeck', 27 en 30 mei 1679, p. 318,

1-3 juni 1692, art. 39, inv. nr. 106.
337 GAD; Acta synode te Deventer, 20-23 j

u n

inv. nr. 66.

'

1693, art. 38, inv. nr. 106.
338 Zie hoofdstuk 3.

Noten bij hoofdstuk 6

339 GAD; Acta synode te Deventer, 20-23 j u n i
1693, art. 40, inv. nr. 106. Overigens deelde

1

In principe zal alleen worden gekeken naar de

de correspondent van Utrecht bij deze discus

stad 's-Hertogenbosch; slechts terloops zal

sie en passant nog mede dat in zijn synode

ook de situatie in de Meierij van 's-Hertogen-

was besloten de boeken van de doctores in de

bosch aan de orde komen.

theologie die geen professoren waren, ook

2

De gegevens voor deze paragraaf zijn ont-

aan de visitatie van de classes of van de theo

leend aan Hezenmans [1899], pp. 5-15. In het

logische hoogleraren te onderwerpen.

hiernavolgende zullen slechts enkele gebeur-

340 GAD; Acta synode te Kampen, 12-15 j

u n

' 1694,

tenissen uit de Bossche geschiedenis worden

art. 33, inv. nr. io6. Vergelijk ook GAD; Acta

besproken; Hezenmans biedt voor 's-Herto-

synode gehouden te Zwolle, 28 mei e.v. 1695,

genbosch een uitgebreid en gedetailleerd his-

art. 35 en art. 36, inv. nr. 106.

torisch overzicht over de jaren 1629-1798

341 Vergelijk de hoofdstukken 3, 4 en 6.

(inclusief een globale schets van de vooraf-

342 Buiten de vier tijdvakken vond overigens wel

gaande periode). Zie voor een 'recenter'
totaalbeeld van 's-Hcrtogenbosch in de perio-

één censuurproces voor de Deventer schepen-
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de 1629-1794 Hoekx 1978; voor een schets

11

van de staatkundige verwikkelingen voor
zover die tot 1629 een rol speelden voor

geen functies meer bekleedden.

's-Hertogenbosch: Kuyer 1978. Het recentste

3

Het betrof hen die eerst schepen en vervolgens gezworene waren geweest en die daarna

12

Ter illustratie: in 1617 bezaten zestien

totaalbeeld van de ontwikkelingen vanaf 1629

ambachtsgilden politieke bevoegdheid. De

wordt geboden in Vos, Bosmans, Van de Laar

gilden konden besluiten van het stadsbestuur

[e.a.] 1997, pp. 11-145.

niet tegenhouden; wel waren zij in staat de

Hezenmans spreekt van een schier tenietgaan

besluitvorming te vertragen. Na 1629 hadden

van de handel in het eerste kwart van de zes-

de ambachtsgilden geen politieke bevoegd-

tiende eeuw. Het door hem geschetste zeer

heid meer.

negatieve beeld is echter onjuist; zie Pirenne

13

Zie voor een overzicht van de lagere functio-

en Formsma 1962, p. 56. In Pirenne en

narissen binnen stadsbestuur en (hierna nog

Formsma 1962 wordt (onder meer) een alge-

te bespreken) schepenbank ibidem, pp. 76-

meen overzicht van de Bossche handel in de

87. Zie over de handhaving van de openbare

vijftiende en zestiende eeuw geboden.

orde ibidem, pp. 103-104 en pp. 158-159.
14

Zie over de jaarlijkse vernieuwing van de

4

Hierover uitgebreid Van de Laar 1978.

5

Zie Pirenne 1959 voor een beeld van de ont-

Bossche schepenbank (tot 1580) ook Schutte-

wikkelingen in de periode 1576-1579.

Iaars 1997.

6

7

Zie Frenken 1918 over de houding van de Sta-

15

dagelijkse bestuurszaken aan de orde kwa-

rende de Tachtigjarige Oorlog.

men, werden bijgehouden in de resolutieboeken van de stad.

Tijdens de aanvallen werden de burgers door
aanhangers van de staatse partij via pamflet-

16

ten meerdere malen tegen de Spanjaarden

Zijn positie zal hierna nog aan de orde
komen.

opgehitst; dit ophitsen bleef echter vrijwel

17

Zie ook hierboven.

geheel zonder gevolg. Als tegengif voor de

18

Voor een uitleg van appèl en reformatie zie

libellen tegen de Spaanse koning verschenen

Jacobs 1986, pp. 125-127.

in 1621 plakkaten waarin het dienen van een

19

andere heer ten strengste werd verboden

Zie uitvoerig over dit zeer lang lopende conflict Beermann 1940, pp. 5-103.

(Beermann 1940, pp. 108-109).

20

8

Vergelijk ook ibidem, p. 177.

21

9

De gegevens voor deze paragraaf werden ont-

Ibidem, pp. 5-6.
Ibidem, pp. 110-111. Zie hierover ook Smit
1929 en Mommers 1953, pp. 17-20.

leend aan Jacobs 1986, pp. 20-22, pp. 25-25, pp.

22

Vergelijk hierover Verreyt en Juten 1895, pp.

23

324-317De schepenen die aanbleven uit het vorige,

24

Vergelijk Van Sasse van Ysselt 1935, met name

27-29, p. 32, p. 38, pp. 42-49, pp. 54-55, p. 62,
pp. 76-87, pp. 103-104, pp. 108-112, pp. 125127, p. 133, p. 136, pp. 158-159 en pp. 185-186.
10

De notulen van de vergaderingen waarin de

ten en van Spanje jegens de muiterijen gedu-

nog katholieke stadsbestuur.

Gezworenen waren hoogstwaarschijnlijk
degenen die niet langer actief het schepen-

pp. 216-219. Overigens kwam het herhaalde-

ambt vervulden.

lijk voor dat schepenen en ook personen in
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andere bestuurlijke functies hooguit in naam

schap uitgebreid Van Dijck 1973. Zie ook

protestants waren, terwijl ze in werkelijkheid

Goossens 1926-1927.

katholiek waren gebleven.

42

Zie hierover onder meer Hezenmans [1899],

25

Beermann 1940, p. 113.

pp. 70-74. Zie over het geschrift waarmee de

26

Zie voor een overzicht van de maatregelen die

Bossche predikant Cornells Leemannus zich

tegen de katholieke kerk en haar leden wer-

in de strijd mengde en dat door de Bossche

den genomen, Lindemann 1990.

magistraat publiekelijk werd verboden, en

27

Beermann 1940, pp. 114-118.

over de verdere strijd tussen Voetius en Mare-

28

Ibidem, p. 179.

sius onder meer Van Sasse van Ysselt 1906,

29

Zie over de positie van de katholieke geeste-

Nauta 1935, pp. 172-183 en Van Dijck 1973,

lijken in 's-Hertogenbosch gedurende de

pp. 322-381. Archiefstukken met betrekking

30
31

32
33

zeventiende eeuw uitgebreid Rogier 1947 II,

tot het libel van Leemannus zijn te vinden in

pp. 516-597.

GAHT: Register op de stadsresolutiën, 1642-

Ibidem, pp. 180-181.

1643, Pensionaris Beresteijn, inv. nr. A558; zie

Zie over de protestantiseringspogingen in

ook de aldaar gegeven verwijzingen naar de

's-Hertogenbosch en de Meierij (en vooral

eigenlijke resoluties, alsmede GAHT; Her-

over de grote mislukking daarvan) Rogier

vormde Gemeente 's-Hertogenbosch: Bijlagen

1947 I, pp. 596-610.

bij de acta van de kerkenraad, inv. nr. 27, nrs.

Ibidem, p. 183.

184-188. Zie over de censuur rond de

Zie over de botsingen tussen Van Bergaigne

genoemde pennenstrijd ook Van den Oord

en de Bossche magistraat, met name vanwege

1984, p. 369, met name noot 204.

het optreden tegen de paapse stoutigheden,

43

Beermann 1940, pp. 120-122.

Van Sasse van Ysselt 1938.

44

In deze paragraaf zullen slechts enkele alge-

34

Becrmann 1940, pp. 185-186.

mene zaken behandeld worden. De ontwik-

35

Ibidem, pp. 187-188.

kelingen rond en in 1672 zullen buiten

36

Ibidem, pp. 118-120.

beschouwing blijven; zie daartoe Hezenmans

37

Zie voor de geschiedenis van de Bossche

38

[1899], pp. 253-305.

scholen in het algemeen De Haas 1926 en

45

voor de Latijnse school in het bijzonder Nau-

46

Idem 1946, pp. 3-4.

wclaerts 1974. Over het volksonderwijs in de

47

Volgens de instructie van 18 juli 1651 werden

Meierij van 's-Hertogenbosch: Roosenboom

de door de Staten-Generaal opgelegde belas-

1997·
Zie Sassen 1963 en idem 1969 over de Illustre

tingmaatregelen uitgevoerd door de Raad van
State. Zie hierover Mommers 1953, p. 11 en
Van Deursen 1981, pp. 85-87.

School van 's-Hertogenbosch.
39

Beermann 1940, p. 188.

Zie over de invloed van de Hollandse 'school-

48

Beermann 1946, pp. 10-11.

ordre' (1625) op het Bossche reglement Kui-

49

Zie over de competentiegeschillen tussen

per 1958, pp. 161-164.

hoogschout Van Bergaigne en de Bossche

40

Beermann 1940, pp. 190-193.

magistraat Jacobs 1980.

41

Zie voor de geschiedenis van deze broeder-

50
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51

I b i d e m , p p . 14-19.

52

O n d e r w i e d e Bossche p r e d i k a n t Cornells

64

RANB; Schoutsarchieven l6e-i9e eeuw: Rond
zendbrieven, 21 januari 1651, inv. nr. 12 Deze

Leemannus.

brief werd gezonden aan alle schouten, stad

I b i d e m , p p . 67-68. Z i e v o o r h e t reglement o p

houders, schepenen, burgemeesters en regeer

de politieke reformatie in d e Meierij (1 april

ders van Oss ('te geven twee placearen'),

1660) M o m m e r s 1953, p p . 11-12.

Empel en Gewande, Alem, Maren, Kessel,

54

B e e r m a n n 1946, p p . 144-145.

Lithoijen, Lith, Rosmalen, Nuland, Geffcn,

55

I b i d e m , p p . 173-174.

Heesch, Berghem, Nistelrode, Berlicum,

56

D e gegevens voor deze paragraaf zijn o n t -

Heeswijk en Dinther. Vergelijk Van der Aa

leend aan H e z e n m a n s [1899], p p . 305-338.

1843, pp. 555-556 (sub 'Gewande') en idem

57

Zie M o m m e r s 1953, p . 12.

1846, pp. 532-533 (sub 'Maasland'); zie voor

58

Z i e o o k hierna.

een beknopte geografische bepaling van de

59

Zie Ten Raa 1940, p . 134.

genoemde plaatsen (periode 1572-1795) San

Op deze plaats zullen de censuurzaken aan de

ders 1996.

53

60

65

orde komen, waarin de Bossche magistraat en

A328. Z i e o o k ARA; Staten-Generaal: Registers

ring van de Staten-Generaal in actie zijn geko-

van u i t g a a n d e missiven, 18 m e i 1648, p . 103r,
inv. nr. 11936.

men. Daarnaast worden de kwesties behan66

G A H T ; Publicaticboeken, 25 m e i 1648, f88v-

stuur hebben opgenomen. Aan de zuiver inter-

67

Zie hoofdstuk 2 en bijlage I.

ne censuur van de gereformeerde kerk zal hier

68

G A H T ; Publicatieboeken, 27 n o v e m b e r e n 8

deld, waarover de Nederduitse en Waalse gere-

f89r, inv. nr. A338.

formeerde kerk contact met het wereldlijke be-

61

voorbij worden gegaan; die vorm van censuur

d e c e m b e r 1655, fyiv-fj^v,

zal, net als in het gedeelte over Rotterdam, la-

o o k ARA; Staten-Generaal: Registers van uit

ter apart worden besproken.

g a a n d e missiven, 26 n o v e m b e r 1655, p . 284V,

69

Z i e over d e Vrede van M u n s t e r in h e t alge

G A H T ; publicatieboek, 29 n o v e m b e r en 15

m e e n Poelhekke 1948; over d e afkondiging o p

december, fÓ3v-f68r, inv. nr. A338. Z i e o o k

5 j u n i 1648 in h e t bijzonder: i b i d e m , p p . 540542.

ARA; Staten-Generaal: Registers v a n u i t g a a n d e
missiven, 29 n o v e m b e r 1646, p p . 233Г-233 ,

70

inv. nr. Π934.
63

inv. nr. A340. Z i e

inv. nr. 11943.

GAHT: Publicaties en o r d o n n a n t i e s , 1614-1622,
inv. nr. A250.

62

G A H T ; Diverse s t u k k e n , 18 mei 1648, inv. nr.

schepenbank op eigen initiatief of na aanspo-

GAHT; Publicatieboeken, 30 mei 1648, f92vf93r, inv. nr. A338.

G A H T ; publicatieboek, 4 e n 2 0 j a n u a r i 1651,

71

f22r-f2.8r, inv. nr. A339. Van h e t plakkaat v a n

72

4 januari 1651 w o r d t eveneens m e l d i n g

Z i e hierboven.
Z i e v o o r een algemeen beeld van h e t Bossche
boekbedrijf in d e periode 1450-1650 Van d e n

g e m a a k t in G A H T : Collectanea Van H e u r n .

O o r d 1984 e n d e aldaar opgegeven literatuur.

Zie o o k ARA; Staten-Generaal: Registers v a n

73

G A H T : Extensien e n inregistreringen van ver

uitgaande missiven, 4 januari 1651, p . 4v, inv.

schelde akten e n resolutien d e r heren van d e

nr. 11939.

leden (schepenen, gezworenen e n r a d e n ) e n
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74

75

van schepenen, 23 januari en 8 februari 1651,

cia variorum theobgorum Necessaria Responsie,

Г19ОГ en fÍ92v, inv. nr. A48. Zie over deze

conrinens varias dissertationes: defabulis etaffa-

kwestie ook Van den Oord 1984, pp. 284-285.

buUtionibus Wolzogii; de sentenria, quaedicit

Daartoe rekende men de auteur(s), aanplak-

Deum possefattere, si velit, quin et baud raro

ker^) en uitstrooier(s), alsmede de mogelijke

fidlere realiter; de contemptu veterum theobgo

opdrachtgever(s).

rum Reformatorum; de usu bquendi Scriptura-

GAHT; Publicatieboeken, 6 en 7 februari 1655,

rum interprete; de enthusiasmo perperam Refor

fi6v-hjt,

matis Eccksiis exprobato; de Paracleto Montani;

inv. nr. A340.

76

Hezenmans [1899], p. 131.

de Montañismo Anonymi, Wolzogii et Velthusii

77

GAHT: Extensien en inregistreringen van ver-

deque enthusiasmo Cartesianorum; de repudiatis

scheide akten en resolutien der heren van de

argumentis orthodoxorum; de Scripturarum

leden (schepenen, gezworenen en raden) en

perspieuitate duntaxat reUtiva; de infallibitate

van schepenen, 9 maart 1650, fi07r-fi07v, inv.

rationis humanae non minus indubia quam est

78

nr. A48. Zie over deze kwestie ook Hezenmans

ipsius Dei; de gratia Spriritus Sancii ad intelli-

[1899], p. 131 en Van den Oord 1984, p. 284.

gentiam Scripturarum etc. (s-Hertogenbosch,

Van een mogelijke gang van drukkers en

uiteindelijk gedrukt in 1671).

boekverkopers naar het stadhuis zijn althans
79

84

die versie in Sassen 1963, pp. 61-66. Het was

GAHT; Publicatieboeken, 25 maart 1669,

niet mogelijk de originele tekst in te zien.

r257r-f26ov, inv. nr. A342. Een gedrukt exem-

85

plaar van het plakkaat is te vinden in: GAHT;
Gedrukte publicaties, 9 maart 1669, inv. nr.

leden (schepenen, gezworenen en raden) en

GAHT A368, nr. 1228. Van het plakkaat wordt

van schepenen, 4 augustus 1670, f^r-f^r,

eveneens melding gemaakt in GAHT: Collec-

inv. nr. A69.
86

GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogenbosch: Acta van de kerkenraad, 7 augustus

GAHT; Publicatieboeken, 28 oktober 1672,
Г238Г, inv. nr. A343. Van vervolgingen blijkt

1670, fi5r, inv. nr. 2.

opnieuw niets.
81

GAHT: Extensien en inregistreringen van verscheide akten en resolutien der heren van de

tanea Van Heurn.
80

Gebruik werd gemaakt van de weergave van

in de bronnen geen sporen te vinden.

87

Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt

Van de behandeling van deze kwestie zijn in de
acta van de Waalse synode stukken te vinden.

van Sassen 1963, pp. 48-75. Zie ook idem

88

Bibliothèque wallonne (gevestigd in het Hos-

1969, pp. 206-208 (en de daar opgegeven lite

pice wallon te Amsterdam): Acta Waalse

ratuur), Thijssen-Schoute [cop.] 1989, p. 447

synode, pp. 178-179. Deze acta zijn tijdelijk

en p. 462 en Van Lieburg 1996, p. 266. Over

gedeponeerd in de UBN. Een uitgave ervan

Vogelsanghs hoogleraarschap verder: De Haas

door H. Bots en G.H.M. Posthumus Meyjes

1926, p. VIII, p. 21, pp. 121-122, pp. I24"I25>

is in voorbereiding.

PP· 133-135 en p. 264.

89

Hetgeen hierna volgt, is weer gebaseerd op

82

Zie over hem uitgebreid hoofdstuk 2.

Vogelsanghs voorrede, die, zoals inmiddels

83

De volledige titel van dit werk luidt: Adprefa-

genoegzaam gebleken, niet geheel betrouw-

tionem Ludovici Wolzogii quae legitur antejudi-

baar is.
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90

de brieven, 15 december 1692, p. 324V, inv. nr.

GAHT: Extensien en inregistreringen van ver

11980.

scheide akten en resolutien der heren van de
leden (schepenen, gezworenen en raden) en

91
92

93

102 Verspreiding op deze wijze kwam wel vaker

van schepenen, 4 oktober 1670, f50v-f5ir, inv.

voor. Vergelijk Meindersma 1909, p. 123:

nr. A69.

reeds in november 1631 vonden diakenen een

Livre synodal1896, art. 30, p. 716: synode

paskwil in het zakje van de armen; in het

gehouden te Ter Goude, 15-20 april 1671.

paskwil werd de gereformeerde kerkenraad

Het is deze voorrede, waarin de uitvoerige

beledigd. De kerkenraad gaf de diakenen de

beschrijving van de gehele affaire te vinden is;

opdracht dergelijke paskwillen voortaan

het is maar zeer de vraag of de Waalse partij

meteen te verscheuren ofte verbranden en

met deze voorrede erg was ingenomen...

toekomstige vondsten verder stil te houden.

Via het geautomatiseerde gegevensbestand

103 Namelijk 'met den heer commandeur, en eer-

'Dataschurk' (GAHT); zie hierover de biblio

waerden Kercken-raedt'.

grafie.
94

104 GAHT: Resolutie-boeken van de beeren schee

Of de Nederduitse dan wel Waalse gerefor

penen, gehouden door den pensionaris Mr.

meerde kerkenraad.

Hendrik van Breughel, 18 december 1687,

95

Zie over dit plakkaat hoofdstuk 2.

96

GAHT; Publicatieboeken, 2 en 3 februari 1691,

f2i5r-f2i5v, inv. nr. A177.
105 In zulke gevallen had de magistraat al eerder

f253v-f257r, inv. nr. A348. Het plakkaat van

zeer fel gereageerd. Vergelijk hiertoe de reac

27 januari 1691 wordt ook genoemd in GAHT:

tie op de biljetten-affaire in Den Dungen in

Collectanea Van Heurn. Een gedrukt exem

1655.

plaar van dit plakkaat is te vinden in GAHT:

106 GAHT; Publicatieboeken, 9 januari 1688,

Gedrukte publicaties, 27 januari 1691, inv. nr.

fi64v-fi65v, inv. nr. A347.

A368, publicatienr. 1228.

107 Van deze vier opzichters werd gesproken in
artikel 26 van het reglement.

97

Zie hoofdstuk 2.

98

GAHT; Publicatieboeken, 2 en 3 februari 1691,

99

Zie over dit verbod ook hoofdstuk 2 en de

leden (schepenen, gezworenen en raden) en

aldaar genoemde secundaire literatuur.

van schepenen, 24 februari en 3 maart 1687,

108 GAHT: Extensien en inregistreringen van ver
scheide akten en resolutien der heren van de

f257r-f259r, inv. nr. A348.

100 Cursivering van mij.

Í42r, Í45r-f45v, Í46v, £(.8ν, Í5or, inv. nr. A83.

101 GAHT: Missiven (minuten van ingekomen en

Deze gegevens zijn ook te vinden in GAHT:

uitgegane brieven), 21 maart 1692 en 15

Commissien en andere besognes ten Hove en

december 1692, pp. 135V-138V, inv. nr. A254.

ter vergadering der Staten van Brabant, 24

Van de resolutie van de Staten-Generaal

februari en 3 maart 1687, inv. nr. A261.

tegen Pontiaan van Hattem wordt eveneens

109 De hierna te behandelen affaire is reeds eer-

melding gemaakt in GAHT: Collectanea Van

der besproken in Van Sasse van Ysselt 1918.

Heurn. Zie ook ARA; Staten-Generaal: Reso

110 In sommige stukken wordt hij ook wel 'Ver-

luties, 15 december 1692, pp. 651Г-653 , film

stere' of 'Versterre' genoemd. Verster was in

2767, alsmede ibidem: Registers van uitgaan

1652 schepen en in 1661 secretaris van 's-Her-
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togenbosch geworden; in 1667 werd hij grif

leden (schepenen, gezworenen en raden) en

fier van de stad. Van de zwakke persoonlijk

van schepenen, 3 september 1691, f209v-f2i3v,

heid van de president-schepen van dat

inv. nr. A85.

moment, mr. Johan Christophorus Zeyts,

120 Verster had een verzoek tot hersrei in zijn

maakte hij misbruik om gedaan te krijgen dat

functie ingediend. Zie hierover Van Sasse van

hij naast griffier ook raad van de stad kon

Ysselt 1918, pp. 278-288.

blijven, een combinatie van functies die door

ш

121 GAHT: Extensien en inregistreringen van ver

de Staten-Generaal officieel verboden was.

scheide akten en resolutien der heren van de

Vele schepenen ergerde zich aan de heers

leden (schepenen, gezworenen en raden) en

zucht van Verster, maar slechts weinigen

van schepenen, 16 oktober 1691, fzr-fjr, inv.

durfden hem tegen te spreken. (Van Sasse

nr. A86. Een afschrift van alle stukken in deze

van Ysselt 1918, pp. 225-227).

zaak is te vinden in GAHT; Diverse stukken,

O p 23 december 1691 (ibidem, p. 227).

1691, inv. nr. A328.
122 Zo kwam op 16 september 1670 ter sprake

112 Copes was 'schepen ende raedt der stadt

dat procureur De Blije op 2 september van

sHertogenbosch'.
113 O p 27 juni 1691 (ibidem, p. 228).

dat jaar een schadelijke memorie had inge

114 De behandeling van deze zaak en de tekst van

diend 'tot crenckinge vande authoriteijt ende

Copes' memorie zijn te vinden in GAHT: EX-

respect van beeren schepenen'. De Blije

tensien en inregistreringen van verscheide ak

moest persoonlijk deze memorie weer van de

ten en resolutien der heren van de leden (sche

rol halen en daarnaast moest hij voor straf

penen, gezworenen en raden) en van schepe

rwaalf groene zitkussens, voorzien van het

nen, 6 juli 1691, fi69r-fi88r, inv. nr. A85.

wapen van stad, leveren. Tenslotte mocht hij
zich zes weken lang niet vertonen (GAHT;

115 Overigens in afwezigheid van Copes zelf.

Diverse stukken, 16 september 1670, inv. nr.

116 Bedoeld werd het reglement van de Raad van
State van 24 april 1673. In artikel 5 van dat

A328). Ook Verster was al eerder eens bestraft

reglement werden de omgangsregels voor de

vanwege het schrijven en ondertekenen van

schepenen en de verantwoordelijkheid van de

een beledigend rekwest. Daarvoor werd hij

president-schepen voor een net verloop van

op 10 december 1688 voor zes weken

de vergaderingen beschreven. Vergelijk Van

geschorst, terwijl daarnaast werd besloten

Sasse van Ysselt 1918, pp. 227-228.

hem 'in pleno collegio scherpelijck te reprimenderen' (GAHT: Resolutie-boeken van de

117 Aan de aard en de inhoud van en de aanlei
ding tot deze beschuldigingen zal hier geen

beeren scheepenen, gehouden door den pen

aandacht worden besteed. Zie daartoe ibi

sionaris Mr. Hendrik van Breughel, 10

dem. Voor de onderhavige studie is slechts de

december 1688, fi2v-fi3r, inv. nr. A178).

verdere afhandeling van deze interne censuur-

123 Deze censuurkwestie werd reeds uirvoerig

kwestie van belang.

besproken in Weekhout 1997 II.

118 Zie daarover ibidem, pp. 274-282.

124 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

119 GAHT: Extensien en inregistreringen van ver

ordinaris d.d. 1-2 mei 1685, art. 10, inv. nr. 2.

scheide akten en resolutien der heren van de

125 De volledige titel luidt: Den catholycken peda-
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goge oft christelycken onderwyser in den cate-

van Weenen, blyeindend treurspel T'Amster-

chismus, verdeelt m vyfdeelen, uyt-legghende tn

dam· by Alb. Magnus; men vintze te koop 't

hondert lessen de christelijcke waerheden, ende

Antwerpen by Hendr. van Dunwalt, 1684. (2)

principitele mysteriën van het heyligh Roomsch,

Hermannus Franciscus vanden Brandt· De

catholyck, apostoltjck ghehof by maniere van

helle-vaart vanden grooten vizier, kluchte.

vraeghen ende antwoorden, die de christene

T'Amsterdam- by Alb. Magnus; men vintze

menschen moeten weten, ende he-oeffenen om

te koop t'Antwerpen by Hendr. van Dun

in dit sterffèlijck leven te voldoen aen hunne

walt, 1684. (sTCN-onhne). Er kan dus wel

verbintenissen, ende hier naemaeb tot het eeu-

vanuit worden gegaan dat Hendrick van

wigh leven te gheraecken By een vergaedert

Dunwalt geen fictieve naam was; zie ook de

ende voor-ghestelt door den ecrweerdighen

bespreking van het privilege, hierna.

Pater Petrus vanden Bossche Praedicator

130 Zie Axters 1934, p. 80. nr. 788.

Generalis, ende Missionaris van het Heyligh

131 Zie Meijer 1897 voor een algemene beschrij

Predick-Heeren Orden T'Anrwerpen. by

ving van de geschiedenis van de predikheren

Hendrick van Dunwalt, 1685. Met approba-

te s-Hertogenbosch in de periode 1296-1770.

tie, ende privilegie.

Zie over Petrus van den Bossche, ibidem, pp.

126 De Bossche drukker Jan Scheffers bediende

137-138, en p. 259, idem 1911, kol. 440, Bo-

zich bijvoorbeeld verschillende malen van een

gaerts 1965, ρ 74 en p. 79, idem 1966 I, p.

dergelijk vals drukkersadres.

16, idem 1966 II, p. 30 en ρ 57, Polman 1968,

127 Sepp 1891, pp 248-249 In Van de Pas 1951,

pp. 249-252, Schutjes 1873, p. 328 en idem

pp. 25-26 wordt Sepps veronderstelling zon-

1876, pp 940-941 Zie idem 1870-1881 ook

der nadere argumentatie overgenomen. Ove-

voor een overzicht van de geschiedenis van

rigens geeft Verreyt 1924, ρ 2j8 en p. 260 een
andere verklaring voor het gebruik van valse
adressen, hij stelt dat voor een zuidelijke
plaatsnaam (vooral Antwerpen) werd geko

het bisdom 's-Hertogenbosch.
132 Zie Polman 1968, p. 250. Over de Mechelse
Catechismus: Frenken 1950-1951, pp 5-13.
133 In de zeventiende en achttiende eeuw heeft

zen, omdat de katholieke lezers meer vertrou

Den catholycken pedagoge nog verschillende

wen stelden in een zuidelijke plaats van ver

andere drukken beleefd; zie Axters 1934, pp.

schijnen. Te vaak waren de katholieke lezers

79-89, de nrs. 789-803.

namelijk misleid met boeken die, getuige de

134 De privilegetoekenning, waarin Van Dunwalt

titel, katholiek van inhoud leken te zijn, ter

een 'ghesworen Boeck-drucker' wordt

wijl de titel dan verraderlijk bleek en de

genoemd, staat in het voorwerk van Den

inhoud juist een anti-katholieke strekking

catholycken pedagoge afgedrukt op f[****2]v.

had. Zuidelijke drukkersadressen leken voor

135 In het katholieke Antwerpen had men dus

de lezers dergelijke 'titeltrucs' uit te sluiten,

zeker geen bezwaar tegen Van den Bossches

aldus Verreyt. Zie ook idem 1929.

catechismus. Het is overigens niet onwaar

128 O p de approbaties en het privilege zal hierna
nog worden ingegaan.
129 (1) Lambertus van den Broek. Beleg, en ontzet

schijnlijk dat katholieke boeken die in de
Republiek werden of dreigden te worden ver
boden, in het katholieke zuiden juist heel (en
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misschien wel extra) positief tegemoet werden
getreden. Vergelijk ook de herdruk van het
omstreden werk van Slatius, Burgius en Bon
tebal: Ioannis Calvini tyrannien, scheldinghen,
ende leughenen, Dat is: Korte ende klare onder-

141 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen
bosch: Acta van de kerkenraad, 22 mei 1685,
р. зб , inv. nr. 3.
142 Dit dossier wordt vermeld in GAHT: Dataschurk, 1685, record 1549, dossier 116-04.

richtinghe voor de eenvoudighe herten (zie

'Dataschurk' is een door A. Vos vervaardigde

hoofdstuk 4) die in 1619 in Antwerpen ver

database van het GAHT, waarin alle overgele

scheen met een kerkelijke approbatie en een

verde criminele dossiers van de Bossche sche

privilege van de aartshertogen. Het nadruk

penbank op een gestandaardiseerde wijze zijn

kelijke goedkeuren van in de Republiek ver

beschreven. Het eigenlijke dossier is te vinden

boden katholieke boeken of boeken waarin

in GAHT; Schepenbank: Losse criminele pro

de auteur zich expliciet tegen de gereformeer

cesstukken en dossiers daarvan, inv. nr. 116

de religie kantte, en het toekennen van privi
leges daaraan, kan wellicht worden gezien als
een provocatie van katholieke, zuidelijke
instanties aan het adres van de gereformeerde,
noordelijke autoriteiten.
136 Zie Foncke 1921-1922 voor een beschrijving
van de vestiging van de Bossche Predikheren
te Mechelen.
137 Deze approbatie is gedateerd op 8 april 1684.
De tekst ervan staat in Den catholycen pedago
ge afgedrukt op f[****2]r. Geraadpleegd werd
exemplaar UBN 395 С 76. Interessant in dit
exemplaar is dat daar waar in deze approbatie
wordt vermeld dat Van den Bossche missio

(daarbinnen: dossiernr. 4).
143 De drie dagvaardingen voor het proces tegen
Van den Bossche zijn in het dossier opgeno
men.
144 'Ticht en aanspraak doen' is het uitspreken
van de beschuldiging en de gerechtelijke eis.
In het dossier bevindt zich hiervan een schrif
telijk verslag.
145 Zie hoofdstuk 2.
146 Aldus werd een soort 'meta-reflectie' op het
eigen censuursysteem gegeven!
147 Een som, hier dus de geëiste boete, storten
tot zekerheid.
148 Het betreft een gedeelte uit het eerste deel, de

naris is in 's-Hertogenbosch, de plaatsnaam

zevende les: 'Van de Ketterye, ende Onghe-

met een (contemporaine?) pennenstreek is

loof.'

doorgehaald. Besloot de bezitter van dit

149 Vergelijk ook Polman 1968, pp. 250-252.

exemplaar tot de pennenstreek toen hij hoor

150 Het betreft een gedeelte van het derde deel,

de van de verbanning van de auteur?
138 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 1-2 mei 1685, art. 10, inv. nr. 2.
139 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen

de vierde les: 'Van het eerste Ghebodt des
Heeren. Van het aen-roepen der 1 Ieylighen,
ende het eeren der Beelden.'
151 Op de vraag waarom ketters beelden vernie-

bosch: Acta van de kerkenraad, 3 mei 1685,

len, worden verschillende antwoorden gege-

art. 1, р. 34 , inv. nr. 3.

ven. Het eerste antwoord luidt: 'Ten eersten,

140 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen

om dat den Duyvel de Beelden der Heylig-

bosch: Acta van de kerkenraad, 8 mei 1685,

hen haet, wiens Dienaers sy sijn: want de

art. 4, p. 3JV, inv. nr. 3.

Knechten moeten hunnen Meesters volghen, den
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156 G A H T ; Magistraat: Brieven, 22 februari 1686,

w e k k e n b e n y d t h e t g r o o t profyt, d a t d e

f2v-f4r, inv. nr. A253.

M e n s c h e n i n d e heylighe Kercke ter oorsaecke
157

vanden Beelden verkryghen.' (Cursivering

de d a n d e reguliere gewesten en waar d e

152 AI tijdens h e t proces h a d Van d e n Bossche

directe invloed van d e Staten-Generaal aan

zich teruggetrokken in Mechelen, waar hij

merkelijk groter was.

zich d e rest van zijn leven als prior e n defini158

tor van het Mechelse klooster bezighield m e t

159 R A N B ; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

Meijer 1897, p p . 137-138 e n i d e m 1911, kol.

154

44°)·

ordinaris d.d. 24-25 juli 1685, art. 28, inv. nr.

GAHT; Magistraat: Brieven, 16 februari 1686,

2. Tijdens d e eerstvolgende bijeenkomst bleek

fir-fiv, inv. nr. A253. Z i e o o k ARA; Staten-

dat d e p r e d i k a n t e n v a n s-Hertogenbosch zich

Generaal: Registers van i n g e k o m e n ordinaris-

inderdaad bereid h a d d e n verklaard bij h u n

brieven, bijlagen e n m e m o r i ë n betreffende

magistraat o m wering van alle aanstootgeven

binnenlandse zaken (Binnenlandse Register),

de b o e k e n , schilderijen en p r e n t e n te vragen.

21 februari 1686, p p . 538 -54ОГ, inv. nr. 11179,

( R A N B ; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

alsmede i b i d e m : Resoluties, 21 februari 1686,

ordinaris d.d. 9-10 o k t o b e r 1685, art. 29, inv.

pp. 199Г-199 , film 2745.

nr. 2).

G A H T ; Magistraat: Brieven, 22 februari 1686,

160 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

fiv, inv. nr. A253. Z i e o o k ARA; S t a t c n - G e n e -

ordinaris d.d. 9-10 oktober 1685, art. 17, inv.

raal: Resoluties, 22 februari 1686, p p . 204V-

nr. 2.

20JV, film 2745, alsmede i b i d e m : Registers

155

RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d . d . 24-25 juli 1685, art. 9, inv. nr. 2.

de behartiging van d e kloosterbelangen. (Zie

153

Een gebied dat, zoals reeds meerdere m a l e n
b e n a d r u k t , e e n a n d e r e v o r m van b e s t u u r ken

van mij).

161 H e t artikel waarin tijdens d e bijeenkomst van

van u i t g a a n d e brieven, 22 februari 1686, p .

o k t o b e r 1685 over d e weerlegging was gespro

2or, inv. nr. 11974.

ken, werd in april 1686 'ad n o t a m ' g e h o u d e n .

Er m a g van w o r d e n uitgegaan d a t m e t deze

R A N B ; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

formulering w e r d gedoeld o p d e gehele R e p u 

ordinaris d.d. 23-24 april 1686, art. 10, inv. nr.

bliek en niet alleen o p d e Generaliteitsgebie-

2.

den. Dr. J . Roelevink wees mij e r o p d a t m e n

162 N a april 1686 w o r d t Den catholycken

voor een v e r b a n n i n g u i t alleen d e Generali-

pedagoge

niet m e e r in d e resoluties van de classis

teitsgebieden d e Staten-Generaal niet h a d

genoemd.

hoeven inschakelen; d e Bossche magistraat

163 I n deze paragraaf zal slechts d e geschiedenis

had d a n v o l d o e n d e g e h a d a a n een toestem

van d e gereformeerde kerk v a n 's-Hertogen

m i n g van d e R a a d van B r a b a n t . O p deze

bosch besproken w o r d e n vanaf haar officiële

plaats wil ik dr. J . Roelevink en prof.dr. M .

o p r i c h t i n g in 1629; aan d e voorgeschiedenis

Spies hartelijk d a n k e n voor d e g e b o d e n h u l p

van d e gereformeerde beweging in d e zestien-

bij d e interpretatie v a n d e d o o r d e Bossche

d e eeuw zal hier voorbij w o r d e n gegaan. Z i e

s c h e p e n b a n k e n d e Staten-Generaal gebezigde

daarover o n d e r m e e r M e i n d e r s m a 1929, p p . 5-

terminologie bij deze kwestie.

8 en Van d e Laar 1978.
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164 Meindersma 1909, p. 5 en pp. 9-10.

183 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 5 november 1647, p. 54, inv. nr.

165 De gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan ibidem, pp. 11-13, p. 19, pp. 22-28,

2. In deze acta is nog geen sprake van een

p. 33, pp. 45-98, pp. 136-138 en pp. 193-216.

indeling in artikelen.
184 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

166 Te denken valt aan ziekenbezoekers, voorle-

ordinaris d.d. 2-5 november 1649, art. 52, p.

zers etcetera.

133, inv. nr. 2.

167 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van
de verschillende beroepingsperikelen ibidem,

185 Zie hierover ook hoofdstuk 3.

pp. 59-98.

186 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

168 Idem 1929, p. 11.

de van Gelderland: Acta van de synode

169 Zie over deze pennenstrijd idem 1909, pp.

gehouden te Zutphen, 6-9 en 11 augustus

193-216.

1651, an. 37, inv. nr. 1.

170 Vergelijk idem 1929, p. 17.

187 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

171 Vriens 1969, pp. 5-6.

de van Gelderland: Acta van de synode

172 Ibidem, p. 7 en Meindersma 1909, pp. 124-

gehouden te Arnhem, 15-20 september 1647,
art. 24, inv. nr. 1.

125.

188 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

173 Overigens maakte de Conventus ook plannen
voor het doorvoeren van de politieke reforma-

de van Gelderland: Acta van de synode

tie en het onderdrukken van de paapse stou-

gehouden te Zutphen, 13-16 september 1648,
an. 17, inv. nr. 1.

tigheden. Men was van mening dat alle magistraatsleden tot de gereformeerde religie dien-

189 Vergelijk RANB; Classis 's-Hertogenbosch:

den te behoren. (Vriens 1969, p. 14).

Acta classis ordinaris d.d. 8-n augustus 1651,

174 Ibidem, pp. 8-9. Zie voor een uitgebreide

art. 32, derde gravamen, pp. 219-220, inv. nr.

beschrijving van de Conventus van 1648

2. In november 1651 kon worden gemeld dat

Meindersma 1910.

het Hof van Gelderland en de Staten-Gene-

175 Vriens 1969, pp. 9-12.

raal hulp hadden toegezegd, (RANB; Classis 's-

176 Ibidem, pp. 12-13.

Hertogenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 14-

177 Ibidem, pp. 13-14.

17 november 1651, art. 43, p. 239, inv. nr. 2.

178 Everhardus Schuylius (1588- ?) werd in 1611

Vergelijk ook RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 16-19 a P r u

beroepen naar Westmaas, in 1620 naar OudBeijerland en in 1623 naar Schiedam om ver-

1652, art. 36, p. 255, inv. nr. 2).

volgens in 1630 naar 's-Hertogenbosch beroe-

190 Jan Rammazcyn had in de periode 1649-1652

pen te worden. Op 10 november 1665 ging

een bedrijf in de Hinthamerstraat bij het

hij tenslotte met emeritaat. (Van Lieburg

pand 'De Witte Hant'. Zie over hem Van den

1996, p. 225).

Oord 1984, p. 276, p. 280 (noot 32), p. 283

179 Vriens 1969, p. 21.

(incl. noot 44), p. 285 en p. 373 (incl. noot

180 Ibidem, p. 27.

221).

181 Ibidem, pp. 21-22.

191 In ibidem, p. 373, noot 221 wordt kort melding gemaakt van de verzoeken aan de classis

182 Ibidem, p. 23.
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ordinaris d.d. 22-24 april 1653, art. 24, p. 307,

door Rammazeyn en Van Gaerle (zie hierna).

inv. nr. 2.

192 De commissie moest zich voornamelijk gaan
bezighouden met het corrigeren en zuiveren

199 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

van bestaande boeken.

ordinaris d.d. 12-13 augustus 1653, an. 30, p.
321, inv. nr. 2.

193 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 3-4 oktober 1651, art. 22, p. 228,

200 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

inv. nr. 2.

ordinaris d.d. 14-15 april 1654, art. 19, p. 330,

194 Jan van Gaerle had in de periode 1642-1660

inv. nr. 2 en RANB; Classis 's-Hertogenbosch:

een bedrijf in de Kerkstraat. Hij was onder

Acta classis ordinaris d.d. 1-2 september 1654,

meer leverancier van prijsboeken aan de Bos-

art. 19, p. 333, inv. nr. 2.

sche Latijnse school. Zie over hem Van den

201 Met persoonlijke kwesties worden kwesties

Oord 1984, p. 277 (incl. noot 16), p. 280

bedoeld tussen twee (of meer) leden van de

(noot 32), p. 283 (incl. noot 44), p. 285, p.

gereformeerde kerk. Vaak kwamen dergelijke

360 (noot 196) en pp. 372-373 (incl. noot 216

zaken ter sprake bij kerkenraad, classis of

en noot 221).

synode, naar aanleiding van een klacht van
één van de partijen. De betrokken kerkelijke

195 RANB; Classis s-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 3-4 oktober i6jl, art. 29, p.

instantie stelde op basis van de ingediende

229, inv. nr. 2.

klacht dan meestal een onderzoek in.

196 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

202 Schuyl was de assistent en latere opvolger van

ordinaris d.d. 14-17 november 1651, art. xxix

Maresius. Zie Van den Oord 1984, p. 369. Zie

[29], p. 238, inv. nr. 2. Helaas wordt uit de

over het leven van Schuyl (en zijn betekenis

stukken niet duidelijk waarom men dit niet

voor het cartésianisme in de geneeskunde),

geraden achtte. Waarschijnlijk meende de

Lindeboom 1974, alsmede Sassen 1963, pp.

classis zich niet met concurrentieaangelegen-

21-36 en idem 1969, pp. 202-206.

heden van boekdrukkers te hoeven bemoeien.

203 In 1630 was Godefridus Cornelisz. Udemans

197 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

als predikant 'uitgeleend' geweest aan de

ordinaris d.d. 16-19 april 1652, art. 29, p. 254,

gemeente van 's-Hertogenbosch. Zie Van Lie-

inv. nr. 2. Ook: RANB; Classis 's-Hertogen-

burg 1996, p. 255.

bosch: Acta classis ordinaris d.d. 28 mei 1652,

204 Van den Oord 1984, pp. 369-370. Udemans

art. 14, p. 274, inv. nr. 2 en RANB; Classis 's-

gaf zijn geschrift in het licht onder het pseu-

Hertogenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 24

doniem Irenaeus Poimenander; het droeg de

september 1652, art. 17 en art. 19, p. 286, inv.

titel Absoloms-hayr off discours, daarinne

nr. 2. Los van de schoolboeken besloot men

ondersocht wordt, wat daer te houden zij van

in 1652 overigens alle ornamenten uit paapse

de vliegende hayr-trossen off'of-hangende hayr-

boeken in het algemeen te verzamelen en bij-

lokken, die, in onsen rijdt, van allerley mans-

een te brengen, (RANB; Classis 's-Hertogen-

ende vrouws-persoonen, soo veyl ende sonder

bosch: Acta classis ordinaris d.d. 28 mei 1652,

achterdencken gedragen worden, gesteh in

art. 39, p. 279, inv. nr. 2).

maniere van't samensprekinge tusschen Absolon,
Timotheus, DrusilL· ende PrisciUa (Dordrecht,

198 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
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1643). In dit geschrift was een approbatie'

212 Zie hierover ook de hoofdstukken 2, 3 en 5

opgenomen van Voetius, Schotanus en De

en de aldaar opgegeven literatuur.

Maets (De Maets zal hierna nog aan de orde

213 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

komen). Zie Lindeboom 1974, pp. 25-26 en

ordinaris d.d. 24 september 1652, art. 32, gra-

Sassen 1963, pp. 25-26 (en de aldaar opgege-

vamen 4 en reactie daarop, p. 292, inv. nr. 2.

ven literatuur), alsmede Verreyt 1909, p. 21.

214 Bedoeld werd het plakkaat tegen de socini-

205 Susanna van Rijsburch; Lindeboom 1974, p.

aanse geschriften van de Staten van Holland

104, noot 6.

van 19 september 1653; zie hoofdstuk 2.

206 Zie hierover ibidem, pp. 26-27 e n 102-105.

215 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Synode van Gelderland: Acta van de synode

207 Carolus de Maets (1597-1651) werd in 1620

gehouden te Nijmegen, 22-28 augustus 1655,

beroepen te Scherpenisse, waarna hij in 1629

art. 26, sub [7], inv. nr. 1.

predikant werd te Middelburg. In 1636 weigerde hij een professoraat te Utrecht, maar

216 Bijvoorbeeld: RAGE; Archief Nederlandse

een tweede aanbod, in 1638, werd wel door

Hervormde Synode van Gelderland: Stukken

hem aangenomen. Van Maets was zeer goed

betreffende den strijd tusschen Voetius en

bevriend met Voetius. Zie Glasius 1853, pp.

Maresius 1646-1647, inv. nr. 70.

425-426 en Van Lieburg 1996, p. 157.

217 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

208 Een tweede druk van dit boek verscheen,

de van Gelderland: Acta van de synode

opnieuw bij Van Waesberge in Utrecht, in

gehouden te Nijmegen, 19-22 september

1655; STCN-online. Met dit boek mengde Van

1649, art. 18, inv. nr. 1.

Maets zich in de strijd over de haardracht; zie

218 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Glasius 1853, p. 426.

de van Gelderland: Acta van de synode

209 Paulus Colonius (? -1684) werd in 1648

gehouden te Harderwijk, 7-12 augustus 1650,

beroepen als predikant te Harderwijk; aldaar

art. 18, inv. nr. 1.

was zijn vader, eveneens Paulus Colonius

219 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

geheten, toen reeds aangesteld. In 1656 werd

de van Gelderland: Acta van de synode

de zoon naar Harderwijk beroepen, waarna

gehouden te Zutphen, 6-9 en n augustus

hij al snel hoogleraar in de theologie werd

1651, art. 15, inv. nr. 1.

aan de Gelderse academie. Colonius was een

220 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

fel tegenstander van Coccejus en diens aan-

de van Gelderland: Acta van de synode

hangers. In 1664 accepteerde hij een beroep

gehouden te Nijmegen, 29-30 september en

naar Deventer, waarna hij in 1675 als predi-

1,2 en 4 oktober 1652, art. 13, inv. nr. 1.

kant en hoogleraar naar 's-Hertogenbosch

221 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

vertrok. Zie idem 1851, pp. 301-302 en Van

de van Gelderland: Acta van de synode

Lieburg 1996, p. 131.

gehouden te Nijmegen, 11-21 augustus 1675,

210 Schuyl.

art. 1, inv. nr. 2.

211 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

222 Een weergave van deze regels is te vinden in

cxtraordinaris d.d. 11 augustus 1650, art. 2,

RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

pp. 158-159, inv. nr. 2.

de van Gelderland: Acta van de synode
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gehouden te Nijmegen, 11-21 augustus 1675,

ordinaris d.d. 8-9 oktober 1675, art. n, inv.

art. 66, inv. nr. 2.

nr. 2. Tenslotte is in het archief van de classis

223 De genoemde tien punten kwamen apart aan

over deze periode nog een formulier te vin-

de orde in een resolutie van de Staten van

den met daarop de handtekeningen van de

Holland (zie RAZH; Staten van Holland:

predikanten onder de opgestelde kerkorde.

Resoluties, 9 april 1675, pp. 103-105, inv. nr.

Daarin was onder meer bepaald dat predi-

108), nadat ze door de Noord-Hollandse

kanten niets tegen de gereformeerde leer

synode van 1684 waren opgesteld. Met enige

mochten schrijven; mocht het zo zijn dat ze

voorbehouden nam ook de Zuid-Hollandse

over bepaalde punten van de leer onduidelijk-

synode de regels over (zie Knuttel 1915, pp.

heden tegenkwamen of mochten ze het

101-104: synode gehouden te Leerdam, 9-18

ergens niet meer mee eens zijn, dan werd het

juli 1675, artikel 24, alsmede Bodel Nyenhuis

hun niet toegestaan daar openlijk of in het

1892, pp. 130-132). Aan de bewuste regels is in

geheim iets over te schrijven. Zij moesten de

hoofdstuk 3 reeds uitgebreider aandacht

kwestie(s) altijd eerst aan hun kerkenraad

besteed.

voorleggen. Hielden zij zich hier niet aan,
dan konden ze worden geschorst, (RANB;

224 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Classis 's-Hertogenbosch: Stukken betreffen-

de van Gelderland: Acta van de synode
gehouden te Zutphen, 16-26 augustus 1676,

de de wetten voor de classis in conformiteit

art. 38, inv. nr. 2.

van de aangenomen kerkorde, 1675, achterin
(o.p), inv. nr. 15).

225 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogenbosch: Acta van de kerkenraad, 19 augustus

231 Toegeschreven aan zowel Spinoza als aan Pie-

1671, r37v-f38r, inv. nr. 2.

ter de la Court.

226 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen-

232 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

bosch: Acta van de kerkenraad, 2 december

de van Gelderland: Acta van de synode

1671, f43r, inv. nr. 2.

gehouden te Zutphen, 21 augustus e.v. 1667,
art. 9, inv. nr. 2.

227 Vergelijk RANB; Classis 's-Hertogenbosch:
Acta classis ordinaris d.d. 7-8 april 1671, art. 4

233 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

(van de eerste sessie), inv. nr. 2, RANB; Classis

de van Gelderland: Acta van de synode

's-Hertogenbosch: Acta classis ordinaris d.d.

gehouden te Harderwijk, 12-20 augustus

7-8 april 1671, art. 3 (van de tweede sessie),

1668, art. 9, inv. nr. 2.

inv. nr. 2 en RANB; Classis s-Hertogenbosch:

234 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Acta classis ordinaris d.d. 7-8 april 1671, art. 4

de van Gelderland: Acta van de synode

(van de tweede sessie), inv. nr. 2.

gehouden te Zutphen, 18 augustus e.v., art.
12, inv. nr. 2.

228 RANB; Classis s-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 18-19 augustus 1671, art. 14, inv.

235 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

nr. 2.

de van Gelderland: Acta van de synode
gehouden te Nijmegen, 16-26 augustus 1670,

229 RANB; Classis s-Hertogenbosch: Acta classis

art. 12, inv. nr. 2.

ordinaris d.d. 26 april 1672, art. 6, inv. nr. 2.
230 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

236 De Gelderse landdag kwam doorgaans twee
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keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkom-

249 Geciteerd volgens Huiskamp 1993, p. 10.

sten benoemde elk van de drie Gelderse

250 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen-

kwartieren zes afgevaardigden. Aldus vorm-

bosch: Acta van de kerkenraad, 30 augustus

den achttien heren de zogenaamde land-

1668, fir, inv. nr. 2.

schapstafel; bij deze 'tafel' werden alle zaken

251 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen-

van belang ter sprake gebracht. (Fruin en

bosch: Acta van de kerkenraad, 26 september

Colenbrander 1980, p. 229).

1668, Í2v, inv. nr. 2.
252 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

237 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Synode van Gelderland: Acta van de synode

de van Gelderland: Acta van de synode

gehouden te Arnhem, 16-25 augustus 1671,

gehouden te Arnhem, 16-25 augustus 1671,
art. 8, inv. nr. 2.

art. 8, inv. nr. 2. Ook na 1675 hield men zich
nog met deze kwestie bezig. Kenmerkend

253 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

voor het verdere verloop van de zaak is de

de van Gelderland: Acta van de synode

trage reactie van vooral het, vervolgens even-

gehouden te Arnhem, 16-25 augustus 1671,

eens ingeschakelde, Hof van Gelderland.

art. 54, inv. nr. 2. In 1675 kwam de zaak rond
Van Velthuijsen nog eenmaal ter sprake. Men

238 Zie hierboven.
239 Zie hoofdstuk 2.

verklaarde deze zaak toen als afgedaan, (RAGE;

240 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Archief Nederlandse Hervormde Synode van

de van Gelderland: Acta van de synode

Gelderland: Acta van de synode gehouden te

gehouden te Nijmegen, 11-21 augustus 1675,

Nijmegen, 11-21 augustus 1675, art. 52, inv. nr.
2).

art. 9, inv. nr. 2.
241 Een vermelding van deze scherprechter werd

254 De door François Halma in 1686 vervaardig-

aangetroffen in GAHT: Extensien en inregi-

de vertaling van Jurieus L'Accomplissement des

streringen van verschelde akten en resolutien

prophéties ou L· délivrance prochaine de l'Eglise

der heren van de leden (schepenen, gezwore-

(Rotterdam, 1686); zie over Jurieu hoofdstuk

nen en raden) en van schepenen, 30 mei

4 en de aldaar opgegeven literatuur.

1668, inv. nr. A67. O p die plaats wordt hij

255 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Peter Everts van Oldenburg genoemd.

de van Gelderland: Acta van de synode

242 GAHT; Hervormde Gemeente 's-Hertogen-

gehouden te Nijmegen, 17-31 augustus 1687,

bosch: acta van de kerkenraad, 15 augustus

art. 12, inv. nr. 3.

1668, fir, inv. nr. 2.

256 Zie hierover ook hoofdstuk 3.

243 Zie Van den Oord 1984, p. 374.

257 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

244 Zie Verreyt 1909, p. 23 en Sassen 1969, p. 219.

de van Gelderland: Acta van de synode

245 Sassen 1969, p. 218.

gehouden te Zutphen, 15-25 augustus 1688,

246 Aan De Cock van Kerckwycks Pest-basiliscus

art. 13, inv. nr. 3. Vergelijk ook RAGE; Archief
Nederlandse Hervormde Synode van Gelder-

wordt aandacht besteed in Huiskamp 1993.
247 Vergelijk ook Sassen 1969, p. 219.

land: Acta van de synode gehouden te Arn-

248 Pestlijders moesten - ter waarschuwing - wit-

hem, 14-23 augustus 1689, art. 10, inv. nr. 3 en
RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

te roeden met zich meedragen.
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264 Geschreven door Jean Le Clerc; zie Knuttel

de van Gelderland: Acta van de synode

1914, p. 108, nr. 370.

gehouden te Nijmegen, 13 augustus e.v. 1690,

265 Geschreven door Stanislaw Lubieniecius; zie

art. 9, inv. nr. 3.

ibidem, p. 74, nr. 244 en hoofdstuk 2.

258 Zie hoofdstuk 3.

266 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

259 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno
de van Gelderland: Acta van de synode

de van Gelderland: Acta van de synode

gehouden te Zutphen, 12-21 augustus 1691,

gehouden te Nijmegen, 17-31 augustus 1687,
art. 5, inv. nr. 3.

art. 8, inv. nr. 3 en RAGE; Archief Nederlandse
Hervormde Synode van Gelderland: Acta van

267 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

de synode gehouden te Harderwijk, 17-28

de van Gelderland: Acta van de synode

augustus 1692, art. 12, inv. nr. 3.

gehouden te Zutphen, 15-25 augustus 1688,
art. 5, inv. nr. 3 en RAGE; Archief Nederlandse

260 Vergelijk RAGE; Archief Nederlandse Her
vormde Synode van Gelderland: Acta van de

Hervormde Synode van Gelderland: Acta van

synode gehouden te Nijmegen, 16-29 augustus

de synode gehouden te Arnhem, 14-23 augus

1693, art. 9, inv. nr. 3 en RAGE; Archief Neder

tus 1689, art. 4, inv. nr. 3.

landse Hervormde Synode van Gelderland:

268 Zie hierover hoofdstuk 3. Hartsoeckers verta

Acta van de synode gehouden te Zutphen, 15-

ling en aantekeningen kwamen ook reeds ter

26 augustus 1694, art. 10, inv. nr. 3.

sprake in 1687: RAGE; Archief Nederlandse
Hervormde Synode van Gelderland: Acta van

261 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno
de van Gelderland: Acta van de synode

de synode gehouden te Nijmegen, 17-31

gehouden te Arnhem, 14-27 augustus 1695,

augustus 1687, art. 48, inv. nr. 3; zie ook Sepp
1891, pp. 187-189.

art. 7, inv. nr. 3.

269 Hiervoor had ook reeds de correspondent van

262 Zie RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta
classis ordinaris d.d. 14-15 oktober 1687, art.

Utrecht gewaarschuwd in 1687 (zie hierboven).

9, p. iov-iir, inv. nr. 3, RANB; Classis 's-Her

270 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

togenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 27-28

de van Gelderland: Acta van de synode

april 1688, art. 13, р. іб , inv. nr. 3. RANB;

gehouden te Nijmegen, 13 augustus e.v. 1690,

Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis ordina

art. 4, inv. nr. 3.

ris d.d. 14-15 oktober 1687, art. 9, p. iov-nr,

271 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

inv. nr. 3, RANB; Classis 's-Hertogenbosch:

de van Gelderland: Acta van de synode

Acta classis ordinaris d.d. 10 augustus 1688,

gehouden te Harderwijk, 17-28 augustus

art. 19, р. 23Г, inv. nr. 3, RANB; Classis 's-Her

1692, art. 7, inv. nr. 3.

togenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 31

272 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

maart-i april 1693, art. 15, р. 78г. inv. nr. 3 en

de van Gelderland: Acta van de synode

RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

gehouden te Nijmegen, 16-29 augustus 1693,

ordinaris d.d. 12-13 april 1695, art. 16, р. шг,

art. 3, inv. nr. 3.

inv. nr. 3.

273 Zie over Sibelius uitgebreid hoofdstuk 5.

263 O p 7 september 1686, op aandringen van de

274 In 1695 besloot de synode van Overijssel ech

Utrechtse theologische faculteit.

ter de jacht op de aantekeningen toch maar
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107Г, inv. nr. 3.

te staken, (RAGE; Archief Nederlandse Her
vormde Synode van Gelderland: Acta van de

283 In 1699 verscheen het werk ook zelfstandig.

synode gehouden te Arnhem, 14-27 augustus

284 Zie, ook voor een overzicht van andere wer
ken van Gargons hand, De Bie en Loosjes

1695, art. 3, inv. nr. 3).

[s.a.], pp. 183-184.

275 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno
de van Gelderland: Acta van de synode

285 Dixon 1898, p. 126; cursivering van mij.

gehouden te Zutphen, 15-26 augustus 1694,

286 Zie hierover hoofdstuk 3.

art. 4, inv. nr. 3. Voor het traktaat over de hel

287 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

werd tijdens de synode van 1694 in een later

ordinaris d.d. 9-10 oktober 1691, art. 23, p.

artikel nogmaals expliciet gewaarschuwd.

62Г, inv. nr. 3. Vergelijk ook RANB; Classis 's-

(RAGE; Archief Nederlandse Hervormde

Hertogenbosch: Acta classis ordinaris d.d. 13

Synode van Gelderland: Acta van de synode

mei 1692, art. 3, р. 67г. inv. nr. 3, RANB; Clas

gehouden te Zutphen, 15-26 augustus 1694,

sis 's-Hcrtogenbosch: Acta classis ordinaris

art. 15, inv. nr. 3).

d.d. 12-гз augustus 1692, art. 23, p. 72V, inv.
nr. 3 en RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta

276 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

classis ordinaris d.d. 31 maart-i april 1693, art.

de van Gelderland: Acta van de synode

Г9, р. 78г. inv. nr. 3.

gehouden te Arnhem, 14-27 augustus 1695,

288 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

art. 3, inv. nr. 3.

de van Gelderland: Acta van de synode

277 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Verslagen
van de kerkvisitaties (Acta Deputatorum')

gehouden te Zutphen, 12-21 augustus 1691,

1677-1749, algemene visitatie mei 1695, inv.

art. 33, inv. nr. 3.
289 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

nr. 37. Zie voor eendere opmerkingen 3 juni
1687, eerste bijeenkomst 1688, algemene visi

de van Gelderland: Acra van de synode

tatie 1690 en algemene visitatie 2-27 juli 1691,

gehouden te Harderwijk, 17-28 augustus
1692, art. 36, inv. nr. 3.

inv. nr. 37.

290 Zie hoofdstuk 3.

278 Mattheus Gargon (1661-1728) was in de

291 Waarschijnlijk vanwege het feit dat deze pun

periode 1688-1702 predikant van Genen en
als zodanig ressorteerde hij onder de Bossche

ten niet alleen zouden worden voorgelegd aan

classis. (Van Lieburg 1996, p. 71 en Glasius

proponenten maar ook aan reeds bevestigde
predikanten die van buiten het gebied van de

1851, pp. 501-502).

Zuid-Hollandse synode kwamen.

279 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

292 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

extraordinaris d.d. 9-10 juni 1694, art. 12, p.

de van Gelderland: Acta van de synode

97Γ, inv. nr. 3.

gehouden te Nijmegen, 16-29 augustus 1693,

280 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

art. 34, inv. nr. 3.

ordinaris d.d. 9-12 augustus 1694, art. 28, pp.
103 -104Г, inv. nr. 3.
281

293 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

Psalmbewerkingen.

de van Gelderland: Acta van de synode
gehouden te Zutphen, 15-26 augustus 1694,

282 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

art. 36, inv. nr. 3.

ordinaris d.d. 12-13 oktober 1694, art. 15, p.
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294 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis

301 Waarschijnlijk werd gedoeld op Het christelyk

ordinaris d.d. 12-13 augustus 1692, art. 27, p.

huwelick, desselfi heyligheyt en plichten: volgens
't gevoelen der gereformeerde en van de werelt

72V, inv. nr. 3.

afgesonderde gemeynte tegenwoordig ten deelt

295 RANB; Classis 's-Hertogenbosch: Acta classis
ordinaris d.d. 9-12 augustus 1694, art. 17, p.

vergadert tot Wieuwert in Friesland (Amster

І0ІГ-ІО2Г, inv. nr. 3.

dam: Jacob vande Velde, 1686), een vertaling
van Le mariage chrétien sebn le sentiment de

296 Zie hierna, RANB; Classis 's-Hertogenbosch:
Acta classis ordinaris d.d. 2-4 augustus 1695,

l'Eglise reformée uit 1685. RAGE; Archief

art. 22, p. 114V, inv. nr. 3.

Nederlandse Hervormde Synode van Gelder-

297 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

land: Acta van de synode gehouden te Nijme-

de van Gelderland: Acta van de synode

gen, 17-31 augustus 1687, art. 43, inv. nr. 3 en

gehouden te Zutphen, 12-21 augustus, art. 2

RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

en art. 20, inv. nr. 3.

de van Gelderland: Acta van de synode

298 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

gehouden te Zutphen, 15-25 augustus 1688,

de van Gelderland: Acta van de synode

art. 47, inv. nr. 3. Zie ook Sepp 1891, p. 152.

gehouden te Harderwijk, 17-28 augustus

302 Vergelijk RAGE; Archief Nederlandse Her-

1692, art. 24, inv. nr. 3. Zie ook RAGE; Archief

vormde Synode van Gelderland: Acta van de

Nederlandse Hervormde Synode van Gelder

synode gehouden te Arnhem, 14-23 augustus

land: Acta van de synode gehouden te Nijme

1689, art. 14, inv. nr. 3 en RAGE; Archief

gen, 16-29 augustus 1693, art. 21, inv. nr. 3,

Nederlandse Hervormde Synode van Gelder-

RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno

land: Acta van de synode gehouden te Nijme-

de van Gelderland: Acta van de synode

gen, 13 augustus e.V. 1690, art. 12, inv. nr. 3.

gehouden te Zutphen, 15-26 augustus 1694,

Zie over Galenus Abrahamsz, Sepp 1891, p.

art. 25, inv. nr. 3 en RAGE; Archief Nederland

157, Van Slee 1914, pp. 152 v.v., 165, 168 v.,

se Hervormde Synode van Gelderland: Acta

173, 193, 196, 256, 271, 284 en 287 en Meihui-

van de synode gehouden te Arnhem, 14-27

zen 1954.

augustus 1695, art. 21, inv. nr. 3.

303 Zie ook hoofdstuk 4.

299 Met name diens Twyfelingen en swarigheden

304 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

over de dry-eenigheyt, door de Staten van

de van Gelderland: Acta van de synode

Friesland verboden op 18 augustus 1687. (Zie

gehouden te Zutphen, 15-26 augustus 1694,

Knuttel 1914, p. 14, nr. 48; zie ook de nrs. 46

art. 12, inv. nr. 3.

en 47).

305 Zie hoofdstuk 4.

300 Beschermingh der waerheyt Godts, door de

306 RAGE; Archief Nederlandse Hervormde Syno-

Gedeputeerde Staten van Friesland verboden

de van Gelderland: Acta van de synode

op 18 november 1687. (Zie ibidem, p. 44, nr.

gehouden te Arnhem, 14-27 augustus 1695,

140 en Sepp 1891, pp. 200-201). RAGE; Archief

art. 9, inv. nr. 3.

Nederlandse Hervormde Synode van Gelder

307 Poujol 1902, pp. 27-28. Zie voor een uitge-

land: Acta van de synode gehouden te Nijme

breidere schets van de Bossche Waalse

gen, 17-31 augustus 1687, art. 16, inv. nr. 3.

gemeente Gras 1965.
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4

308 Meindersma 1909, p. 225.

Zie hoofdstuk 1 voor de voorbehouden bij dit
onderzoek.

309 Suffren functioneerde ook als predikant van
de Franse en Waalse troepen van 's-Hertogen-

5

bosch. Zie Poujol 1902, p. 70.

In het volledigste geval als volgt opgebouwd:
Auteur: Titel (Plaats van uitgave, jaar van uitgave). Eigen omschrijvingen van werken

310 Meindersma 1909, pp. 228-229. Zie over
Maresius' optreden als predikant ook Nauta

staan tussen vierkante haken ([]); citaten uit

1935, PP- 149-156.

bronnen staan tussen enkele aanhalingstekens

311 Sassen 1963, p. 7.

("). In de weergegeven titels zijn hoofdletter-

312 Zie hierover Nauta 1935, pp. 156-159.

gebruik en interpunctie aangepast aan de hui-

313 Sassen 1963, p. 8 en Nauta 1935, pp. 159-165.

dige normen.

314 Ibidem, pp. 186-188.
315 Ibidem, pp. 14-15 en pp. 252-253; zie ook ibidem, p. 278, noot 286.
316 Ibidem, p. 53 en p. 257.
317 Hospice Wallon; Waalse kerk 's-Hertogenbosch: Acta van de kerkenraad, 14, 23 en 28
april, 19 en 20 mei, 2 juni, 2, 7 en 14 juli en 1
oktober 1647, pp. 100-101, 414-420, 426-432,
435, inv. nr. 31. Zie ook Roulet [1966], 4 en
30 juni 1647, pp. 42-43.
318 Nauta 1935, p. 15 en pp. 257-258.
Noten bij bijlage 1
1

Daarvan is ook sprake wanneer een vervaardiger of verspreider van drukwerk (of werk
waarvan de vervaardiging is voorgenomen!)
wordt vermaand of bestraft.

2
3

Zie ook hoofdstuk 2.
Knuttel heeft in zijn lijst ook 'toevalstreffers'
van wereldlijke instanties buiten Holland, of
op lokaal niveau opgenomen. Aan dergelijke
verboden is hier, gezien de opzet van hoofdstuk 2, voorbij gegaan. Overigens laten de
buiten Knuttels lijst gevonden titels goed het
belang zien van onderzoek in bepaalde, door
Knuttel genegeerde, bronnen (met name de
stukken van de Gecommitteerde Raden en de
verschillende correspondenties).
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luties uit deze periode werden bekeken aan de

Toelichting

hand van de vondsten in de verschillende registers (zie hieronder): film 2745 (1686), film 2751

Hieronder volgt allereerst een overzicht van alle
voor deze studie geraadpleegde archiefstukken,

(1688), film 2752 (1688), film 2761 (1691), film

gerangschikt per archief (A). Overal is de bena-

2762 (1691), film 2767 (1692), film 2771 (1694).

ming van de stukken gehanteerd, zoals die daaraan

— Registers van secrete net-resolutiën van de Sta-

door de verschillende archiefdiensten is toegekend.

ten-Generaal. Met indices op personen en

Na het overzicht van geraadpleegde archiefstukken

zaken in de secrete net-resolutiën: de nrs. 4562,

wordt een lijst van voor het onderzoek gehanteer-

4565-4580, 4592-4601 en 4605.

de bronnenuitgaven geboden (B), gevolgd door de

— Registers van secrete minuut-rcsolutiën: nr.

lijst van geraadpleegde secundaire literatuur (C).

39"·
— Algemene index op de ordinaris-resolutiën der

A Geraadpleegde archiefstukken

Staten-Generaal, 1672-1699: de nrs. 3716-3717.
— Algemene index op de ordinaris-resolutiën vol-

I Algemeen Rijksarchief (ARA) te 's-Gravenhage

gens 'respecten', 1576-1699: de nrs. 3718-3725.
— Registers van ingekomen ordinarisbrieven, bij-

Archief Staten-Generaal (toegangsnummer i.01.03)

lagen en memoriën betreffende binnenlandse

-

Registers van ordinaris net-resolutiën van de

zaken (Binnenlandse Register) en buitenlandse

Staten-Generaal, 1576-1671, met indices minu-

zaken (Duitse Register en Franse Register): nr.

teel door Cornells de Heyde, agent van de Sta-

11179.

ten-Generaal, 1576-1614; eerste serie: de nrs.

— Registers van ingekomen ordinarisbrieven en

3185-3194, 3104-3217 en 3233-324З·

bijlagen uit diverse plaatsen: de nrs. 11859-11861

— Registers van ordinaris net-resolutiën van de

en 11878-11879.

Staten-Generaal, 1638-1796. Met jaarlijkse indi-

— Registers van uitgaande brieven: de nrs. 11934,

ces op personen en zaken in de ordinaris net-

11936-11939,11941, 11943, 11955-11957,11974 en

resolutiën, 1700-1796; tweede serie: de nrs.

11979-11980.

3286-3292 en 3315-3334. Voor de periode 16871695 is gebruik gemaakt van de verfilmde versie
van de resoluties (films 2747-2 - 2775); de reso-
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te

1719: de nrs. 3000, 3003-3005, 3016-3024 en

(RAZH)

3037-3045.

's-Gravenhage
-

Registers der resoluties van Gecommitteerde

Archief Staten van Holland (toegangsnummer

Raden der Staten van Holland en Westfries-

3.01.04.01)

land!!]. Minuut: nr. 3007.

-

Gedrukte resoluties van de Staten van Holland,

-

met tot 1621 ook de resoluties van de Gecom
mitteerde Raden; eerste serie: de nrs. 50-58, 7888, 99-108 en 120-128.
-

3287-3288.
-

Registers van geheime (secrete) resoluties van

-

Registers houdende de index op de resoluties
van de Gecommitteerde Raden: de nrs. 3291-

de Staten van Holland [gedrukt]; met index,
deels met een 'tafel der respecten': de nrs. 1226,

Register houdende secrete resoluties van de
Gecommitteerde Raden, 1646-1672: de nrs.

3*93·
-

Banden met originele bij Gecommitteerde

5468 en 299-301.

Raden ingekomen brieven en adviezen, 1650-

Indices op de gedrukte resoluties van de Staten

1758: de nrs. 3410, 34I3-34I5. З418, 3427-3432,

van Holland over de jaren 1524-1790, tot 1621

3437 en 3454.

ook op de resoluties van Gecommitteerde
Raden; eerste serie: de nrs. 281-290.
-

Archief Hof van Holland (toegangsnummer

Stukken ingekomen bij de Staten van Holland,

3.03.01.01)

1650-1672: de nrs. 1830A-1833 en 1854-1864.

-

Registers van minuten van uitgaande missiven

resoluties, 1602-1675: de nrs. 279-283.

van de Staten en Gecommitteerde Raden van

-

Holland, и februari 1621-31 december 1795: de

-

nrs. 1384, 1392-1394, 1396, 1400-1401, 1407 en
1415.
-

-

Pamfletten tegen Jacob van Zuylen van Nij-

Register volgens het a.b.c. op de voornaamste
1665-1719: de nrs. 6127-6133.

-

Memorialen van de griffier A. Pots: de nrs. 7677 en 85-90.

-

evelt, Officier in de stad Rotterdam, wiens huis
in 1690 is geplunderd, 1690: nr. 6378.

Minuutresoluties van het Hof, 1652-1664: nr.

notulen en resoluties van het Hof, 1602-1652 en

Agenda's houdende opgave van ingekomen

1666: de nrs. 2065-2067 en 2070.
-

Resolutieboeken: de nrs. 284-286.
6137.

brieven en andere stukken, die ter vergadering
van de Staten van Holland zijn gebracht, 1653-

Registers van notulen, van ordon[n]anties en

Memorialen van A. van Kinschot, 1675-1704:
de nrs. 91, 98-101 en 103.

-

Criminele papieren: over de jaren 1617-1625,
1647-1655, 1667-1675 en 1687-1695; meerdere

Archief Gecommitteerde Raden (toegangsnummer

dossiers. De gehanteerde dossiers worden op de

3.01.05)

betreffende plaatsen in de verschillende hoofd

-

stukken nader omschreven.

Registers der resoluties van de Gecommitteerde
Raden der Staten van Holland en West-Fries

-

land, met alfabetische index voorin over de
jaren 1621-1640,1654-1656; met alfabetische
index achterin over de jaren 1670-1685, 1687,

Registers van criminele sententies: de nrs. 56555658.

-

Geregistreerde criminele sententies en dictums:
de nrs. 5860-5861.

BIBLIOGRAFIE

-

Quaetclappen [opinien der raadslieden, alsme-

} Rijksarchief in Overijssel (RAO) te Zwolle

de de appointementen en sententién]: de nrs.
-

5736-5740, 5748-5751 en 5755-5759·

Ridderschap en Steden, de Staten van Overijssel

Notulenboek van meningen in de raadkamer;

-

Resoluties van de Ridderschap en Steden, 6
juni 1654-21 december 1654: nr. 14.

1603-1614; 1617-1619; 1653-1655; 1657; 1612-1667:
nr. 6000.
-

Registers van missiven van en aan het Hof aan

4 Rijksarchief in Noord-Brabant (RANB)

en van velschillende overheden, waaronder veel

te 's-Hertogenbosch

missiven en resoluties van de Staten waarbij (en
niet bij appointement) requesten in handen

Classis s-Hertogenbosch

van het Hof werden gesteld, en adviezen daar-

-

nrs. 2-3.

op, met een index in ieder deel: de nrs. 386-

387, 389-390, 392-Î96.
-

Acta van de vergaderingen van de classis: de
Stukken betreffende de wetten voor de classis
in conformiteit van de aangenomen kerkorde,

Missiven en resoluties van de Staten van Hol-

1675: nr. 15.

land en van Zeeland, de Rekenkamer van Zee-

land, de Staten-Generaal, gerechten en magi-

Verslagen van de kerkvisitaties. 'Acta Deputatorem', 1677-1749: nr. 37.

straten, en minuten van berichten daarop, de
meeste geregistreerd in Nr. 390 [zie hierboven]

Schoutsarchieven

en volgende: de nrs. 3643 en 4499-4501.
-

Registers van de missiven van en aan de stad-

houder; 1672-1794: de nrs. 436-437.
-

Rondzendbrieven, 1651-1791: nr. 12.

Geregistreerde missiven van en minuten van
5 Rijksarchief in GeUerLnd (RAGE) te Arnhem

missiven aan de stadhouder, van 1751-1759 en de
gouvernante, 1672-1794: de nrs. 3644 en 6207.
-

-

Synode van Gelderland

Minuten van uitgaande missiven aan baljuwen
en gerechten en van verzonden adviezen: de

-

Acta synodi Gelriae: de nrs. 1-3.

nrs. 4697-4700, 4703-4704 en 4711.

-

Acta synodi Gelriae (duplicaten): nr. 13.

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken:

-

Acta deputatorem synodi: de nrs. 23-233.

nr. 3632.

-

Repertoria van uitgaande brieven, 1557-1699:
-

nr. 6016.
-

Stukken betreffende de geschillen tusschen den
Waalschen predikant te Zutphen Basnage de

Repertoria van de missiven van en aan het Hof
van 1557-1565,1573-1593,1600-1630,1632-1703,

Flottemenville en zijn ambtgenooten Jurieu en

en van die tussen de stadhouder en het Hof

Saurín, 1694-1695: nr. 103.

van 1622-1699,1715: nr. 5945.
-

Stukken betreffende den strijd tusschen Voetius
en Maresius 1646-1647: nr. 70.

6 Centraal Archief WaaUe Kerk in het Hospice Wal-

Ingekomen missiven. [Met potlood in de mar-

lon te Amsterdam

ge:] van plaatselijke besturen met adviezen op
rekesten ingekomen bij H.v.H.: de nrs. 4609-

Waalse kerkenraad s-Hertogenbosch

4610,4612-4614,4618-4619,4622 en 4629-4632.

-
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-

J.L. Roulet: Extraits des Actes du Consistoire de

-

l'Eglise Wallonne de Bois-le-Duc 1632-1867. Texte

-

Resoluties van burgemeesteren: de nrs. 277-278.
Minuut-resoluties van de Weth: nr. 655.

reçu et corrigé par R.F. le Gras. [Bois-le-Duc,

-

Memoriaal van het gepasseerde in burgemees-

1966]: B.l.D. 93. Dit een getypte versie van een

terskamer met aantekeningen van financiële

geschreven stuk uit 1891.

aard: nr. 272.
-

7 Archiefdienst West-Friese Gemeenten te Hoorn

Memoriaal van het gepasseerde in burgemeesterskamer met aantekeningen van financiële
aard, tevens protocol van akten voor burge-

(AWG)

meesteren verleden: nr. 273.
Oud Archief Medemblik (OAM)
-

-

Registers van uitgaande missiven: de nrs. 439441, 443-444 en 446-447·

'Aanteekeningen van den Pensionaris [Stelling-

werff] van het verhandelde in de vergaderingen
der Staten [van Holland]': de nrs. 26-37 e n 138-

Ingekomen missiven en verdere stukken: de
nrs. 362-365, 371-376 en 381-382.

-

155-

Plakkaten en verordeningen van de Staren-Generaal, de Staten van Holland, de stad Rotter-

8 Gemeente-Archief Rotterdam (GAR)

dam en verdere overheidslichamen, afgekondigd
vanaf het stadhuis te Rotterdam: de nrs. 532-534.

Oud Stadsarchief (OSA)
-

-

Snikkende betreffende het oproer gericht tegen

Resolutiën van de vroedschap: de nrs. 18-19,22~

de baljuw Van Zuylen van Nijevelt wegens

24, 27-29, 31-34, 716-717 en 720-721. Wat betreft

afpersingen van 1689, 'Costerman-oproer',

deze resoluties is voor de jaren 1617-1625 en

1690-1694: nr. 1151.

1647-1655 gewerkt met het zeer goed leesbare

-

schaduwarchief voor deze periode (de nrs. 716-

Oud Rechterlijk Archief (ORA)

717 en 720-721). Dit schaduwarchief beslaat de

-

eerste tien delen van de vrocdschapsresoluties;

-

aantekeningen over verhoren van verdachten,

ters, gegeven in een resolutie van 7 december

afgenomen door schepenen op verzoek van de

1650. Secretaris mr. Jacob van Belle stelde het ar-

baljuw/officier als eiser in criminele zaken,

chiefsamen; het kwam gereed rond 1755.

'Criminele examenboeken: de nrs. 139-142.

Registers met tafels op de resoluties van de

-

-

Registers, houdende sententies, uitgesproken
door schepenen in criminele zaken, 'Sententieboeken': de nrs. 245-246 en 248-251.

Index op onderwerpen met betrekking tot stedelijk en landelijk bestuur op de eerste 10 regis-

-

Registers, houdende korte verslagen van of

het werd vervaardigd op last van de burgemees-

vroedschap: de nrs. 166-168.
-

Resoluties van schepenen: nr. 1.

-

Registers, houdende aantekening betreffende

ters met vroedschapsresoluties: nr. 184.

berechting van kleine delicten door schepe-nen

Aantekeningen uit de resoluties van vroedschap,

en vonnissen van lichte correctie, uitgesproken

burgemeesteren en weth: de nrs. 698-699.

op cis van de officier doch zonder vorm van

Resoluties, vergunningen en aanstellingen,

proces, 'Vechtboeken', 'Registers van (ampele)

genomen, verstrekt en verricht door burge-

quade clap': de nrs. 266-268.

meesteren: de nrs. 274-276.

-
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houdende aantekeningen betreffende eis en

Waalse gereformeerde kerk Rotterdam

verweer inzake criminele aangelegenheden,

-

'Criminele officiersrolle': de nrs. 288-289.
-

Stukken betreffende het drukken en versprei-

-

den van verboden pamfletten en gevallen van

Alfabetische index op de namen van personen
en zaken, voorkomende in de notulen van den

opruiing: nr. 296.

kerkeraad [I]: nr. 10.
-

— Missiven, verzonden door baljuw en schepe-

Register der notulen van den kerkeraad: de nrs.
1-2.

Alfabetische index op de persoons- en zaakna-

nen, 'Minuten': de nrs. 77-78,

men, voorkomende in de notulen van den ker-

Pleitrol van schepenen: de nrs. 415-416.

keraad [II]: de nrs. 493-494; vervaardigd door
R.N.L. Mirandolle.

Oud Notarieel Archief (ONA)
-

Inv. nr. 450.

-

Inv. nr. 682.

-

Resolutiën van de Synode der Waalsche kerken
in Nederland: nr. 44.

-

Register van instructies voor de afgevaardigden
ter Synode: nr. 58.

Handschriften
-

-

Instructies voor de afgevaardigden ter Synode
van de Waalsche kerk te Rotterdam: nr. 62.

Aantekeningen van H.C. Hazewinkel [archivaris van het Gemeente-archief Rotterdam in de

-

Alfabetische index op de familienamen en

periode 1935-1961] betreffende de Rotterdamse

zaaknamen, voorkomende in de verzameling

boekverkopers en boekdrukkers: de nrs. 1686-

resolutiën enz.: nr. 485; vervaardigd door W.H.

1688. Hazewinkel verwijst in zijn aantekenin-

Croockewit in 1893.

gen hier en daar naar relevante actes uit het

-

Oud Notarieel Archief (ONA) van het GAR.

Alfabetische index op de persoons- en zaaknamen, voorkomende in het eerste deel van het
register der instructies voor de afgevaardigden

— Proces-stukken in zake Mr. J. v. Zuijlen van

ter Synode: nr. 492.

Nijevelt, 1690: nr. 1930.
— Waarachtig verhaal van de meuterie, die binnen

-

de stad van Rotterdam tegens de Regeringe ont-

Stukken betreffende het geschil tusschen Pierre
Jurieu en Gideon Huet: nr. 505; vervaardigd

staan is: nr. 1567.

door R.N.L. Mirandolle.
-

Aanteekeningen uit de notulen van de Waal-

Hervormde Gemeente Rotterdam (Nederduitse

sche synoden 1563-1689 en uit die van den ker-

gereformeerde kerk)

keraad der Waalsche gemeente te Rotterdam:

— Register der resolutiën van den ordinaris en

nr. 557.

extra-ordinaris kerkeraad: de nrs. 2-4 en 6-7.
ρ Gemeente-ArchiefDeventer (CAD)

De acta voor de jaren 1574-1639 zijn verloren
gegaan (Kersbergen 1934, p. 10).

Stadsarchief (SA): Republiek I; inventaris 19 van de

— Alfabetische index op de zaaknamen, voorko-

studiezaal

mende in de resolutiën van de kerkeraad: nr. 42.

-

— Handelingen en bijlagen classis Schieland: de
nrs. 4-7.
-

Registers van resolutiën van schepenen en raad
(1591-1795): nr. 4, lib. io-n en 14-20.

Compendium en repertorium: nr. 21.

-
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Register van resolutiën van Schepenen en Raad
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en Gezworen Gemeente ('concordaten') (1600-

-

-

Overeenkomst, ter nadere goedkeuring aan het

1794): nr. 6.

stedelijk bestuur overgelegd en door bemidde-

'Liber publicationum'. Register van publicatiën

ling van gecommitteerden uit de Staten Gene-

van het stedelijk bestuur. (Buurspraakboek)

raal tot stand gekomen, tot opheffing van ver-

(1597-1795): de nrs. 7A-7C.

schillende tussen hen bestaande geschillen;

Alfabetische index op de registers van resolu-

1671: nr. 667.

tiën en van publicatiën van het stedelijk

-

bestuur (vervaardigd in 1773, door burgemees-

SA: Republiek II; inventaris 20 van de studiezaal

ter Dumbar), 1640-1700: nr. 9.

-

Brieven en rekwesten gericht aan het stedelijk

(1619-1848): nr. 54; thans overgebracht naar

bestuur. Met enkele bijlagen. 1: Portefeuilles

afdeling 'Onderwijsarchieven', nr. 1.

(mappen in dozen), waaronder de periodes

-

tiën van de schoolraad (1619-1670, 1619-1728):

(1625,9), 19 (i649)-i9 (1655), 19 (i667)-i9

nr. 55A; thans overgebracht naar Collectie

(1675,5) e n x9 (i687,i)-i9 (1695). 2: Banden en

Dumbar, nr. 17.
-

tiën van de schoolraad (1619-1670,1619-1728):

'Liber epistolarum'. Register van brieven

nr. 55B; thans overgebracht naar Collectie

gericht aan en uitgegaan van het stedelijk

Handschriften, nt. 25.
-

delijk bestuur in zake het bestuur van het gym-

en gewestelijke regering aan het stedelijk

nasium (c. 1650): nr. 57; thans overgebracht naar
afdeling 'Onderwijsarchieven', nr. 2a.

1618, 1619,1621,1624,1650, 1671,1698: nr. 27.

-

Register van resolutiën van Schepenen en Raad
van Gezworen Gemeente. (Concordaten);

Stukken betreffende het verbod van het stede-

1594-1794: nr. 125.

lijk bestuur aan de predikanten om op de kansel het leerstuk der praedestinatie te behande-

-

len (1616): nr. 362.
-

Concept-voorstel van de Schoolraad aan het ste-

Plakkaten en publicatiën door de Generaliteit
bestuur ter publicatie toegezonden, waaronder

-

Register van extracten uit register van resolu-

nr. 19.

bestuur, 1663-1672: nr. 23A.
-

Register van extracten uit register van resolu-

1591-1646 en 1649-1695: de nrs. 19 (i6i7,i)-i9

aanleggers, waaronder de periode 1647-1780:
-

Register van resolutiën van de Schoolraad

Alphabetische index op het register van concordaten van 1538 tot 1782: nr. 126.

'Reyseboeck der stadt Deventer'. 'Reces van

-

den Landdag'. Register van resolutiën van Rid-

Afschrift [van nr. 126], vervaardigd in de 19de
eeuw: nr. iz6x.

derschap en steden, 1591-1672, 1675-1704: de

-

nrs. 572 (1651-1661), 572 (1654-1675 [= 1657;

Collectie Dumbar; inventaris 34 van de studiezaal

IMW]) en 572 (1668-1672).

-

Alfabetische index op het 'Reyseboeck der stadt

Summaria der Resol, van Gedep. Staten 16001650: nr. 46.

Deventer' van 1578 tot 1787; Index Dumbar: de
-

nrs. 573A-573B.

Rechterlijk archief (RA)

Alfabetische index op het 'Reyseboeck der stad

-

'Rode ofte crimineel boeck'. Register van cri-

Deventer' van 1650 tot 1771; Index Dumbar:

minele sententies door schepenen en raad

nr. 574A.

gewezen, 1561-1811: nr. 66.
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-

Stukken, overlegd door partijen, betreffende

van de provinciale synode van Overijssel, bijge

het proces van Herman Gehnck с s., eisers,

houden tot en met 1668, 1669: nr. 115.

tegen Arnold van Boecholt, landrentmeester
van Salland, gedaagde, in zake de eis tot

10 Gemeente-Archief's-Hertogenbosch (GAHT)

intrekking van een lasterlijk geschrift, 1671:
nr. 88.

Oud-archief
-

Extensien en inregistrenngen van verscheide

Hervormde gemeente Deventer

akten en resolutien der heren van de leden

-

(schepenen, gezworenen en raden) en van sche

-

'Acta', resolutien en notulen van de gewone
kerkeraad, ook geheten 'Bijzondere Kerkeraad':

penen de nrs A45-A49, A67-A72, A81-A88

de nrs. 1-5.

Voor de periode 1629-1674 konden deze stuk
ken digitaal worden geraadpleegd.

Acta in kopievorm, blauwe serie studiezaal: de
-

nrs 140-141 en 144.
-

Repertorium op de nummers 4-6 over de

van Breughel: de nrs. A177-A179

periode 1660-1715. nr. 13.
-

Moderne klapper op de acta van de kerkenraad

-

Pubhcatien en ordonnantien: nr. A250

van Deventer, rode serie studiezaal, de nrs 136-

-

Brieven· de nrs. A251-A255.

151·

-

Rapporten de nrs. A258-A259 en A261.

Acta van de vergaderingen van de classis, 1601-

»55

1816. de nrs 1-4.
-

-

Acta in kopievorm, blauwe serie studiezaal: de
-

Moderne klapper op de acta van de Deventer
-

rode serie studiezaal: de nrs. 152-153.

-

-

Losse publicaties en ordonnanties: nr A368,
waarbinnen 1228.

Gravamina van alle classes uit de provincie

-

'[Oningebonden] Register vande Resolutien

Overijssel, ongedateerd· nr. 37.

van scheepenen, Geswoorens, en Raaden der

Verzoekschriften van de deputati classis,

stad 's-Hertogenbosch so als deselve inde Reso

gericht aan Ridderschap en Steden van

lutie Boecken ter camere vanden Pensionaris

Overijssel, de Gedeputeerden van de Staten

op het stad huijs berustende sijn geregistreert

van Overijssel en de drosten van Salland,

beginnende den 25e september 1629' nr. A558.

Twente en Haaksbergen, met apostillen-

Pubhcatien en ordonnantien: de nrs. A346A352

classis, over de jaren 1601-1633 en 1633-1659,
-

Losse brieven: de nrs. A338-A340, A342-A343
en A345.

nrs. 145-147.
-

Losse brieven, diverse stukken, nr A328, waar
binnen 1135-1141, 1147-1148, 1150-1151 en 1153-

Classis Deventer
-

Resolutie-boeken van de beeren scheepenen,
gehouden door den pensionaris Mr Hendrik

-

Collectanea of verzameling van aantekeningen

nr. 45.

uit de privilegien, ordonnantien, plakkaaten,

Acta van de provinciale vergaderingen van de

pubhcatien, keuren, reglementen etc , alfabe

provinciale synode van Overijssel, 1593-1811- de

tisch bijeengebracht door pensionaris mr. A.

nrs. 102-106.

van Heurn, van de vroegste tijden tot het jaar

Repertorium op de acta van de vergaderingen

1746. nr. A565. Te raadplegen op microfiches.
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Schepenbank

(Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP);

-

Kleine Serie; 69).

Losse processtukken, te raadplegen via 'Dataschurk': database en gedrukte indices. In Data-

CAU 1658

schurk zijn alle procesdossiers op een gestan

Groot placaet-boeck, Vervattende de placaten,

daardiseerde wijze beschreven.

ordonnantien ende edicten vande Doorluchnge,
Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Veree-

Hervormde gemeente 's-Hertogenbosch

nighde Nederlanden ende vande Ed. Groot-Mog.

-

Notulen van de kerkeraad, de Brede kerkeraad

Heeren Staten van HoUandt en West-Vrieshndt;

en de Breedste kerkeraad: de nrs. 2-3.

Mitsgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van
Zeehndt. Waer by noch ghevoeght zijn eenige

11 Gemeente-ArchiefLeiden (GAL)

placaten vande voorgaende graven ende princen
der selver landen, voor soo veel de selve ab noch
Γ

Gedeputeerden ter dagvaart

in gebruyek zijn. By een gebracht door Μ ·

-

Stukken van de gedeputeerden ter dagvaart

Cornells Cau, rechts-geleerde. [Eerste deel]. In

betreffende allerhande zaken: nr. 9272.

'sGraven-Hage: By de weduwe, ende erfgena

Ingekomen stukken bij Pieter Burgersdijck als

men van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw,

pensionaris, 1666-1668: nr. 9293

Ordinarie Druckers vande Hoogh Mog. Hee

Registers van door de gedeputeerden ter dag

ren Staten Generael der Vereenighde Nederlan

vaart aan de burgemeesters en aan de vroed

den, ende vande Ed. Groot Mog. Heeren Sta

-

-

schap te rapporteren zaken: de nrs. 9294-9299.

ten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno

Verslagen van de Leidse gedeputeerden van de

1658. Met privilegie.

vergaderingen en besoignes van de Staten van
-

CAU 1664

Holland, 1673-1691: de nrs. 9307 en 9323-9324.

Groot placaet-boeck, Vervattende de pUcaten,

Stukken van de commissies van de Staten van

ordonnantien ende edicten vande Doorluchnge,

Holland betreffende kerkelijke zaken, 1667-

Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Veree

1693: nr. 9445.

nighde Nederlanden ende vande Ed. Groot-Mog.
Heeren Staten van HoUandt en West-VriesUndt;
Mitsgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van

12 Gemeente-Archief Amsterdam (GAA)

ZeeUndt. Waer by noch ghevoeght zijn eenige
Burgemeesters

placaten vande voorgaende graven ende princen

-

Missiven: de films 488-490,1598, 7523 en 7552-

der selver landen, voor soo veel de selve als noch

7553-

in gebruyek zijn. By een gebracht door ΜΓ·
Cornells Cau, rechts-geleerde. Het tweede deel.
In 'sGraven-Hage: By Hillebrandt van Wouw,

B Geraadpleegde bronnenuitgaven

(...) ende by de erfgenamen van wylen Hille
brandt Iacobsz van Wouw, (...). Anno 1664.

BOUTERSE 1991

Met privilegie.

J. Bouterse: Classicale Acta ι$γ}-ι620. Ill: Parti

CAU 1683

culiere synode Zuid-Holland, Classis Rotterdam
en SchieUnd 1580-1620. 's-Gravenhage, 1991.

Groot placaet-boeck, Vervattende de placaten,
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CAU 1770

ordonnantien ende edicten vande Hoogh Mogen
de Heeren Staten Generael der Vereenighde

Groot placaatboek vervattende de placaaten,

Neiierhnden ende vande Ed Groot-Mog Heeren

ordonnantien en edicten van de Hoog Mog Hee

Staten van Hollandt en West-Vneslandt, Midts-

ren Staaten Generaal der Vereemgde Nederlan

gaders vande Ed. Mog Heeren Staten van Zee-

den, en van de Edele Groot Mog Heeren Staaten

landt Voor desen by-een-gebraght in twee dee-

van HolUnd en WestvnesUnd mitsgaders van de

len tot den jare 1664. door M r Cornells Cau,

Edele Mog. Heeren Staaten van Zeebnd De

reghts-gelcerde Ende nu met een continuatie

twee eerste deelen by een verzameld door Mr.

ende vervolgh van de selve, tot den jare 1682

Cornells Cau, rechtsgeleerde; en vervolgens tot

incluys, nevens hantvesten, privilegien, octroy-

den jaare 1682 in het licht gebracht door Mr.

en, instructien, reglementen, etc. daer toe

Simon van Leeuwen, rechtsgeleerde, en laaste-

behoorende, in een methodische ordre elck

lyk door Jacobus, Mrs Paulus en Isaac Scheltus

onder sijn eygenthjcke boecken ende tytulen

tot den jaare 1740 gecontinueert; en nu tot den

seer nauwkeurigh by-een-gcbraght, door Mr.

jare 1750 in het licht gegeeven door Mr Isaac

Simon van Leeuwen, Reghts-geleerde, in sijn

Scheltus. Zevende deel. In sGravenhaage. By

leven substituyt-grlffier van den Hoogen Rade

Isaac Scheltus, 'sLands Drukkers. Anno 1770.

in Hollandt. Derde deel. In 'sGraven-Hage. By

VAN DEURSEN 1971

Jacobus Schelms, (. ) Anno 1683.

A Th. van Deursen: Resolutien der Staten-Gene-

CAU 1705

raaU Nieuwe reeks i6io-i6yo. Deel г і6іо-ібі2.
's-Gravenhage, 1971. (RGP; Grote sene; 135).

Groot placaet-boeck, Vervattende de placaten,

VAN DEURSEN 1984

ordonnantien ende edicten vande Hoogh Mogen

A Th. van Deursen· Resolutien der Staten-Gene-

de Heeren Staten Generael der Vereenighde

Deel г-

NederUnden ende vande Ed Groot-Mog Heeren

raal, Nieuwe reeks i6w-i6jo

Staten van Hollandt en West-Vneslandt, Midts-

's-Gravenhage, 1984. (RGP; Grote sene; 151).

gaders vande Ed Mog Heeren Staten van Zee-

ібц-ібіб

H O P EN VIVIEN 1903

landt Voor desen by een gebraght in twee dee-

С. Hop en N . Vivien: Notulen gehouden ter

len tot den jare 1664. door M r Cornells Cau,

Staten-Vergadenng van Holland (1671-1675). Uit

reghtsgeleerde Ende vervolgens gecontinueert

gegeven door N . Japikse Amsterdam, 1903.

tot den jare 1682 incluys, en in een methodi

(Werken uitgegeven door het Historisch

sche ordre elck onder sijn eygenthjcke boecken

Genootschap, 3e serie; 19)

en titulen in een derde deel seer naeuwkeurigh

JAPIKSE EN RIJPERMAN 1915-1970

by een gebraght Door Mr Simon van Leeu

N. Japikse en H H P. Rijperman: Resolutien der

wen, Reghtsgeleerde. In sijn leven substituyt-

Staten-Generaal van 1576 tot 1609. 14 delen.

gnffier van den Hoogen Raede m Hollandt.

Deel ι (1915). 1576-1577, deel 2 (1917). 1578-1579,

En nu verder volgens de selve methodische

deel 3 (1918)· 1580-1582, deel 4 (1919) 1583-1584,

ordre vervolght tot den jare seventien hondert

deel 5 (1921)· 1585-1587, deel 6 (1922): 1588-1589,

incluys door Jacobus Scheltus. Vierde deel. In

deel 7 (1923): 1590-1592, deel 8 (1925): 1593-1595,

'sGravenhage By Paulus Scheltus, (.. ) Anno

deel 9 (1926): 1596-1597, deel 10 (1930): 1598-

1705.

1599, deel 11 (1941)· 1600-1601, deel 12 (1950):
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1602-160}, deel 13 (1957): 1604-1606., deel 14

ROELEVINK 1983

(1970): 1605-1609. 's-Gravenhage, 1915-1970.

J. Roelevink: Resolutiën der Staten-Generaal,

(RGP; Grote serie; resp. 26, 33, 41, 43, 47, 51, 55,

Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 5: 1621-1622.

57, 62, 71, 85, 92, 101, 131).

's-Gravenhage, 1983. (RGP; Grote serie; 187).

KNUTTEL 1908-1916

ROELEVINK 1989
J. Roelevink: Resolutiën der Staten-Generaal,

W.P.C. Knuttel: Acta der Particuliere Synoden
van Zuid-Hoüand, 1621-1700. Eerste deel: 1621-

Nieuwe reeks 1610-1670. Deel 6 : 1 januari 1625-

16}}. Tweede deel: 1654-164$. Derde deel: 1646-

}0 Juni 1624. 's-Gravenhage, 1989. (RGP; Grote
serie; 208).

i6$6. Vierde deel: 1657-1672. Vijfde deel: 167}1686. Zesde deel: 1687-1700. 's-Gravenhage,
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Summarr

This study will verify in various ways to what extent there was a total or partial freedom
of the press in the Republic of the Seven United Netherlands in the seventeenth
century. The demand for the degree of freedom of the press in the Republic of the
seventeenth century can be approached from various angles in so far that one can look
'through the eyes' of several of the people involved with the printing press. As far as the
production and distribution of documents is concerned it was mainly the authors,
printers (and publishers), booksellers and other distributors, concerning the consumer
side it was the readers, and for the assessment side it was the secular and ecclesiastical
organs. When it comes to the way in which products of the printing press were
approached, research into the working methods of all these individuals is possible to a
greater or lesser extent. In this study the decision has been made to answer the question
of the degree of freedom of the press with the help of the surviving documents of the
various secular and ecclesiastical authorities. Their responses to the documents that
were about to be printed and to the documents that had already rolled off the press are
central. They were after all the responses that for the greater part determined the
eventual degree of freedom of the press in the Republic. These responses show to what
degree one could speak of book censorship in the seventeenth-century Republic.
In this study the emphasis will be on the practice of implementation of book
censorship. This means that it largely intends to verify in what way and to what extent
the legislation of censorship as it was enacted by the various legislative organs eventually
took shape in practice. It has been researched whether there might be a certain
discrepancy between legislation and actual practice. On the basis of research in the
archives of the various secular and ecclesiastical authorities as they have survived it has
been ascertained in how far book censorship in the seventeenth-century Republic was
an impeding factor in the production of books. When and if risks to authors, printers

*

De vertaling van de samenvatting werd vervaardigd door de heer J.X.C.A. la Crois. Op deze plaats wil
ik de heer R. Leavis hartelijk danken voor het controleren van deze vertaling.
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and distributors of prohibited or controversial printed matter could be assessed it has
been ascertained how great these risks were in the long run.
In the secondary literature attention was given mostly to the legislation of censorship
and in a much lesser extent to the enforcing of this legislation. Whenever this actual
practice did come up for discussion this hardly ever happened systematically. It needs
to be noted that the attention concerning the actual practice mainly focused on
persecutions and trials on a central (States-General) and on a provincial (Western
States) level. Due attention was never given to the way in which the higher legislation
of censorship was applied - with the occasional exception. There was also hardly any
attention paid to the way in which the censorship statutes were issued by the cities
themselves and the way in which they were observed. So there was a need for
continuing probing research into the actual practice οι the legislation of censorship and
also research into the actual practice and legislation on a municipal level. A lot of
attention has therefore been given to these aspects throughout this study.
Before doing research into a possible book censorship it needs to be ascertained what
exactly is meant by the term 'book censorship'. Perhaps the element 'book' in 'book
censorship' should be stressed, because 'censorship' in general does not only concern
documents, but mainly refers to appraisal by the church of the purity of learning and
conduct of the church members. The research into censorship of the printing press
conducted in this study has not been limited to 'real' books. Attention has in fact been
given to the censorship of any kind of printed matter. So the term 'books' must be seen
in its broadest sense as written or drawn, and even etched or engraved products that are
meant to be printed, as well as these same products having rolled off the press. Hand
written pamphlets have also been included in the research.
To ascertain the meaning of the element 'censorship' in 'book censorship' a narrow
or a broad view can be opted for. In a narrow sense censorship is seen to be the concrete
research of a specific written work and whether or not it should be adapted or even
banned altogether on the basis of this particular research. The broad view of censorship
comprises more than just the assessment, adjustment and prohibition of a specific work.
In a broad sense censorship falls under the supervision of (products of) the printing
press in general. That means that even the promulgation of proclamations against
certain types of printed matter can be viewed as censorship, as well as the sheer
intention of an ecclesiastical or secular authority to go through a certain text to ascertain
whether or not the contents are permissible; in doing this the possibility of taking
action in the case of a displeasing content has already been taken into account. Within
the research conducted for this study into book censorship in the Northern Netherlands
in the seventeenth censtury the broad approach has been opted for.
Concerning 'book censorship' it was necessary to then create a division into
preventive censorship on the one and repressive censorship on the other hand.
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Preventive censorship is censorship which precedes the preparation of printing matter
in general, and printing of a certain work in particular. Repressive censorship then
concerns the prohibition of ownership, distribution and reading of a concrete
document after is has been printed.
Even though this study puts the emphasis on the actual practice of book censorship
the underlying legislation has not been neglected. It is possible to distinguish different
kinds of legislation within the legislation of censorship of the seventeenth-century
Republic depending on the purpose of the issued measures and the nature of the issuing
authority. When looking at the purpose of the legislation it is imperative to first of all
distinguish between measures aimed at one (or several) work(s) indicated by title (i) and
measures aimed at particular kinds of printing (2); the former measures are very specific,
the latter are of a more general nature. Yet the more general kind can be further divided
into (again) a more general (a) and a more specific (b) version. The more general version
is aimed at all kinds of printing considered reprehensible at the same time, whereas the
more specific version aims at clearly specified kinds of printing, where one should think
of newspapers or sets of pamphlets with a comparable content.
Depending on the nature of the issuing authorithy three forms of measures can be
distinguished: (I) the proclamations of the States-General and the States of Holland (for
this study the district of Holland has been subjected to research). These proclamations
have a more or less set structure, depending on their purpose; (II) the proclamations of
the Court of Holland. These differ from those of the States-General or the States of
Holland in that they never mention the sanctions against violations, but refer to the
proclamations of the States of Holland for these sanctions. The proclamations of the
Court can be seen as a form of practice (a further realisation and application) of the
proclamations of the States; (III) the resolutions of the States-General and the States of
Holland (and the Gecommitteerde Raden*) in the field of book censorship; these
resolutions also had legislative force.
It was necessary for this study to establish a certain restriction in time: four calibration
periods have been selected from the entire century and those four periods have, where
possible, been exhaustively researched. The four periods have been selected in such a
way that the most important political and religious events for the Republic happened
within them. Especially in these periods a lot of documents were published, which was
caused by these events. It was to be expected that the inspection of the church and the
secular government was most severe when it came to products of the printing press
surrounding such events. In these times a further strirring up of feelings due to all kinds
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of inflammatory reading matter was least desired. The first period of the seventeenth
century, as it has been selected for the research, concerns the years 1617-1625. During
those years the truce crisis was at its most severe. The next period to be researched runs
from 1647 to 1655. The years mentioned were dominated by domestic as well as foreign
affairs that led to great problems in a lot of cases. Within the Republic there was a heavy
discussion about a possible truce with Spain, about the conflicts in England, in which
the Republic was closely involved, and obviously also the position and conduct in
domestic affairs of stadholder Willem II. The years 1667-1675 comprise the third
calibration period. It will be clear that these years were completely ruled by the mostly
complex political developments in and surrounding the Disaster Year (1672). Finally
research has been done into the period 1687-1695. In a political sense these years were
largely ruled by the international, anti-French activities of stadholder-king Willem III.
In this same period a large flow of French Huguenots that had been fleeing to the
Republic ever since the revocation of the edict of Nantes also had to be dealt with.
The research also needed to be limited in space. To obtain a view of book censorship
on a central level the (extensive) archives of the States-General were checked for relevant
documents. On a provincial level research into book censorship within the district of
Holland was opted for. Holland was after all in most senses and also most definitely
within the book trade by far the most important and influential district during the
seventeenth century. For censorship research an important factor is that the archives of
the States of Holland, their Gecommitteerde Raden and the Court of Holland have
been much better maintained than the archives of the rest of the provincial governing
and judicial colleges. On the basis of this extensive source material a clear image could
be formed of the way in which censorship legislation came into existence and the way
the provincial organs shaped the actual practice of it.
For the municipal level three cities were selected, and they were Rotterdam,
Deventer and 's-Hertogenbosch. Rotterdam was a medium-sized printers' town in the
seventeenth century of which it was possible to inspect all the archives concerning book
censorship; something which would have been unattainable for major printers' cities
like Leiden or Amsterdam within the scope of this study. Deventer serves as an example
of a city in a 'country province' within this research. 's-Hertogenbosch was opted for,
because this city in conquered territory had a peculiar political position during the
seventeenth century. As of 1648 's-Hertogenbosch was part of the Generality lands,
which meant that the city came under the jurisdiction of the States-General and the
Council of State. It is interesting to research to what degree the particular political
position of the city influenced the way in which possible book censorship was realised.
To get a picture of ecclesiastical book censorship on a central level the documents of
the National Synod of 1618-1619 were inspected. On a provincial level the synod of
Zuid-Holland of the Nether German reformed church was chosen, because this was
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most probably the most important and influential synod within Holland and the
Republic as a whole. The colloquies of the Nether German reformed church formed a
link between the different consistories in a certain region and the provincial synods that
the consistories in turn came under. For the research into how censorship cases were
handled on this 'middle level' the acts of the colloquies that Rotterdam, Deventer and
's-Hertogenbosch were a part of were looked at. Finally, on a local level the acts of the
consistories of Rotterdam, Deventer and 's-Hertogenbosch were researched.
For the Walloon church the acts of the National Synod of 1618-1619 are also
important, since the Walloon church was also a part of that institution; the Nether
German and Walloon reformed church were after all two 'manifestations' of one and the
same church. By the side of this the Walloon church had a co-ordinating, national
synod; synods per region, like in the Nether German church, did not exist. The acts of
the Walloon synod were fully inspected. Even though the Walloon church as well as the
Nether German church knew colloquies not many documents have been retained of
these Walloon colloquies. The resolutions of these meetings can be found in the 'livre
des actes'. The Walloon acts of the colloquies are identical to the so-called 'acta
deputatorum' of the Nether German reformed church. At the end of every Walloon
synod meeting a number of delegates were appointed to execute the decisions made
during the latest synod meeting and to handle important incoming affairs before the
next synod meeting. All of the important affairs that the delegates had to deal with
would always come back in a synod meeting. That is why in the study in question it
sufficed to study the resolutions of the Walloon synod. On the local consistory level the
acts of the consistories of Rotterdam and 's-Hertogenbosch were researched. Deventer
did not obtain an officially-acknowledged Walloon city until the eighteenth century;
seventeenth-century documents therefore do not exist.
The restrictions mentioned above led to the fact that nothing can be said about
anything pertaining to the entire Republic during the seventeenth century. The research
carried out for this study, however, resulted in so much useful material that it has been
possible to draw a balanced picture of the way in which book censorship took shape in
the seventeenth-century Republic. The level of freedom of the press can be largely
deduced from the discoveries made.
As has been said the printers' activities were mostly focused in the district Holland
during the seventeenth century. One of the effects of this was that Holland regularly
took the lead in the issuance of proclamations. The proclamations drafted by Holland
were frequently taken over by the States-General, so that they obtained judicial validity
throughout the Republic. Proclamations were however also issued by the rest of the
provincial States. Even though the proclamations issued were reasonably stringent in
formulation the actual practice of them regularly met with practical objections. Those
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responsible for the actual practice were not always willing to discharge their duties
decently. Also, a districtal and municipal particularism often got in the way of efficient
practice. Since every district and within that every city applied its own rules one could
hardly speak of unequivocal book censorship.
Foreign powers had a reasonably big influence on censorship legislation in the
Republic. National interest was served when international conflicts were avoided as
much as possible. It happened more than once that proclamations were issued and
specific book bans were announced to propitiate the surrounding countries; most
notably England and France. Half way through the seventeenth century it became
obvious that an effective preventive censorship could not be spoken of. The
proclamations got ever more repressive in nature. In the course of the century
censorship legislation increasingly became a local matter, which caused an evergrowing
diversity in prohibition decisions.
Unwanted printing was mostly acted on when there was a serious hazard to the
public order in the Republic. It can be said that there was no such thing as a structural
approach in the apprehension of those involved. Especially in the turbulent years the
secular authorities imposing censorship used a system of rewarding informers. These
same authorities also got wind of undesirable writing through foreign ambassadors and
through the delegates of the classis and the synods of the Nether German and Walloon
reformed church.
The severity of the imposed penalties were greatly influenced by the political situation
of that particular time. Often penalties got more severe when tensions rose. Fines were
the most common way of punishment; in more severe offences, mostly repeat offences,
bans were also imposed. Corporal punishment was almost always refrained from.
In matters of censorship disputes over jurisdiction were quite common. Municipal
courts tried to retain or pull in certain cases, while the Court aspired to handle as many
cases as possible themselves. Once a judgement was pronounced it often turned out to
be difficult to assure strict compliance: bans were ignored on more than one occasion
and banned books were published after all in different languages or under different
titles. It was remarkable how stadholder Willem III was closely involved in some of
these censorship trials. With his help three trials reached unexpected conclusions.
On the basis of article 55 from the 'rules governing church life' of 1619 the church kept
re-emphasising that the manuscripts of all church members were to be submitted to
ecclesiastical 'visitatores librorum' in advance. Only after explicit ecclesiastical approval
was a text allowed to be put into print. However, obeying article 55 frequently caused
problems. The Walloon and Nether German reformed synods in turn accused each
other of taking too little notice of a particular article. Within their own synods several
church members ignored the regulations as well. It was thus only possible to act after
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texts had already been printed. Internally the synods could obviously only impose
ecclesiastical penalties.
If non-ecclesiastical penalties were also asked for the ecclesiastical authorities had to
approach the secular one. Especially when it concerned authors who were not part of
the reformed church the secular government was called in. All through the century the
church attempted to obtain the officially acknowledged 'visitatores librorum'. The
secular authorities never agreed with this, however.
It was not often that the secular government adhered to the ecclesiastical demands
for prohibition. The ecclesiastical delegates were mostly kept dangling with empty
promises. This did not stop the synods from continuing to issue new proposals to
suppress licentious printing. The Walloon synod was heard a lot less often than the
Nether German synod, by the way. Usually the Walloons decided to consult their
Nether German brothers before approaching the secular government.
In the city of Rotterdam there was certainly a kind of book censorship in practice.
Several censorship trials were held there that resulted in punishment more than once;
especially severe reprimands, admonitions and fines were issued. In Rotterdam it was
also impossible for everything to roll off the presses without trouble. The printing in the
city was under careful observation. Those associated with inflammatory printing could
most definitely not just go ahead with it.
The conduct of the Deventer magistrate was less strict. Unique about the system of
censorship system of Deventer was the visitation right that the Deventer School
Council obtained in 1630 for almost all documents to be printed in Deventer. With this
the School Council was offered the opportunity of preventive censorship. Half way
through the seventeenth century the involvement of the Deventer magistrate with the
documents published in the city had grown considerably. Several punishments actually
took place.
When 's-Hertogenbosch became a part of the Generality lands after 1629 this led to,
among other things, the fact that the States-General sent all the central censorship
proclamations to the magistrate of 's-Hertogenbosch. The included provisions were
concretely applied within 's-Hertogenbosch. Within the city there were several
occasions when action was taken against certain documents. In 's-Hertogenbosch only
one censorship case made it to the Schepenbank*. Up to that time several, much less
extensive, affairs had always been handled by the magistrate himself. Putting this
particular case before the Schepenbank also caused the only official book ban within
's-Hertogenbosch throughout the seventeenth century. It is interesting that for the
setdement of the trial the help of the States-General was called in. It is very probable
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that this calling-in of the States-General was mostly caused by the political position of
's-Hertogenbosch: after all, the city belonged to the Generality lands, where the StatesGeneral and the Council of State had the highest authority.
As was to be expected most censorship cases took place in the biggest printers' town
in this research. Several trials were held in Rotterdam, while those in Deventer and
's-Hertogenbosch were almost negligible. From the cases in these three cities it became
clear that the preference of the magistrate as a whole or of some magistrate members in
particular, both in a political and a religious sense, almost always had an influence on
the way in which censorship cases were handled.
In Rotterdam it was clearly a case of striving to retain their own autonomy in
censorship matters. This striving led to several confrontations between the city on the
one hand and the States and the Court of Overijssel on the other. There seem to have
been no disputes over jurisdiction in Deventer. The States of Overijssel issued a lot less
proclamations then the States of Holland did. Nothing indicates that the States and the
Court of Overijssel had a great urge to deal with censorship cases on a district level. This
was totally different for 's-Hertogenbosch. The magistrate of that city came directly
under the board of the States-General and the Council of State. For 's-Hertogenbosch
there could be no way of protecting their own autonomy where censorship cases were
concerned.
From the research for this study it has become clear that on a central, district and
municipal level several people involved in unwanted printing were prosecuted and
punished within the researched periods. Therefore an unlimited freedom of the press
was out of the question. What remains, however, is the discrepancy between the
reasonably strict censorship proclamations and the actual practice of it. Less
persecutions and punishments took place than could have been suspected based on
these proclamations. It is a general phenomenon, however, that laws are formulated very
strictly, while the interpretation of them by the people putting them into practice seems
a lot milder in many cases. That does not have to be surprising, since the interpreter of
the legislator is usually granted some 'latitude'. This 'latitude' must have been present
in the seventeenth century as well. Depending on the circumstances of that moment
and the preferences of the interpreters, the proclamations were applied strictly or less
strictly.
There is a tendency to compare the actual practice of censorship legislation in the
Republic to that of the surrounding countries. Book censorship is thereby placed in a
relative perspective. Such a comparison can easily lead to the conclusion that things
weren't 'all that bad' in the Republic. That conclusion, however, says nothing about the
degree of book censorship or about the level of freedom of the press in an absolute
sense. In order to be able to comment on that an analysis of the legislation and practice
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in the Republic must be analysed exclusively. In such an analysis it must be ascertained
that book censorship indeed existed. Not just a mild version was applied in the
Republic, also a strict form occurred regularly. This caused some offenders to have to
dip deep into their purses, to end up behind bars for several years or in some cases even
to have to leave the Republic permanendy. Along with this, complete editions of
undesirable writings were seized where possible, while copies of these works were burnt
publicly. Even though the Republic is and is usually said to be very tolerant it may not
be ruled out that authors also applied a certain degree of self-censorship. The
manufacturers and distributors of documents always had to watch their step in the
seventeenth century: the freedom of the press in the Republic had important limitations
that were also not to be underestimated.
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Ingrid Marlies Weekhout werd op 14 maart 1973 geboren te Rotterdam. Na het behalen
van het v.w.o.-diploma (Gymnasium CC) aan het Rotterdamsch Lyceum, studeerde zij
Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden (1990-1994) met als
specialisatie Historische Letterkunde (zeventiende eeuw). Het doctoraalexamen Nederlandse Taal- en Letterkunde behaalde zij cum laude. In de periode 1994-1995 behaalde
zij vervolgens het propaedeutisch examen Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Van 1995 tot 1998 was zij als onderzoeksmedewerker via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verbonden aan het Pierre Bayle-instituut, ressorterend onder de vakgroep Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens deze aanstelling behaalde zij in 1997 de tweede- en eerstegraadslesbevoegdheid leraar Nederlands voortgezet onderwijs aan de Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg.

Stellingen
ι

Het onderzoeken van de censuurwetgeving en uitvoeringspraktijk daarvan in meer
steden dan tot dusver is geschied, zal het beeld van de boekencensuur in de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden niet fundamenteel wij
zigen.

2 Auto-censuur zal het aantal geschriften dat Ín de zeventiende-eeuwse Republiek voor
censuur in aanmerking had kunnen komen, hebben verminderd.

3 In 1647 verschenen op naam van Joost van den Vondel, maar buiten diens medeweten en zonder diens toestemming, twee drukken van de bundel Poesy, ofte verscheide
gedichten, Het tweede deel. Bij de samenstelling van deze twee drukken en de vervaardiging van de daarbij behorende voorrede waarin tegen Joost van den Vondel
wordt uitgevaren, was niet alleen Geraerd Brandt, maar ook Joachim Oudaen
betrokken.
N.a.v. de discussie over de identiteit van de samensteller(s) en het auteurschap
van de genoemde voorrede, tussen J. van Lennep, G.M.C. Loeff, E. Verwijs,
G. Penon, A.D. de Vries Az., J.A. Alberdingk Thijm, J. van Vloten, W.J.A. Jonckbloet, P. Leendertz, S.J. du Toit en J.F.M. Sterck.

4 Het D-katern van de eerste en de tweede druk van de bundel Poesy, ojie verscheide
gedichten, Het tweede deel (1647) heeft een geheel eigen drukontwikkeling doorgemaakt die afwijkt van de overige katernen van de bundel.
N.a.v. collaties van de exemplaren UBL 1502 A 27*, UBA 196 G 5, UBA Vondel 2
H 2 (eerste druk), квн 489 G 22, UBA Vondel 2 H 3, UBA Vondel 2 Η ι1, UBA 6 С
44, GBR 1402 G 30 en privé-exemplaar Roodnat (tweede druk).

5 In De Maen by Endymion (1716) van Hubert Korneliszoon Poot komt het tot een
lichamelijke eenwording tussen Diana en Endymion.
N.a.v. de discussie over hetgeen geschiedt tijdens de ontmoeting tussen Diana en
Endymion in het genoemde gedicht, tussen W.J.M.A. Asselbergs, C.M. Geerars,
M.A. Schenkeveld-van der Dussen en A.N. Paasman.

6 De Rotterdamse boekverkoper en -drukker Izaak Naeranus (? - 1712), zoon van
Johannes Naeranus en Anna Rijckewaert, had ten minste twee broers (Samuel en
Theophilus) en één zuster (Anna). De door A. van Mameren voorgestelde stamboom is derhalve onvolledig.
N.a.v. bijlage I (p. 60) van A. van Mameren: 'De Gazophylace, Het drukkersconflict tussen Pieter van Waesberghe en Johannes Naeranus.' In: H. Bots, O.S.
Lankhorst en C. Zevenbergen (red.): Rotterdam Bibliopolis, Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw. Rotterdam, 1997. (Bronnen voor de
geschiedenis van Rotterdam; 6), pp. 23-61.

7 Gezien hun belangrijke bijdragen aan het zeventiende-eeuwse Rotterdamse drukkerswezen, ware het aan te bevelen van de boekverkopers en -drukkers Johannes
(vader) en Izaak (zoon) Naeranus te Rotterdam een standbeeld op te richten.

8 Het nauwgezet bestuderen van de godsdienstig-theologische strijd tussen de remonstranten en de contraremonstranten kan op een langere termijn leiden tot remonstrantse sympathieën.

9 Tijdens het dansen van een Engelse wals kan men de mogelijke zorgen omtrent de
vervaardiging van een proefschrift vergeten zolang de muziek voortduurt.

10 Het promoveren aan een andere universiteit dan waaraan men is afgestudeerd, leidt
tot een verruiming van het blikveld in meerdere opzichten.

11 Twee proefschriften op één kussen, daar slaapt een promotor tussen.

Stellingen behorend bij het proefschrift van LM. Weekhout: Boekencensuur in de Noordelijke NederUnden, Een verkennend onderzoek naar de vrijheid van drukpers gedurende
de zeventiende eeuw, te verdedigen op 11 mei 1998 (Katholieke Universiteit Nijmegen).

Als belangrijkste k e n m e r k van de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven
Vereenigde Nederlanden wordt vaak de grote mate van tolerantie die er heerste,
genoemd. De Republiek was een toevluchtsoord voor mensen die elders vanwege hun afwijkende opvattingen werden vervolgd. De indruk bestaat dat die
grote tolerantie automatisch gepaard ging met een bijna onbeperkte drukpersvrijheid. Het is echter nog maar de vraag of die indruk wel helemaal terecht is.
In Boeket/censuur in de Noordelijke Nederlanden staat de vraag naar de mate van
d r u k p e r s v r i j h e i d in de z e v e n t i e n d e - e e u w s e R e p u b l i e k centraal. De a u t e u r
i n v e n t a r i s e e r t allereerst de c e n s u u r w e t g e v i n g zoals die in de Noordelijke
Nederlanden van kracht was. Vervolgens stelt zij vast op welke wijze die wetgeving in de praktijk werd toegepast. Het is immers de uitvoeringspraktijk die
bepaalde in hoeverre auteurs, uitgevers, d r u k k e r s en andere verspreiders van
omstreden geschriften risico's liepen. Duidelijk zal worden dat er van bepaalde
risico's zeker sprake was: berispingen, boetes, gevangenisstraffen en verbanningen konden het gevolg zijn van clandestiene drukkerspraktijken, zelfs in de
tolerante Republiek.
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