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Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht 

plaatsvond en een document heeft opgeleverd dat volgens de 

Gereformeerden toen en nu het fundament is van hun geloof. Voor 

Remonstranten en andere vrijzinnigen echter maakte het idee van 

goddelijke uitverkiezing mensen tot marionetten. In 1619 werden alle 

remonstrantse predikanten door de Synode van het ambt uitgesloten, 

een pijnlijk moment in onze geschiedenis omdat de vrijheid van 

godsdienst nog in de 80 jarige oorlog duur werd bevochten.  

 

Vrede genereert meer winst dan oorlog, dat was de pragmatische 

instelling die leidde tot het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) tussen 

Spanje en de Republiek. Maar in beide landen wonnen uiteindelijk de 

hardliners. Aan Spaanse zijde waren dat de monarchisten, die in 

oorlog hét middel zagen om Spanje te herstellen in zijn glorie als 

moederland van de universele katholieke monarchie.  ‘Het Spaanse 

volk is net als het Hebreeuwse uitverkoren door God.’ Voor pater Juan 

de Salazar, een invloedrijke geestelijke, was dat het uitgangspunt 

voor zijn in 1619 geschreven manifest.  

 

Tijdens het bestand ontbrandde in de Republiek een conflict tussen de 

gomaristen, genoemd naar de Leidse hoogleraar Franciscus Gomarus, 

en de arminianen, genoemd naar zijn collega Jacobus Arminius. 

Gomarus was, net als Salazar, van mening dat de staat ondergeschikt 

was aan de godsdienst. Arminius verdedigde de theorie dat de staat 

wel degelijk macht had over de kerk. De kiem was gelegd voor het 

eerste schisma in de protestantse kerk. 

 

Stadhouder Maurits van Nassau koos voor Gomarus. Johan van 

Oldenbarnevelt, die namens de Republiek de onderhandelingen voor 

het Twaalfjarige Bestand had gevoerd, schaarde zich achter Arminius. 

Het conflict eindigde fataal voor de raadspensionaris. Hij werd 

beschuldigd van hoogverraad en op 12 mei 1619 onthoofd op het 

Binnenhof in Den Haag. 



 
 

 
 

 

Het hier afgebeelde schilderij "De zielenvisserij" van Adriaen 

Pietersz. van de Venne (1589-1662) was een allegorie op de 

onderhandelingen met Spanje en de kerkelijke twisten tussen 

rekkelijken en preciezen gedurende het Bestand. Rechts op de 

achtergrond onder meer de aartshertogen Albertus en Isabella met 

hun gevolg; links de koningen Jacobus I van Engeland, Christiaan IV 

van Denemarken, de prinsen Maurits, Frederik Hendrik en anderen 

(achter het kleine oranjeboompje). Op een brede rivier varen bootjes 

met vissers. Ze halen een merkwaardige buit binnen: naakte mensen. 

Op beide oevers komt een mensenmassa toegestroomd. Van de Venne 

maakte dit schilderij in 1614 en baseerde zich op een verhaal uit 

de Bijbel waarin Jezus langs een meer liep en de vissers opriep om 

met hem mee te gaan. ”Komt achter Mij en Ik zal maken dat gij 

vissers van mensen wordt” (Marcus 1:17) Op het schilderij zijn 

priesters en predikanten bezig 'zielen' te redden uit het water, dat de 

strijdende partijen van elkaar scheidt. 

De schilder zelf was met zijn ouders wegens geloofsvervolging uit de 

Zuidelijke Nederlanden naar Delft gevlucht. 

 


