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'DIE GOUDE' 
MAAKT REIS 
NAAR 
SANTIAGO 

De Oudheidkundige Kring 'Die Goude' • 
die in 1992 het 60-jarig bestaan hoopt te 
vieren • houdt ,jch bezig met bestudering en 
behoud van oud-Gouda. 

Dat gebeurt door het uitgeven van bundels 
met artikelen, gewijd aan de geschiedenis van 
Gouda, door lezingen, het verrichten van 
eigen (archiel)ondcrzoek, het doen verschijnen 
van ons kwartaalblad 'Tidinge van Die 
Goude', behoud van oude Goudse films (en 
het 'overschrijven' daarvan op moderne video
banden) en ook door aankoop en restauratie 
van behoudenswaardige monumentale panden 
• al is van dit laaL~te streven tot nu toe één 
voorbeeld te noemen: het pandje D'Eendragt 
aan de Nieuwehaven. Voorts beschikt 'Die 
Goude' over een eigen pandje aan de 
Dubbele Buurt, waar bestuursleden in hun 
vrije tijd op zaterdag aanwezig zijn om tekst 
en uitleg te geven aan degenen, die meer 
willen weten van onze goede stad, en ook om 
boeken en prenten te verkopen aan belangstel· 
lenden. 

Voorts organiseert 'Die Goude' excursies · 
naar andere oude steden en bijzondere dorpen 
• om op die wijze de blik te verruimen en om 
te zien hoe elders aan monumentenzorg en 
geschiedvorsing wordt gedaan. Soms voeren 
die tochten zclfä over de grens van ons 
buurland België, waar Brugge en Gent werden 
bekeken. Soms voert een excursie ook over 
water · want er zijn ook vaartochtjcs gemaakt 
over de Vecht, Hollandsche IJssel en Lek. 

ln septcmber-1988 werd zelfs een excursie 
naar de oude koningssteden van Marokko 
gemaakt · waar kennis werd gemaakt met de 
historisch en architectonisch bijzonder 
interessante oude koningssteden. 

SPANJE 

Voor het komende najaar · de maand 
september · staat een opvallende reis op het 
programma van 'Die Goude'. Ons lid Nanne 
Bosma, die zijn sporen in de reiswereld zeker 
heeft verdiend, i.s bereid gevonden op te 
treden als reisleider tijdens een reis naar het 
beroemde Spaanse bedevaartsoord Santiago 
de Compostella'. 

De heer Bosma zegt zelf over de reis, 
waarover u · wanneer u geïnteresseerd bent 
om deel te nemen kontakt op kunt nemen · 
het volgende: 

"Dat er in het uiterste noordwesten V'Jn 
· Spanje een zo belangrijke pelgrimsplaatS kon 
ontStaan i.s op zich al een wonder. In de 
middeleeuwen was de reis naar Santiago 
gevaarlijk en lang, men moest het hele eind 
lopen of paardrijden. Dat duizenden het er 
voor over hadden zo'n reis te ondernemen is 
alleen te verklaaren uit de devotie van de 
middeleeuwer. Daarbij dienen we te bedenken 
dat verering van relieken voor de mensen uit 
de 12e en !Je eeuw heel belangrijk was. Een 
heilige kon wonderen verrichten, je moest dan 
wel naar het heiligdom zelf gaan, anders 
werkte het niet. Om de hulp van Jacobus te 
verkrijgen diende je 'dus zelf naar Noord· 
Spanje te lopen. 

Wie was die Jacobus? 
Hij is een V'Jn de discipelen van Jezus. 
Volgens de legende zou hij in Spanje gepreekt 
hebben, zonder al te veel succes. Hij ging 
terug en werd door Herodes ter dood 
veroordeeld. Onthoofd zou het lichaam van 
de apostel op wonderbaarlijke wiju in Spanje 
gekomen zijn en werd daar begraven. Vele 
eeuwen· later heeft een kluizenaar een visioen, 
hij ziet het graf van Jacobus. Zijn bisschop 
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steunt hem en het heiligdom voor Jacobus 
ontstaat. 
De legende van Jacobus is lang?.aam ontstaan, 
tot de elfde eeuw komen er nog aanvullingen, 
dan is het verbaal rond. Of Jacobus nu 
werkelijk in Santiago begraven is, doet er 
minder toe. Iedereen geloofde het verhaal; er 
gebewden wonderen, dat was het belangrijk
ste. 

Naar Santiago is er gereisd vanaf de 9e 
eeuw. Net voor het jaar 1000 werd de kerk 
daar verwoest door mohammedanen. Geen 
nood, men bouwde een nog mooiere kerk en 
vooral vanaf de elfde eeuw neemt de 
pelgrimage naar Jacobus sterk toe. 
De kloosterorde van Cluny heeft veel gedaan 
voor verbetering van bruggen en wegen. Dat 
was belangrijk voor de lopende pelgrim, er 
kwamen overal kloosters waar pelgrims 
konden overnachten en waar u ulfs verzorgd 
werden als u ziek waren. 

Allen die in september de reis naar 
Santiago met de bus maken zullen op deze 
cultuur-historische rei.~ veel sporen van de 
reizigers uit de middeleeuwen vinden, vooral 
op het spaanse traject. .. .. 
Aanmelding is nog mogeliJk, schrijf u dan 
s.v.p. wel aan Han Hollanderweg 182, het 
nummer bij het vorige' convocaat was helaas 
fout. Alle deelnemers krijgen tijdens de reis 
documentatie en uitleg over de gesch1edcn1S. 
Verder zijn er veel mooie verhalen over 
Jacobus en zijn hulp aan pelgrims in nood, 
die hoort u in de bus. Wij rijden de 
pelgrimswcg vanaf Vézelay in Frankrijk .. De 
weg die wij kieun biedt veel te .. zien, het. IS een 
mooie route. Op de hee(!y,eg ZIJD de traJecten 
niet te lang, er IS volop llJd om alles te 
bekijken. Bij alle excursies is er een . 
keuumogelijkheid tussen veel en weirug 
lopen. Inschrijving in tweetallen heeft een 
voordeel u weet dan al wie uw kamergenoot 
is, want de kans op eenpersoonskamers is 
klein - elke dag een ander hotel. 

De reis van 10 tot en met 23 september 
wordt iets bijzonders. We zullen een cultuur 
voor onu ogen zien die na meer dan 
uvenhonderd jaar nog springlevend is: 
Comfortabel vervoerd in een luxe touringcar 
volgen wc de geschiedenis en horen twee 
weken lang over dit uitzonderlijke fenomeen", 

KIESPIJN~ Afdoend Middel. 

!Je Kie:spijnv.·atjes van de firrn• il. BOOM 
A.Jmelo, helpen reeds na enkele OOftenbHk
ken. In busjes van 10 stuks f 0,30, fr. p· 
.P· 321/, cent,. 

Verkrijsb3or te Gouda bij WO.LFF .& 
Co. Westhnven '.198. 
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• Programma excursies 
en lezingen 

De oudheid~ndige kring 'Die Goude' 
heeft voor de komende maanden weer een 
-uitgebreid programma van lezingen en 
excursies samengesteld. Dat ziet er als volgt 
uit 

21 april. 
Excursie naar de West-Achterhoek, onder 

leiding van excursieleidcr Nanne Bosma. 
23 april. 
Jaarvergadering 'Die Goude' in gebouw 

Brandpunt. Aanvang: 8 uur precies. 
De heer C. van Vliet vertoont na de pauu 

van de jaarvergadering een diaporama, die · 
als titel beeft: 'In een verstilde beweging'. 
De voorstelling gaat over de timpanen in de 
Romaanse kunst in Frankrijk. De deelnemers· 
aan de cultuur-historische reis naar Santiago 
de Compostella kunnen met hun introducees 
alvast een voorproefje krijgen. 
Gedurende 30 minuten krijgen we beelden te 
zien over de Romaanse beeldhouwkunst, zoals , 
die is aan te treffen boven de kerkingangen. 
Het Romaanse 'monniken-denken' krijgt 
ruime aandacht. Men maakt onder meer 
kennis met de timpanen van de bedevaart: 
kerken te Mois.~c en Conques. De geïnsprreer
de Bourgondische plastiek in Vezelay en 
Autun wordt uker niet vergeten. 

10.23 september. 
Cultuur-historische reis naar Santiago de 

Compostella, onder leiding van Nanne 
Bos ma. 

22oktober. 
Coornhert-lezingen, gewijd aan de viering 

van de 400-ste sterfdag van de grote humanist, 
die zijn laatSte jaren in Gouda woonde. 

Deze 'Coornhert'-manifestatie bestaat uit: 
een lezing van dr. H. F. K. ~an Nierop1 met 
als titel 'Coornhert's huweliJk'. Opvattmgen 
over ongelijke liefde in de 16de eeuw. Voorts 
de lezing 'Tolernntie in Coornherts tijd, met 
name in Nederland en Frankrijk', door prof. 
dr. J. J. Woltjer. De lezingen dwen elk 
ongeveer 30 minuten. 

26 november. 
Lezingen over 'dcecmber-gebruiken'. De 

lezing is opgezet rondom een dia-presentatie, 
waardoor het te behandelen onderwerp direct 
voor het publiek aa~~ouwelijk wordt ge
maakt. De lezing wordt verzorgd door 
Els Loo(JIS!ra en Paul Visser. Wie was St. 
Maarten? Hoeveel Sinterklazen besta:an ei'I 
Waar komt Zwarte Piet vandaan? Hoe oud is 
het kerts- en nieuwjaarsfeest? Dit zijn slechts 
enkele vragen, waarop de leden van 'Die 
Goude' een ·antwoord zul.Ion krijgen. 
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MARIA VAN ANTWERPEN 
Zij kon het soldaat-zijn niet laten 

In het historisch tijdschrift 'Holland' van 
augustus 1960 (44e jaargang nr. 8) heeft de 
heer A. Hallema een artikel gewijd aan ,,Jan 
Van Ant", een Brcda's meisje dat 5 jaar lang 
als soldaat in het Staatse leger diende. 
Zij heette in werkelijkheid Maria van Antwer
pen, werd 19 januari 1730 te Breda geboren, 
verloor op jeugdige leeftijd haar ouders en 
verdiende haar brood als dienstbode bij 
Bredase families. 

Aangezien zij meer mannelijke dan vrouwe
lijke eigenschappen bezat, hield ze het als 
dienstbode nergens lang uit en w kwam zij op 
de gedachte, dienst te nemen in het leger, 
hetgeen overigens in die tijd allerminst een 
zeldzaamheid was. 

Haar avonturen in militaire dienst werden 
beschreven in een boekje van de hand van een 
tijdgenoot, een zekere dr. Kersteman, 
waaraan de heer Halleman tal van bijzonder
heden ontleende voor zijn artikel. 

Toen Maria naar Breda werd overgeplaatst 
werd zij daar al spoedig herkend en zo kwam 
het (voorlopig) emdc van haar militaire 
loopbaan met een vonnis van de Krijgsraad 
van 14 juni 1751 luiddende: verbanning uit de 
landen der generaliteit en betaling van de 
kosten der gevangenschap en van het proces. 

De heer Hallema besluit zijn artikel aldus: 
Toen zij uitgeleide werd gedaan liep half 
Breda leeg en toch werd zij nog met 
geschenken overladen op haar reis naar 
Hoogstraten, waar zij als dienstbode bij een 
slagersfamilie liefderiJk werd opgenomen. 

Maar daarmee eindigde Maria's militaire 
loopbaan toch allerminst. De heer J. Gesel
scbap, oud gemeente-archivaris van Gouda, 
deelde mede, dat inmiddels nieuwe gegevens 
omtrent Maria van Antwerpen aan het licht 
zijn gekomen. 

Daaruit blijkt, dat zij in 1762 opnieuw, en 
wel onder de naam van Machiel van 
Antwerpen, in Militaire dienst is gekomen en 
daarna zelfs ... in het huwelijk is getreden! 

De beer Geselschap daaromtrent: 
Mr. Gualtberus de Moor, Baljuw en schout 
van de stad Gouda, sRrak op 21 februari 1769 
de navolgende eis uit ): 
Alzo Maria van Antwerpen, zig te voren 
genoemt hebbende Machiel van Antwerpen, 
oud vijftig jaren, geboren te Breda'), en laatst 
gewoond hebbende te Amsteldam, buiten pijn 

en banden van ijzer heeft bekend en beleden, 
ende ook anderzints volledig gebleken is, dal 
zij gevangene in den jare 1751 door den 
Krijgsraad van 't guarnisoen te Breda is 
gebannen voor al baar leven uit de 
Generaliteit en uit alle plaatzen bezet met 
troepes v-.in den Staat, zonder daar weder in te 
mogen komen op poene (straf) van zwaarder 
straffe, en gecondemneerd in de koste en. 
misen (kosten) van Justitie'), ter sake zij in 
't jaar 1746 in de Graaf (Grave) als soldaat 
voor ses jaren bad dienst genomen onder de 
compagnie van den luytenant generaal 
Veldman, in den voorsz. jare 1751 te Breda in 
guamisoen leggende, en dal zij daar bij had 
op en voorgegeven genaamt te zijn Johannes 
van Ant, en geboren te Arnhem, en dat zij in 
den jare 1748 had bestaan als een 
manspersoon onder de voorsz. naam v-.in 
Johannes van Ani zig te Copevorden in 
ondertrouw te laten opnemen met Johanna 
Martina Cramers en met dezelve in de 
gereformeerde kerk aldaar op den 18e 
Augustus van dat zelve jaar trouwen'). 

Dat des niettegenstaande zij gevangene zig 
onlangs binnen dese stad wederom als 
manspersoon heeft vertoont en in detentie 
geraakt zijnde'), wel eerst heeft staande 
gehouden dat zij in de natuur een 
manspersoon was, en kinderen geteeld had, en 
zulx zclvs, nadat zij was gevisiteerd6) en 
vrouwspersoon bevonden, dog eindelijk heeft 
bekend, dat zij in der daad een vrouwsper
soon was en gelogen te hebben, dat zij m de 
natuur een manspersoon zoude zijn, om haar 
eed niet te breeken, waar bij zij gevangene met 
zeekcr vrouwspersoon door haar met name 
genoemd bij God heeft gezworen, dat zij beide 
tot het uiterste toe malkander getrouw zouden 
wezen en staande te houden, dat zij gevangene 
in de natuur een manspersoon was, en dat zij 
gevangene getragt beeft gemelte vrouwsper
soon te verscboonen, en wijders heeft 
geconfesseerd dat zij gevangene in den jare 
1762 onder den naam van Machiel van 
Antwerpen wederom als Zoldaat heeft dienst 
genomen onder het eerste BattaiUon van den 
generaal Kinschot onder den capitein de Bok, 
dies tijds in guarnisoen leggende te Swol voor 
ses jaaren, en dal ,jj naderhand was 
gedwongen op het zelve briefje te teekenen 
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voor agt jaren, en dat zij toen was heengegaan 
en gezegt heeft, geen aceord, geen zoldaat. 
Dat zij had ondernomen dienst te neemen, 
omdat zij meende, dat zij zo veel als ontslagen 
was van bovengemelde sententie (vonnis)'), 
dat zij gevangene dies tijds de naam van 
Johannes van Ant heeft verworpen, en op en 
voorgegeven te zijn Machiel van Antwerpen, 
omdat meest al 't volk Bredanaars w-Jren, en 

dat 7jj niet kenbaar zoude wezen. Dat zij 
gevangene onder deozelven naam Machiel van 
Antwerpen in den voorn. jare 1762 met 
voorgen. vrouwspersoon, die 20 wel alz zij 
wist, dat zij gevangene mede een 
vrouwspersoon was, zig te Zwol heeft in 
ondertrouw doen opnemen en vervolgens op 
den 9 Augustus van dat zelve jaar met haar in 
de gereformeerde kerk aldaar is getrouwt.8) 
Dat zij gevangene zig als toen heeft op en 
voorgegeven te zijn jongeman om gemeld 
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vrouwspersoon te dekken voor haar eer., waar 
toe hetzelve vrouwspersoon haar gevangene 
bad versogt, omdat zij in de kraam moest; dat 
het voorn .. vrouwspersoon te Zwolle is verlost, 
dog dat het kind half omtrent vergaan was 
toen het ter wereld kwam. Dat zij gevangene 
in den jare 1764 met voorn. vrouwspersoon is 
venrokken naar Amsteldam, dat het zelve 
vrouwspersoon aldaar van een ander zwanger 

was geworden, dat het zelve vrouwspersoon 
in den voorn. jare 1764 te Amsteldam is 
verlost van een levendig kind, dat het zelve is 
genaamt WiUebrordus9) . Dat zij gevangene 
onder den naam Machiel van Antwerpen zig 
bij den doop als vader van het zelve beeft 
opgegceven, omdat zij in nood was, en 't wel 
doen moest, omdat zij 't niemand dorst te 
zeggen. 

Dat zij gevangene onder de voorn. naam 
van Machiel van Antwerpen daar na (zo zij 
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geloovt in den jare 1766) te Amsteldam dienst 
heeft genomen onder compagnie van de heer 
eapitein Ruysch, dat zij zig toen heeft 
opgegeeven oud te zijn drie en twintigjaaren 
om dienst te kunnen krijgen, en dat zij een 
jaar en zeven maanden onder denzclve heeft 
gediend en als toen haar pas bekomen. 

En nadien zij gevangene zig dus andermaal 
heeft schuldig gemaakt aan zeer groove en 

kan werden geleeden, maar rigoureus anderen 
ten afschrik en exempel behoort te werden 
gestraft. 

Zoo concludeert den Heer Eijsser R.O. 
(ambtshalve) uit den naam ende van wegens 
hun Ed. Groot Mog. de Heeren Staaten van 
Holland en Westvriesland, dat zij gevangene 
over en ter sake voorsz. bij vonnisse van de 
Ed. Agtb. Hoeren Schecpenen zal werden 

• Prnce.sJtukken door i\laria onderu•kend met hoor ware naam en ,net haar "mannelijke" noom 
,·011 ,\lad1iel ~·an Antwerpen. 
De heer Geselsclwp tekent hier/Jij aan. dat de handtekening, IS cm lang, waarschljnU]k in 
a11ereen.ste111ming i.f geweest "iet haar, naar hij aanneemt, robuuste verschijnjng. Kennelijk hod : ij lager 
onderwijs genoten. 

hoogg;iande falsiteitcn in het veranderen van 
haar naam en qualiteit niet alleen maar ook 
de goddelijke en menselijke wetten op het stuk 
van het Huwelijk vastgesteld, waar tegen zij 
gevangene heeft bekend te weeten, dat zulks 
een huwelijk strijdig was, beeft gcëludeert en 
bespot, 't welk in een land van Justitie niet 

gecondemneerd gebragt te worden op het 
schavot agter het Raadhuis deezer Stad, 
plaatze daar men gewoon is criminedc justitie 
te doen, om aldaar tcrdi.~crctie van Heeren 
Schccpencn strengelijk met roeden te worden 
gcgccssclt en met het stadsteeken te worden 
gebrandmerkt, en wijders geconfineerd in het 
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Tugtbuis dezer stad voor den tijd van twaalf 
agter een volgende jaaren, omme gedurende 
dien tijd aldaar met haar handenwerk de kost 
te winnen, en na expiratie V'.In dien voor 
altoos gebannen uit den Lande van Holland 
en Weslvriesland zonder daar weder in te 
komen, op poene van zwaarder straffe, en dal 
zij gevangene zal werden gecondemnecrd in de 
costen van baar gevangenis en mi.~cn van 
Justitie, ofte lot anderen alzulke poene als 
Heeren Schepenen na regt en opregte Justitie 
zullen be.vinden te behooren." 

De eis was zwaar, maar volgens de destijds 
geldende maatstaven niet bovenmatig. 
Eenvoudige diefstallen bijvoorbeeld werden 
grif met 6-10 jaar tuchthuis gestraft. De 
verdachte mocht nog van geluk spreken, dat 
zij niet van bomofüie werd beschuldigd, want 
dat zou haar bals hebben kunnen kosten. 
Tijdens de verhoren zijn wel enige vragen in 
die richting gedaan. Daarbij kwam o.m. ter 
sprake haar verhouding tot Jansje van Ooyen. 

, In het jaar 1751, kon na haar veroordeling 
door de Krijgsraad, woonde Maria een half 
jaar te Gouda. Misschien bestond er een 
relatie met Françoi.~ van Antwerpen, die zich, 
uil Breda komende in 1733 te Gouda had 
gevestigd. Zij maakte er kennis met genoemde 
Jansje, die bij haar tante juffrouw V".1n Geel 
woonde. Na een plezierreisje naar Gelderland 
gingen zij samen wonen in Rotterdam, waar 
zij met naaien de kost verdienden. Omdat er 
niet genoeg werk voor twee personen wás 
gingen zij na 2Yz jaar uit elkaar. 

De schepenen le.\lden de eis naast zich neer. 
Zij verbanden Mana voor altoos uit de stad 

. en veroordeelden haar in de kosten van het 
proces. Dat was alles! Die verbanning 
betekende hoegenaamd niets, want Maria 
woonde in Amsterdam, waar zij haar brood 
verdiende met het maken van kleren, de 
handel in gedragen kleding en genezen van 
kwaad zeer. Het enige inconvenient was, dat 
zij in het vervolg voor haar bezoeken aan 
Cornelia een omweg zou moeten maken. 

De milde houding van schepenen i.~ 
onverklaarbaar. Maria had zich toch maar 
aan diverse delicten schuldig gemaakt: negatie 
van het vonnis van de Krijgsraad, 
verduistering van staat, bedrog enz.. Misschien 
is de overweging, dat zich dat alles buiten 
Gouda had afgespeeld, van invloed geweest. 
Misschien waren zij overtuigd van Maria's 
goede bedoelingen. De laatste vraag tijdens 
het aUcrlaatste verhoor luidde: wat zij 
gevangene álsn oi tot 'haare vcrsclïooning 
weet in te brengen? Haar antwoord: ,,dat zij 't 
gedaan heeft tot liefde tot haar evennaasten". 

Over Maria's verdere lotgevallen is mij niets 
bekend. Zij zal wel naar Amsterdam zijn 
teruggekeerd, maar in de begrafenis- en 
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overlijdensregisters aldaar komt zij niet voor. 
Rest mij een woord van dank aan de 

rijksarchivaris in Drenthe en aan de 
gemeente-archivarissen van Amsterdam, 
Breda en Zwolle voor de door hen verstrekte 
inlichtingen. 

Mr. J. Geselschap. 

NOTEN 
1. Cri,nin«I vonnisbock, ln\'entaris der oude roc.htc:lijke 

arcliie,·en van Gouda nr. R.A. 181, ff. 64-66. De 
gegevens in dc:7,.c noten lijn gedeeltcLijk ontleend aan 
de vctboren in het cxaminatlcboek nr. R.A. 111. 

2. Volgens het doopboek van de R.K. kerk van de 
Nieuwst.raat te Breda (CoUcctie DTB Breda, inv. 
nr. 15, blz.. 195), is zij gcd()(.)pt op 17 januari 1719. 
De ouders waren Jan van Antwerpen en Joanna de 
$wart. Om dienst te kunnen nemen gaf zij zich jonger 
op dan 7.ij was. Haar bewering, dat zij op 19 januari 
1130 was geboren is door de Krijg.~raad blijkbaar niet 
gcvcrilicen:J! 

3. Dit vonnis en interviews met de veroordeelde hebben 
de beruchte avonturier en vcclschrijvtr Franciscus 
Llcvcru. Kcrste,nan de stof gcJevcrd \'OOr i.ijn boekje 
g<:titeld "De Breda.se hcldinne of merkwaardige leve~· 
gevaUcn van Maria van Antwerpen .... ", Dat in 1751 
het licht wg. Een samenvatting van de inhoud V".i.n het 
hier en daar wel wal opgesierde \'Crhaal gaf A. 
Halle1na in het tijdschrift "Ons Leger", 44stc jaargang 
(1960), all. 8, blz. 30-32, mét de foutieY<: 
geboonedatum. 

4. In het LrOUWbockje van de Hervonnde gemeente van 
Qievorden (coli. DTB Drent<, inv. nr. 52 blz. 84) .,is 
op 21 augustus 1748 ingeschreven het huwelijk van Jan 
van soldaat onder den Trip, met Janna Cramers"). 

S. Tijdens een vcrbLijf te Montfoon, waar zij met haar 
echtgenote op 1.aterdag 28 januari 1769 in de herberg 
"het Vc.rguldc Hooft" logeerde, werd tij herkend door 
een chirurgijn uit GoucL1. Haar echtgenote was destijds 
te te Montfoon in dienstbetrekking, zcJ.f woonde zij 1n 
Amsterdam. Op de terugreis van Montfoon naar 
Amsterdam werd zij in Gouda gearresteerd en naar 
het huis van bewaring in de voormalige Tiendewtgs• 
poort O\•ergebr.tcht. 

6. Door het college van stadsdoccorcn. Het \·erslag lS 
helaas niet bewaard 1,rt.ble\'cn. 

7. Zij beweerde, dat de Stadhouder haar persoonlijk 
ontslagen had, en als bewijs daarvan ba11r een gouden 
medaille met zijn bcchc-nis had geschonken. Genoemde 
medaille kon 7Jj natuurlijk niet tonen! 

8. lngeschre~·en in het trouwbocl van de Grote kerk. 
Coli. DTB Overijssel, inv. nr. 732 blz. 533 Michel vnn 
Antwc-rpen,jongc1nan, soldaat onder het Jste Bata.illon 
van den 1,it.neraal K.inschot alhier, met Cornelia. 
Swa.rtzcnberg, JongC-<IO(hter van Gouda, wonende 
alhier, beide RoontSCh. zijn alhier ge.trouwt den 9 
Augu.~tus 1762. 
Alleen de aantekening van de ondertrouw (24 ju)i) 
werd in de Grote (gereformeerde) kc,rk !i:'tdaan. 
Cornelia Swartzenberg werd op S juni 1731 gedoopt in 
de Oud-Rooms kath. kerk van St. Jan Baptist. Maria 
leerde h.ur kennen toen tij (Maria) te Gouda op de 
Nieuwe Haven woonde, waar zij de k<m verdiende als 
naaister. 

9. Op 15 november 1764 is in de r.k. kerk De-Posthoorn 
te AmstcrcL1m gedoopt \Villibrordus, zoon van 
Michiel van Antwerpen en Cornelia Swartcnborg. 
Getuigen waren Simon PetruS van Antwerpen en 
Joh.an.na \'3D AntY.'<:rpcn. De getuigen zullen toch wel 
1,.oewcten hebben, dat Machiel een vrouw was! 
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MARIA VAN ANTWERPEN (2) 

Na vier verhoren door de Goudse schout en 
schepenen ging Maria van Antwerpen 
eindelijk door de knieën, murw van de niet 
aflatende ondervragingen. 

Met een beverig handschrift onderschreef ze 
op Il februari 1769 de verklaring een vrouw te 
zijn. D rie eerdere documenten werden nog 
met een krachtig, mannelijk 'Maggiel van 
Handtwerpen' getekend. 

Maria had het moeilijk in haar tijd. 
Tmvestie en tmnsscksualiteit waren 
tweehonderd jaar weliswaar geen onbekende 
verschijnselen, maar ze werden toch op z'n 
minst beschouwd als afwijkend en 
onbehoorlijk. 

Niet voor niets beet de Goudse schout zich 
met grote hardnekkigheid vast in het proces 
tegen deze vrouw, wier gedrag regelrecht 
indruiste tegen de heersende opvattingen van 
de fatsoenlijke burgerij. 

Het geval van de transseksuele Maria van 
Antwerpen wordt uitgebreid beschreven in het 
boek Vrouwen in mannenkleren, van de 
historici Rudolf Dekker en Lotte van de Pol. 
De auteurs geven hierin een analyse van de 
travestie-trnditie die terugvoert tot de middel
eeuwen. 

Marie van Antwerpen, door de Goudse 
rechtbank veroordeeld wegens 'zeer grove en 
hooggaande falsiteiten' en 'het bespotten van 
de goddelijke en menselijke wetten', was 
slechts een van de vele vrouwen in heel 
Eutopa die besloten als man door het leven te 
gaan. 

Maria wordt in 1719 in Breda geboren en 
werkt daar tot haar 27ste als dienstmeid. 
Daarna vertrekt ze naar Wageningen, maar 
wordt door haar werkgever ontslagen -
omdat ze met kerstmis te laat thuiskomt van 

een familiebezoek. 
Maria is ten einde raad. Werk is in het 

gehucht Wageningen niet te vinden. De 
prostitutie is voor jonge, werkloze vrouwen 
a.ls Marie de enige uitweg, maar daar voelt ze 
nietS voor. 

Daarom, zo vertelt ze baar rechters, verruilt 
ze haar armoedige rok voor een broek en laat 
zich door een ronselaar van het leger dronken 
voeren. In die toestand tekent ze een contract 
met Jan van Ant, 16 jaar. Maria is soldaat. 

Vrijages 

Om niet op te vallen, doet ze dapper mee 
met haar medesoldaten in de vrijmoedige 
vrijages met argeloze dienstmeisjes. Zo 

ontmoet ze in Coevorden de sergeantsdochter 
Johanna Kramers, met wie ze in 1748 trouwt. 
Voor de buitenwacht is Maria 'een 
pijprokendc huisvader'. 's Nachts, in de 
echtelijke sponde, heeft ze het knap moeilijk. 
Telkens weer moet ze humeurigheid en ziekte 
voorwenden om seksueel verkeer, waarbij ze 
haar vrouwelijkheid immers moeilijk zou 
kunnen verbergen, met baar Johanna te om
zeilen. Deze situatie weet ze drie jaar vol te 
houden. 

Maria wordt dan ontmaskerd in Breda, 
door een oude kennis. Ze wordt, omdat. ze 
nog altijd militair is, verbannen uit alle 
garnizoenssteden en komt in Gouda terecht. 

In 1761 ontmoet ze daar ene Cornelia 
Swartscnberg. 

Cornelia kent Maria's verleden en ziet 
hierin een welkome uitkomst voor haar eigen 
situatie ze is namelijk zwanger en beeft 
dringend een echtgenoot nodig. Maria besluit 
haar rol als man weer op te pakken en noemt 
zich in het vervolg Maggiel van Handtwerpen. 
In 1762 wordt in Zwolle baar tweede huwelijk 
gesloten. 

Zoon 
Het kind waarvan Cornelia zwanger was 

wordt dood geboren, maar er volgen nog twee 
zwangerschappen. 

Een daarvan wordt goed afgerond: Maria 
en Cornelia krijgen een zoon, die de fiere 
naam Willibrord ontvangt. 

Zelfs nadat Maria voor de rechtbank 
uiteindelijk heeft bekend een vrouw te ,jjn, 
houdt ze met een strak gezicht vol deze 
Willibrord zelf te hebben verwekt. 

In 1768, nadat Maria weer in dienst is 
geweest en allerlei bijbaantjes had, keren zij en 
Cornelia terug in Gouda. 

In een Goudse herberg wordt ze echter 
herkend, en omdat Cornelia de ruzie die dan 
ont5taat tot grote proporties opblaast wordt 
de schout erbij geroepen. 

In de commotie weet Cornelia via de 
Goudse steegjes te ontkomen, maar Maria 
moet zich voor het gerecht verantwoorden. 

Op de directe vraag van haar rechters of zij 
een vrouw of een man is, antwoord Maria: 
'Ik ben in dé natuur een manspersoon, maar 
uite.rlijk een vrouwspersoon'. Hetgeen 
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verbluffend overeenkomt met de gevoelens 
van transseksuelen anno-1990, die zich 
'gevangen voelen in het lichaam van de 
verkeerde sekse'. 

Ondcnock 
Een herhaald medisch ondenoek toont, 

ondanks het stijfkoppige ontkennen van 
Maria, inderdaad onverbiddelijk het 
ontbreken van al wat mannelijk is aan haar. 
Maria is, of ze het wil of niet, anatomisch 
gezien een vrouw. Toch blijkt uit haar 
verklaringen dat ze ervan overtuigd is een 
penis te bezitten. 

Op baar zeventiende zou ze zelfs hebben 
ervaren hoe iets 'als een roede uit mijn Ujf 
kwam schieten, wanneer de natuur vereist om 
zaad te schleten'. 

De schout en schepenen verbannen Maria 
nu ook uit deze stad. Daarna raakt zij in de 
vergetelheid, en sterft in 1781 in haar 
geboorteplaats Breda - waar zij 'van de 
armen' wordt begraven. 

Lichbnatroos 

Maria had een moeilijk leven - maar ze 
was met haar probleem geen eenling. 

De auteurs van 'Vrouwen in mannenkleren' 
ontdekten dat in heel Europa tioeotaUeo, zo 
niet honderden vrouwen zich als man 
verkleedden - om zich te ontworstelen aan 
een maatschappij die was gebasseerd op een 
strikte scheiding van de seksen. 

Onder de gesneuvelden van menig veldslag 
werden vrouwen aangetroOèn, vrouwen dien
den op de vloot van Michiel de Ruyter en zij 
vochten mee met de Spaanse conquistadores in 
Zuid-Amerika. 

In Nederland herinnert nog een liedje aan 
dit fenomeen: 
Daar was laatst een meisje loos, die wou gaan 
varen, die wou gaan varen. 
Daar was laast een meisje Joos, die wou gaan 
,·aren als lichtmatroos. 

De schipper, zo gaat het ledje verder, staat 
op het punt dat meisje te bestraffen - omdat 
ze de zeilen niet goed heeft gehesen. Door op 
dat moment haar boezeroen open te trekken, 
haar borsten te onthullen en zich vervolgens 
als liefje aan de schipper aan te bieden, weet 
ze aan die straf te ontkomen. 

Leo Mudde. 

Rudolr Dekker e11 Lotte van de Pol; 
Vrou.,,,ffi in maoncnkkrcn, de gcschii:dc:nis van oen tcgcndrandse 
lrnditic Europa 1~1800. Uilgt\'C:rij Wcrddbïblîothcek ISBN 
902841S572/CIP. Prijs f29,50. ' 
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Verslag van 
Marokko-reis 
in nieuw boek 

Veertig leden van de Oudheidkundige 
Kring 'Die Goude' maakten in september-
1988 een geslaagde reis naar de oude konings
steden van Marokko. Het Gouds gezelschap 
bracht een bezoek aan Fez, Rabat, 
Marrakescb en Meknes, bekeek oude 
moskeeën en paleizen en maakte kennis met 
die intrigerende Oricntaalse cultuur. 

Vice-voorzitter Theo de Jong van 'Die 
Goude' heeft in de achterliggende 15 jaar vele 
bezoeken gebrncht aan Noordafrikaanse 
landen als Marokko, Algerije en Tunesië. 
Van zijn hand is onlangs een 150 pagina's 
tellend boek verschenen, onder de titel 
'Arabische Ontmoetingen'. Een groot deel van 
dit met foto's geïllustreerde boek is gewijd aan 
Marokko. 

Het reisverslag over het bezoek van het 
'Die Goude'-gez.elschap is eveneens in dit 
nieuwe boek opgenomen - alsmede een foto 
van het Goudse gezelscha1;1 in Marokko. 

'Die Goude'-voonitter mg. A.J.M. 
Houdijk, en onze leden mevrouw .Jacqueline 
Bouwmccstcr-Faroux, mevrouw J.M.E. 
J aspers, de heer Jules J . Blok, mevrouw Puc 
Blok, mr. A.Q.C. van Ruiten, mevrouw S. 
Karbet, mevrouw Mies Kabel, mevrouw Stien 
K winkelenberg, mevrouw Philomena Weijer, 
mevrouw Jen Cohen-Roos, bestuurslid Kik 
van Vliet, mevrouw G. de Raadt-Smit, 
mevrouw J . Bloot - en vele anderen: zij 
worden genoemd in het Marokkaanse 
reisverslag, dat nu in boekvorm is verschenen. 

' Arabische Ontmoetingen' is voor de prijs 
van f 30,- telefonisch te bestellen tel. 01820-
17402. De prijs is f 30,-wanneer het boek 
wordt afgehaald. Voor bezorging aan huis 
wordt f 2,50 in rekening gebracht. 
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HET KUSSEN VAN 
MR. ARENT VOSSENBURGH 
Hoogheemraad van de Krimpenerwaard voor 
Gouda, 167 4-1685 

In juli 1987 ontving ik op het streekarchcief 
in Schoonhoven een brief uit Florence van de 
Amerikaanse kunsthistorica Candace 
Adclson. Zij was op dat moment bezig met 
het catalogiseren van een aantal kussens met 
gobelinweefsel in de National Gallery of Art 
in Washington.') Een van die kussens droeg 
het wapen en de naam v-Jn het hoogheemraad
schap van de Krirnpenerwaard en de naam 
van Mr. Arcnt Vossenburgh. Kon ik baar 
meer vertellen over het hoogheemraadschap, 
Mr. Vossenburgh, het gebruik van kussens in 
de 17e eeuw? 

Het kussen van Mr. Arent Vossenburgh 
Allereerst het kussen: De bovenkant bestaat 

uit een stuk gobelin van 58,5 x 59,5 cm, 
bevestigd op een modem kussen. De schering 
bestaat uit ongeverfd linnen, de inslag is van 
geverfde wol en zijde. Op het kussen is 
aangebracht het wapen van het hoogheem
raadschap van de Krimpcnerwaard met daar
onder een banderol met "Crimpenre.weert" 
en daaronder een andere banderol met "Mr. 
Arent. Vossenburgh". 

Het wapen van het hoogheemraadschap 
ziet er als volgt uit: Een in vieren gedeeld 
wapen, met rechts bovenin (altijd gerekend 
vanuit de drager van het wapenschildl) op 
goed een rode leeuw (hel wapen van 
Holland), links bovenin in rood een witte paal 
(Dordrecht), rechts beneden in zilver twee 
rode en twee zwarte leeuwen (Schoonhoven) 
en linksonder in rood een witte paal met links 
en rechts drie gouden sterren (Gouda). 
De volgorde van die wapens: 1. Holland, 
2. Dordrecht, 3. Schoonhoven, 4. Gouda, gaf 
de volgorde van belangrijkheid aan. In de 17e 
eeuw was zoiets een serieuze zaak! 

Het kussen is in 1942 door Joseph Early 
Widener geschonken aan de National Gallery 
of Art met nog zeven andere kussens, 
waarschijnlijk alle uit Gouda afkómstig. 
Het gaat om vier vroedschapskussens met de 
naam van de gebruiker ( een Gouds gebruik 

sinds 1657), twee kussens met het wapen van 
Holland, een van een afgevaardigde naar de 
Admiraliteit van Amsterdam en het kussen 
van Mr. Arent Vossenburgh. 

De wagenkussens van dijkgraaf en hoogheem
raden van de Krimpenerwaard 

11c kende die kussen.~ uit het archief van het 
hoogheemraadschap. Vanaf de 17e eeuw 
vinden wc "wagenkussens"vermeld, kussen 
die gebruikt werden bij de schouw over de 
dijken die dijkgraaf en hoogheemraden 
minstens tweemaal per jaar hielden met St. 
Odulphus (12 juni) en St. Bamis (1 oktober). 
Die schouw duurde twee dagen: Begonnen 
werd in Schoonhoven waar dijkgraaf en hoog
heemraden vertrokken op wagens (in 1689 
werd voorgeschreven dat het open wagens 
moesten zijn met het wapen van de waard op 
de bok geschilderd, maar van die open 
wagens kwam men in 1700 terug.') 

De eerste dag inspekteerde men de dijk 
langs de Lek en Merwede (nu de Nieuwe 
Maas) tot aan Krimpen aan den IJssel en dan 
langs de Hollandse IJssel tot Gouderak waar 
dikwijls in een herberg overnacht werd. De 
tweede dag ging het verder langs de !Jseldijk 
tot tegenover Oudewater, waarna er een "dag 
van aehtinge" volgde in Stolwijk of 
Schoonhoven, d.w.z. een zitting waarbij 
dijkgraaf en hoogheemraden recht spraken in 
zake de dijk betrelTende. 

Iedereen die wel eens met een wagen met 
harde wielen over een slechte weg gereden 
heeft zal toegeven dat men na een dag 
behoene aan een kussen krijgt. Die 17e 
eeuwse wagens waren waarschijnlijk in het 
geheel niet geveerd! 

De eerste maal komen we een kussen tegen 
in 1625. Op 4 december van dat jaar werd 
besloten aan Conink (waarschijnlijk de 
vroegere secretaris van het hoogheemraad
schap) te vragen om de nog bij hem 
berustende registers en papieren van de 
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Krimpenerwaard over te dragen "mitsgaders 
het scgcl en 't cussen"-3) Waarschijnlijk ging 
het om zijn eigen kussen dat overgedragen 
moest worden aan de nieuv.ic secretaris Daniël 
van Straelen die op 25 augustus 1625 beëdigd 
was. 

In 1636 blijken de hoogheemraden kussens 
te gebruiken. In dat jaar hebben 
hoogheemraden van Gouda kussens laten 
maken waarop in het wapen van het hoog
heemraadschap de wapens van Schoonhoven 
en Gouda verwisseld zijn en ze waren van 
plan in de komende schouw voor de 
hoogheemraden van Schoonhoven te rijden! 
In de vergadering van de vroedschap van 
Schoonhoven van 16 juni 1636') werd 
besloten dat men zich daar fel tegen zou 
verzetten, desnoods door er een rechtszaak 

van te maken. Waarschijnlijk is aUes met een 
sisser afgelopen: een wapen van de 
Krimpenerwaard waarop de wapens van 
Gouda en Schoonhoven zijn verwisseld ken ik 
helaas niet. 

Met dc-z.c kwestie houdt waarschijnlijk 
verband de vermelding die we vinden in de 
rekening van kavelen van de Krimpenerwaard 
over 1638-1640: 

"Pieter de eracht, tappisicr, heeft geleven 
den dijkgraaf ende heemraden acht cussens 
bedragende sevenentsetisch gulden, dus 
LXVII libr." 

Voor de dijkgraaf en zijn zeven 
hoogheemraden dus elk een kussen à f. 8,37 
per stuk. Misschien ging het hier alleen om de 
geweven voorkant van het kussen. 

• Hei wagenkussen \'On }.fr. Arent Vossenburgh. hoogheemraad van de Krimpenerwaard \'Oor Gouda, rond 1675. 
Thans in de National Gallery of Art te JYaihington D.C. 
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• "Conu tl heer Are,it Vosrenb,ugh. hooghccmrat t van de Crû11penrewoert o,·er sijn ht·t'mraerskussen . .. . XXXll S:" 
Uit de rekening van ka,,ets. 167511677. 

• "Betaelt aen den heer Dljckgrac// over rwee geu1aeckte k,u,\·ens ter somrne l'on ... . CXXV/ t" 
Uit de rekeningen van ka,•els. 16751 /677. 

Pieter Abrahams de eracht en Tanneken 
Nauwing lieten op 11 juli 1627 in 
Schoonhoven een zoontje Abraham dopen. 
De Nauwinx waren een familie van tapijt
makers, afkomstig uit Vlaanderen, die zich te 
Schoonhoven hadden gevestigd. 

In het reglement van het hoogheemraad
schap van 1675, artikel 20, wordraan 
dijkgraaf en hoogheemraden kussens 
toegekend "omme op hare Wagens te 
gebruycken" welke kussens volgens een 
besluit van 5 juni 1674 niet zullen worden 
vernieuwd voordat ze versleten zijn "het 
welcke staan zal ter discretie van de Heeren 
Dijck-Graaff, ende Heem-Raden".' ) 

In de rekening van kavelen van juli 1675 tot 
juni 1677 werden kussens in rekening 
gebracht: elke hoogheemraad, ook onze 
vriend Mr. Arent Vossenburgh, kreeg f. 32,
voor een kussen, de dijkgraaf, Hugo van 
Arckel, kreeg voor "twee gcmaeckte kussens" 
zelfs een bedrag van f. 126,-! Mogelijk dat 
met die twee kussens twee geweven kanten 
met wapens etc. bedoeld werden waarvan één 
kussen werd gemaakt. Het hoofd van het 
chirurgijnsgilde in Gouda kreeg in 1674 zo'n 
dubbel kussen. 

Van Arckel was een bekende duitendief d.ie 
enkele jaren later wegens verduistering uit zijn 
ambt gezet zou worden. 

Tegen het eind van de 17e eeuw ging mcr er 
van uit dat de kussens om de zes jaar 
vernieuwd moesten worden, of liever, de 
heren wilden (het stond tenslotte "ter discretie 
van de Hccren" zei() wel graag geregeld iets 
extra's krijgen. Bij een arbeidersdag)oon van 
rond de gulden was f. 32,- altijd weer 
meegenomen. Bij resolutie van 2 juni 1705 
besloten de gedeputeerden van de drie steden 
Dordrecht, Schoonhoven en Gouda dat de 
heren na elke zes jaar die ze gediend hadden 
recht zouden hebben op f. 32,- . En zo is het 
tot de reglementswijzigmg van 1855 gebleven. 

Of er steeds kussens voor gemaakt zijn valt 
te betwijfelen. Het reglement van de Krim pe
ncrwaard van 1762 (art. 61) spreekt al van 
kussengeld.6) Op 21 juli 1855 werd voor het 
laatst f. 32,- kussengeld betaald aan G. L. 
van Oosten Slingeland van Cabauw en 
Zevender, "als gediend hebbend i.n betrekking 
van hoogheemraad zeden 22 juli 1848 tot 22 
Juli 1854"1) . 

Mr. Arcnt Vosscnburgh, hoogheemraad 

Mr. Arent Vossenburgh (1640-1693) was een 
regent uit Gouda. In I 667 werd hij lid van de 
vroedschap, en in dat jaar en 1668, 1674, 
1675, 1678 en 1679 was hij fabrieksmeester. 
Tussen 1668 en 1677 was hij zes maal schepen 
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en tussen 1682 en 1693 zeven maal Jid van het 
coUege van vier burgemeesters van Gouda. 
Een mooie carière. 8) 

In april 1674 werd hij voor het eerst 
hoogheemraad van de Krimpencrwaard voor 
Gouda. Hij bleef dat tot het voorjaar 1680. 
Van april 1682 tot april 1686 was hij weer 
hoogheemraad. In het geheel tien jaar. Zoals 
we boven zagen kreeg hij rond 1675 f. 32,
als vergoeding voor zijn wagenkussen. We 
mogen dus aannemen dat het kussen in 
Washinton uit die tijd stamt. 

Wat hield die funktie van hoogheemraad 
nu eigenlijk in? Om hoogheemraad te kunnen 
worden mOc.'>l men een zekere hoeveelheid 
land in de waard bezitten en er ook zelf 
wonen. Daarover ontstonden nogal eens 
moeilijkheden met de hoogheemraden van 
Dordrecht. Van een inwoner van die stad viel 
niet te verwachten dat hij bij barre weers
omstandigheden en ijsgang op de rivieren in 
tijden van nood snel in de waard kon zijn. 
Wonen binnen Gouda of Schoonhoven hield 
dat risico niet in. 

De taak van dijkgraaf en hoogheemraden 
was erop toe te zien dat de landeigenaren 
langs de rivierdijken die dijken in goede staat 
hielden en dat de dorpsbesturen ervoor 
zorgden dat de sluizen en inlaatduikers van de 
polders die in de dijk lagen niet lekten en het 
geweld van storrn, ijsgang en hoog water 
konden weerstaan. Daarom werd minstens 
tweemaal per jaar schouw over de dijken en 
sluizen gehouden. In tijd van nood liet het 
coUege de inwoners naar de dijk komen om 
die te verdedigen en nam het aUe maatregelen 
die nodig w.iren om de waard voor 
overstroming te behoeden. 

Oorlog met Frankrijk: de waterlinie 

Tijd van nood, dat was het zeker in 1674, 
het eerste jaar dat Mr. Arent zitting nam als 
hoogheemraad. 
Twee jaar eerder, in de zomer van 1672, 
waren de Fran.'"'n de Repuptiek vanuit 
Duitsland binnengevaUen. De vesting 
Maastricht die bijna onneembaar werd geacht 
hadden ze gewoon links laten liggen tijdens 
hun opmars. Andere vestingen vielen bij het 
eerste verschijnen van de Frnnsen. Een leger 
dat achter de Gelderse IJssel lag moest 
haastig en in verwarring terugtrekken toen de 
Fran.'"'n kan.~ zagen de Rijn over te steken. 
Paniek alom: binnen een paar weken had 
Utrecht zich overgegeven, de Franse koning 
sloeg zijn kamp op in Zeist, niets leek de val 
van de Republiek nog tegen te kunnen 
houden. Het is nog steeds niet duidelijk 
waarom de Fransen niet toetastten. Door 
enkele weken te wachten gaven ze hun 
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tegenstanders de gelegenheid een waterlinie in 
te steUen die liep van Am.~terdam via Gouda 
langs Schoonhoven, Naar Gorinchem tot aan 
's-Hertogenbosch. 
De Republiek was niet goed voorbereid op 
deze oorlog. Dat neemt niet weg dat er al 
vroeg in het jaar gedacht was over een 
waterlinie en dijkgraaf en hoogheemraden van 
de Krimpenerwaard hadden toen afgeraden 
de hele Krimpenerwaard onder water Ic 
zetten. Immers al dat water zou naar de 
laagste delen in het westen van de waard 
lopen. Beter leek het hen om het land 
beoosten de Vlist te inunderen dat gedeeltelijk 
tot de Krimpener-, gedeeltelijk 101 de 
Lopikerwaard behoorde. En zo gebeurde het, 
waarbij de Franse kade tussen de Vlist en de 
Hem werd opgeworpen om Schoonhoven ook 
aan de westzijde met water te kunnen 
verdedidgen. 

Stad en gewest Utrecht hadden zich in juni 
1672 aan de Fransen overgegeven. De oorlog 
langs de w-.itcrlinie begon nu op gang te 
komen: de Fransen staken in september het 
huis te Jaarsveld in brand en plunderden 
enkele maanden later Ameide, ze trachtten 
door te breken, wat ze rond kerstmis 1672, 
toen de waterlinie enige dagen was dicht
gevroren, bij na gelukte. De Staatse troepen, 
sedert juni 1672 aangevoerd door de Prins van 
Oranje, deden tegenaanvallen. 
In september· J672 groeven de Fransen 
beneden Vreeswijk de Lekdijk door in de 
hoop daardoor Holland onder water te zetten 
maar dat plan mislukte: in HoUand wist men 
het water te lozen, in de stad Utrecht kregen 
de Fransen van het hoge water Sleed.~ meer 
last. Door hèt herhaaldelijk doorgraven had 
de Lekdijk van de Lopikerwaard zwaar te 
lijden. 

In april 1673 ontvingen dijkgraaf en 
heemraden van de Krimpenerwaard opdracht 
van de Prins van Oranje om voorlopig opzfoht 
te houden over de Lopikerwaard. Dat hebben 
ze ook gedaan: constant werd geprobeerd de 
verzwakte dijk tegen doorbraken te behoeden. 
Dat verhinderde niet dat in mei 1673 het 
water bij Willige Langerak hard inliep en dal 
er met man en macht aan de kade langs de 
Vlist gewerkt moest worden om onderlopen 
van het deel van de Krimpenerwaard ten 
westen van de Vlist Ie voorkomen. 
Ook in september 1673 brak de doorsnijding 
bij Willige Langerak weer door, het gat werd 
half oktober gedicht. 
De dreiging van de Frnnscn echter werd 
minder. Hun positie in Utrecht werd slechter 
doordat de troepen van de Staten in 
september Naarden heroverden en in 
november de verbindingsplaats Bonn 
bedreigden. Dat dwong de Fransen om 
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---__ .._ .... ---·-- ~- ----- - --··· 
f aeer.M ARENT VOSSENillJR .· 

. ltj Raad ende .Burgermeefter 
~· Der Stad Goud11 

Hooge Heemraad. 

• Het wapen van Mr. Arent Vos.re.nburgh op de kaart •·an ht•t hoo,:hee.mraadsclwp l'On de Krimpenerwaa"l ,·on 1683. 

Utrecht op 23 november te verlaten na stad en 
gewest een grote som geld te hebben 
afgeperst. 

Je zou verwachten dat dijkgraaf en 
heemraden van de Lopikerwaard en die van 
de Krimpenerwaard elkander in de armen 
gevaUen waren, blij met de bevrijding van de 
zeer hardhandige bezetting door de Fran.sen. 
Maar dat liep anders. 

Op 9 februari 1674 liet het college van 
Krimpener- en Lopikerwaard (zoals dijkgraaf 
en hoogheemraden van de Krimpenerwaard 
zich noemden) aan hun coUega's van de 
Lopikerwaard een besluit van de Staten van 
Holland van de derde februari overhandigen 
waarin werd besloten dat wanneer ten 
behoeve van enige waard of plaats in 
Gelderland of Utrecht gelden waren geleend, 
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die plaats niet overgedragen zou worden aan 
de provincie Gelderland of Utrecht voordat 
die gelden waren terugbetaald. 
Over die terugbetaling beeft men nog een jaar 
ruzie gemaakt. Van de Krimpenerwaardse 
kant werd getreuzeld met het indienen van de 
rekening en toen die rekeningen kwamen 
bleek er met een heel dik potlood geschreven 
te zijn. 

Dat de Lopikerwaard de kosten moest op
brengen van het herstel van de eigen dijken 
was begrijpelijk, hoewel die op bevel van de 
Staten, ter verdediging van heel het lieve 
vaderland waren doorgegraven, of door 
's lands vijanden. Dat dijkgraaf en heemraden 
van de Krimpenerwaard voor hun moeite 
betaald wilden worden is ook niet vreemd 
maar hoe hun declaratie in twee en een half 
jaar tijd kon oplopen tot f. 14.510,- is een 
raadsel. Utrecht en Gelderland werden na het 
vertrek van de Franse troepen behandeld als 
heroverd gebied. 
Bij de uitspraak van de gecommitteerden van 
de Staten van Holland over dit geschil van 25 
januari 1675 werd o.a. besloten dat de kussens 
die de heren hadden laten maken naar de 
Lopikerwaard zouden gaan.9) Klaarblijkelijk 
waren dat kussens met het wapen van de 
Lopikerwaard erop! In 1675 kregen dijkgraaf 
en alle hoogheemraden geld voor nieuwe 
wagenkussens. 

Vredestijd 

Afgezien van het afwikkelen van de 
eigenaardige oorlogstoestand tussen 
Krimpener- en Lopikerwaard verliep de tijd 
dat Arent Vossenburgh hoogheemraad was 
niet ongewoon. Einde 1675 bedreigde hoog
water de verzwakte Lekdijken en op de Ie 
januari 1676 werden geschierde mannen naar 
de dijk geroepen. Ook Vossenburgh moest 
naar Schoonhoven komen. De volgende dag 
kon het dijkleger echter alweer naar huis. 

Een grote overstroming had plaats toen op 
21 januari 1677 de dijk bij Jaarsveld doorging. 
De Lek was toen al enkele dagen "aan 't gaan 
met een groot gevolg en Cragt van water". Op 
23 januari werd een dubbelgctal mannen 
opgeroepen om de Vlistdijk te verhogen om 
het water uit de waard te houden. 
De volgende dag werden Vossenburgh en de 
hoogheemraad Luijt geautoriseerd om de 
boev:mkaden boven Haastrecht door te laten 
steken opdat het overstromingswater zo snel 
mogelijk naar de sluizen in de !Jsseldijk kon 
loP':n. Op 27 januari leek het erop dat het gat 
biJ Jaarsveld snel gedicht zou kunnen worden. 
Op de 3e februari was het even dicht maar bet 
brak weer door. Dit herhaalde zich op de Sc. 

38 

Pas op 13 februari lukte het de dijk definitief 
te dichten en kon bevel gegeven worden alle 
poldermolens in te zetten om zodra mogelijk 
het water uit te malen. Het duurde nog lang 
voor de waard dat jaar droog was. 

De kaart van hel hoogheemraadschap van 1683 
In juni 1680 besloten de vertegenwoordigers 

van de dorpen in de Krimpenerwaard om het 
maken van een kaart van het hoogheemraad
schap te bekostigen.'") Het aanbesteden van 
dit werk had nogal wat voeten in de aarde 
zodat de kaart, die uiteindelijk gemeten, 
getekend en gegraveerd werd door Johannes 
Leupenius uit Amsterdam, pas in 1683 
getekend en gegraveerd was. Het is een grote 
kaart. De kaart zelf, uit zes bladen 
samengesteld is groot (h x b) 96 x 151 cm. 
Aan weerskanten en boven de kaart bevindt 
zich een rand van wapens van het hoogheem
raadschap, dijkgraaf en hoogheemraden en 
hun secretaris en van de kavelen van de, 
Krimpenerwaard; de hele kaart inclusief de 
wapenrand meet (b x b) 138 x 201 cm. 
Het wapen van Mr. Arent Vossenburgh, Raad 
ende Burgemeester Der Stad Gouda, staat 
voor de kijker rechts boven in de wapenrand. 

Andere kussens 

Het gebruik van kussens door 
vroedschappen, burgemeesters en schepenen 
was vermoedelijk wijd verbreid. Wc horen er 
echter niet veel over. 
In de vergadering van de vroedschap van 
Schoonhoven van 9 november 1698 werd 
besloten dat nieuw gekozen leden van de 
vroedschap, als ze als clcctcur tenminste niet 
al een kussen gegeven hadden, niet alleen een 
recognitie zouden moeton betalen, maar in het 
vervolg ook een nieuw kussen moeten geven. 
Datzelfde gold voor degenen die een van de 
lucratieve "buitenambten" te bekleden kregen 
waar de stad recht op had, zoals lid van 
Gecommitteerde Raden, van de Rekenkamer 
of van de Admiraliteit van Friesland in 
Harlingen. Voor die buitenambten moest aan 
de stad een - hoge - recognitie betaald 
worden. 

"Is wijder goetgevonden den Heer Hoola 
als bekomende de voorschreven admiralitijts
plaats in de Raatkamer alhier sal moeten 
geven een kussen zodanig als die aldaar nu 
zijn leggende of gebruykt worden."") 

De'le belangstelling voor nieuwe kussens 
hing waarschijnlijk samen met de verbouwing 
van het Stadhuis van Schoonhoven die in die 
tijd net plaats had. 
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Er zijn niet veel van dit soort "officiële" 
kussens bewaard gebleven. De meesten zijn 
waarschijnlijk in de 19e eeuw gesneuveld. Ze 
herinnerden aan een verouderd regerings
systeem en waren te oud om nog "netjes" te 
zijn maar niet oud genoeg om belang
wekkend gevonden te worden. Nu zouden wc 
graag de verblijfplaats van dit soort kussens 
kennen. 

C. R. Schoute. 

1. S)'Slcrnatic Cauloguc .• natîonaJ GaUe,y of Art, ,vL 2$, 
Western Occ:oruti"e Ar1:s (c;c:r.,mic,, rumiture, teniles). 

2, Oud Archief \'l'ul liet hooghccm.raadschap \'an de Krimpenl!r
waatd (OA Krimpcncr,i,•aard in het strcckardticr te 
Scltoonbo,-en) inv.nn,. 10 en 11. 

3. O.A. Krimpc11erv.•tutd in,•.nr. 2. 
4. OA Sdtoonbo\-en inv.nr. 53 ( 461 v. 
5. OA Krimpcncrwnard imv.nr. 136. 
6. OA Krimpcncrwa.ird inv.nr. 14(. 
1. OA Kriinp:ne:rwaatd inv.nr. 528. 
8. Zie ook Dr. J.J. de Jong.. 1'1c1 goed fat,ocn. De d ilc in een 

Hollandse stad. Gouilil 1100-1180. De Ba1aafschc Lceuw, 
1985. b~- 49. 

9. OA Kri.mpeJ)Cl"W'J.llfd inv,nr. 1013, 
10. Zie: C.R. Sçh0411c. K:l:ï.tt van het Hoogbc:cmrandsch.,p ,·,m de 

Krimper1crwaa.rd, 1683. Facsimîle-uit.ga,-e. Alphen à:'11\ den 
Rijn., 1980. 

J 1. OA Sdloonbo,,:n inv.nr. 63 

Mei 1oes1emmi11g overgenomen uil de 
Historische E11cyclopedie Krimpe11envaard. 

met lJlu.:telr, welke 
honderden stukken kan
nen spelen, op I,ct nor. 

met 1·epetitie Slay
werl,:, uit de Fabriek 
van G11~TA ,. B,:cKm t.c 
FreiLurg. 

R~G~lATf !JR~ 
van f' 10.- g root 
98 c.M. 

A. UiTTENBOGAARD. 
Oosthaven B 16. · 

f 1rma J. WEL TER, 
Wijdstraat, A 42, 

Grootst, Goedkoopst 
en 1947 

meest gesorteerd 

CORSETTEN·MAGAZIJN. 

Orthopaedische · Corsetten 
en 

RECHTHOUDERS. 
PRACHTIGE COLLECTIE 

BLOUSES, 
. Nouveautés in Strikken. 

J. B. ROODB, . 
Bierh1nd.9la1r, Zeugeatraat 85 
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DE PROMOTIE VAN DE 
LATIJNSE SCHOOL 
IN HET KOOR VAN DE 
ST. -JANSKERK 

Ter gelegenheid van bet 100-jarig bestaan 
van het Coomhart-gymnasium verscheen een 
gedenkboek, gewijd aan dit jubileum. 
·10 zijn artikel "Het grijze verleden", vertelt 
drs. A.G. den Haan, oud-rector van het 
gymnasium, iets over de geschiedenis van de 
school, die in de allcroudstc vorm teruggaat 

• ·, Ctllt Broedt•rs kluo!t'ter. Nu het 1A1ij1ue School in Gouda 1585. 
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tot 1366, het jaar waarin het bestaan van een 
parochieschool in Gouda voor het eerst wordt 
vermeld. Hieruit groeide de Latijnse school, 
die van 1579-1850 was gevestigd in de 
gebouwen van het voormalig 
Cellebroedersklooster aan de Groeneweg. Het 
Latijnse opschrift boven de gebeeldhouwde 
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hoofdingang herinnert nog aan dit verblijf. 
In de 18de eeuw vond in de Gasthuiskerk 

aan de Oosthaven, ook wel "Franse Kerk" 
genoemd, omdat er in de Franse taal werd 
gepreekt, twee per jaar - in juni en december -
de promotie van de leerlingen plaats. Degenen 
die waren afgestudeerd en bevorderd tot de 
Academie (Universiteit zou men nu zeggen), 
hielden in het openbaar hun zgn. Oraties, 
redevoeringen, opgesteld door de rectoren van 
de school en door de leerlingen uitgesproken 
in onberispelijk Latijn. Hun gehoor bestond 
uit een gevarieerd en talrijk publiek: 
stadsbestuur, leraren van de school, ouders en 
andere belangstellenden. 

De Oraties verschenen meestal in gedrukte 
vorm om als presentexemplaar te worden 
aangeboden aan de aanwezige autoriteiten 
"tot eer van der discipelen familie en tot lof 
van de Latijnse Scholen dezer stad". In het 
Goudse streekarchief zijn nog 22 van deze 
gedrukte redevoeringen bewaard gebleven. 

In het jaar 1767 vond de juni-promotie 
voor de eerste maal plaats in het ko-or van de 
St.-Janskerk. Dit was toentertijd door een 
houten schot verdeeld in een "trouw-koor" en 
een "catechesatiekoor"; beide namen spreken 
voor richzelf. 

Vanwege de bijeenkomst van de Zuid
Hollandse Synode in de Gasthuiskerk was 
deze in dat jaar niet beschikbaar voor de 
Latijnse school. Men had daarom verzocht 
aan het stadsbestuur voor deze keer gebruik te 
mogen maken van de koorkerk . Een extract 
uit het Kamerboek van de stad Gouda, 
daterende 10 juni 1767 vermeldt daarover: 
"De Heer Burgemeester van der Does heeft 
uit naam van de Heeren Scholarchen te 
kennen gegeeven dat vermits het invallen van 
de Zuyd Hollandsche Synodus, de aan.~taande 
promotie van de Latijnsche Schooljeugd op de 
daartoe bepaalde tijd niet zoude kunnen 
worden gehouden in de Franse Kerk, alzoo 
dezelve tot de vergadering der voorszeide 
Synode was geschikt, verzoekende derhalve 
dat die Promotie zoude mogen worden vcrrigt 
in de gewone CatechesatieplaaL~ van het 
Choor der Groote of St.-Janskerk." 
Na aecoordbevinden door het kerkbestuur 
werden de nodige voorbereidingen getroffen. 

Eenzelfde verzoek werd op 2 december 
1769 aan het kerkbestuur overgebracht 
namens de Scholarchen door schepen Teyssen 
en oud-schepen Plemper van Bree. Als reden 
werd ditmaal aangevoerd de reparaties in de 
Gasthuiskerk en de plaatsing van een nieuw 
orgel aldaar. (Dit orgel bevindt zich nu in de 
Ned. Herv. kerk te Moordrecht). 

Toentertijd maakte het koor van de St.
Janskerk reeds een wat vervallen indruk. Om 
die reden werd in 1773 begonnen met een 
rastauratie, waarbij in 1779 een nieuwe 
preekstoel aan het meubilair werd toegevoegd. 
Het eerste ontwerp hiervoor kon in de ogen 
van de Bouwcommissie geen genade vinden. 
Zij stelden daarom zelf richtlij nen vast aan de 
hand waarvan een nieuw ontwerp werd gete
kend: " ... in de vorm van een academische 
catbeder met een boven en een onderbank 
voorzien, ... welke catheder ook daarenboven 
in tijd en wijlen zulks goed gevonden 
wordende, zeer gevoeglijk zoude konnen 
dienen bij de publycque promotien der 
Latijnscbe Schooljeugd om respectievelijk aan 
den rector en de oratores naar de Academie 
gepromoveerd wordende ter spreekstoel te 
verstrekken". 
Het valt op dat in 1779, toen de promoties 
van de Latijnse school nog niet regelmatig in 
het koor plaats vonden, reeds met deze 
voorziening rekening werd gehouden. 
Bovenvermelde preekstoel staat tegenwoordig 
in het transept van de St.-Janskerk, onder 
Glas 23. 

Het gerenoveerde k~or was een ideale 
entourage voor de tweejaarlijkse bijeenkomst 
van de Latijnse school. In april 1784 ver
zochten de leraren daarom aan het stads
bestuur in het vervolg de promoties in het 
koor van de kerk te mogen houden. De 
opgegeven redenen waren van zeer praktische 
aard: het zou voor de rector en leraren 
bezwaarlijk zijn om de steile trappen van de 
consistorie van de Gasthuiskerk te beklimmen 
en af te dalen, om hun zitplaats te bereiken, 
hetgeen zo verklaarde men: "niet alleen zeer 
moeyelijk, maar bijna niet te doen is, vooral 
voor die Hceren Scholarchcn welke reeds 
bejaard of aen eenige ongemakken 
laboreerende rijn'. 
Bovendien werden de trappen gevaarlijk 
bevonden voor de schooljeugd, waarvoor men 
blijkbaar zeer bezorgd was: "Het zou lichtelijk 
kunnen gebeuren, vooral wanneer er eenige 
ontsteltenis plaats had, dat men door een 
struykeling of ander toeval van dcselve soude 
kunnen vallen hetwelk hun geheel en al 
sodanig zoude kunnen derangeren dat Zij 
geheel buiten Staat waren om hun gratiarum 
actiones op eene gratieuse wijze te kunnen 
verrichten". 

De plaats van de rector was in de 
Gasthuiskerk verre van ideaal, hij zat met de 
rug tegen de 11reekstoel en kon zodoende de 
leerling die ziJn voordracht hield niet rien. 
Redenen te over dus, om een voorkeur uit te 
spreken voor het gebruik van het koor van de 
St.-Janskerk: " ... terwijl daar en tegen het 
Choor in de Groote of St.-Janskcrk, hetwelk 
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• Gouda - Ingang IYerkinrichting. 

. .Ingang fVerkînrichting", staat onder deze kaart. De 
offtdfle benaming was:., 1Ve.rklnrichting tot wering 
der bedt•ldrij'. 
ll was gevesligd in het voonnalige Cellebroeder,tkloosler 
atm de Groeneweg. In 1573 werd dir gebouw 101 Latijn.se 
.ichoul ingt'rltht. Hel poortJe werd in /666 aa.ngebracht. 
De 1eks1 luidt: .,Praesidium atque dt•cus quae Jllnt e.t 
gaudia vitae. f ormant J1ic anü11os Grutdl I.Atinn 
rudd'. Vrij vtrtaald: 
"Om eens 101 sleun re zijn, tot een sie:raad en vreugd 
b1 liet lel·en, vorn,en het Grieks en La1ijn hltr het nog 
nn,,.·e ge1noetf'. 
De JVerkinn·chting werd in /929 Huize Gr0t•neweg, 
waarin 1nü1der bedet•lde oude Gouwenaars kondt·n 
worden ondergebracht. In de deuropening zr,u ,k heer 
Yan Steenderen staan. 

zeden ccnigc jaren vernieuwd en met een zeer 
fraaye dubbelde C1theder voorzien was, hun 
Ed. (de leraren) was voorgekomen te zijn een 
plaats daar voor gemelde inconvenienten 
(ongemakken) niet zouden exsteeren 
(bestaan), en daarenboven om hare 
uitstcekende fraayheid tot het verrigten van 
zodanig een actus publicus zeer welgcschikt 
zoude Zijn". 

De organist van de kerk, Joachim Hes.,, 
moest op de promotiedagen orgelmuziek ten 
gehore brengen en voor zijn opvolger werd dit 
zelfs in de instructie va.stgelegd. 
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Het uitvoerig toegelichte verzoek werd door 
bet stadsbestuur ingewilligd. Door het 
kerkbestuur werden diverse punten op schrift 
gesteld voor het treffen van de nodige 
voorzieningen. Een afschrift hiervan werd 
gezonden aan het schoolbestuur: " .. . opdat 
deselve behoorlijk in de notulen v-Jn de 
Scholarcben zouden kunnen worden 
geregistreerd". 
Daarin waren onder meer de volgende punten 
vermeld: 
o op de dag van de promotie is de kerk voor 

iedereen toegankelijk, maar ook ten allen 
tijde voor de rector, de conrector en 
praeceptoren 

o de kerkmeesterskamer zal op de 
promoticdagen voor de leraren 
beschikbaar zijn, evenals bij andere 
plechtige gelegenheden de Latijnse school 
aangaande 

o in het koor moeten een aantal stoelen 
worden geplaatst evenals een tafel waarop 
een groen kleed zal worden gelegd 

o de lezenaars op de preekstoel en de bank 
eronder worden voorzien van een extra 
lessenaartje ten dienste van de rector en de 
jongelui die promoveren; ook zullen er 
voetenbankjes worden geplaatst van 
verschillende hoogte 

De kerkmeesters Schippers en Swaneveld 
werden aangewezen om als contactpersonen 
op te treden tussen het kerkbestuur en de 
leiding van de Latijnse school. 

Wat betreft het handhaven van de orde, 
hiervoor namen de kerkmeesters van hun 
kant de nodige voorzorgen. 
Op promotiedagen moest de koster van de 
kerk, daarin bijgestaan door de kerk
bedienden "erop toezien dat de jongens niet 
op de banken klimmen en dcse zozdanig 
beschadigen". 

Wanneer deze promotie voor de laatste 
maal in de koorkerk plaatsvond heb ik in de 
archiefstukken nog niet kunnen vinden. 

Henny van Dolder. 

Arcbidkerkmeesters St,.Jamktrk inv.nr. 110 • fol. 1 rcc10, 11 mei 
179S: De n:ct()r van de LAtijn.~ scholen, Gemtd Carcl Cocnraad 
V:11c:bcndc:r klnagt bij de kcrkmoestc:rs namen.s dt: pra«epton:n 
\'an de.scholen dat op die Vtpl;1;113en in d~ ka k, bestc:n)d voor hen 
en dt di:scipclc11 (la:rlingcn) de prtt.k nagenoeg niet is te ~""maan. 
De lxln.l: wordt dan naast de Oud-schepenbank gepla.1tst. 
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CORN ELIS 
ADRIAENSZ. 
DYVOORT 

Cornelis Adriaensz. Oyvoort geboren in 
16301

), huwde in 1651 Lucretia, dochter van 
Pieter Rammasijn. Men laet eenen ygel. by 
desen weten dat Cornelis Ariensz. Oijvoort, 
ende Lycretia Pieters Rammasijn, beyde jonge 
luyden van der Goude, in den echten stact 
sullen vergaderen etc. gctrout den XXXen 
meye Anno 1651".2) 

Dyvoort was Katholiek! verscbillend_e zijner 
kinderen werden gedoopt m de Katbobeke 
kerk "de Tol" (Johanna, 5-12-1657; Petrus 21-
7-1662· Margaretha, 13-2-1665). 

Bij den dood van zijn schoonvader Pieter 
Rammaseijn kocht Dyvoort diens huis en de 
drukkerij in de Korte Groenendaal in 't 
Verguld ABC. "Compareerden etc. Beatrix 
van Hindensteijn, ,veduwe van wylen Pieter 
Rammaziin, bouckdrucker, ende heeft 
vereocht ende overgegeven Hendrick Joost 
Couck ten behoeve van Cornelis Ariensz. 
Dijvoort, zijn schoonzoon, een huys ende erve 
aen de suytzijde van de Corte Groenen-
dael," 3) Beatrijs van Hi.nd~.nstijn, 'Wed. van 
wijlen Pieter van Ramma21Jn, verkoopt aan 
Cornelis Adriaensz. Dijvoort, haren swager, 
de boeekdrukkerij ende de binderij met 
toebehooren voor f. 1600.· ' ). In dit pand 
oefende Dyvoort verschillende jaren het 
drukkersbedrijf uit. 

In 1665 echter kocht hij een pand op de 
Markt (Coestraet)" Laurens van Swaenswyck 
wonende te Den Haag als exec.test. van 
Meynsgen Michiel Vlag, wed. Andries van 
Swaenswijck zijn moeder zal, verkoopt aan 
Corn. AdriaenS-L. Dijvoort, boeckdrucker een 
huis op het Marc! velt aen (de) Coestraet, 
genaemt 't gulde Vlies, streckende voor van de 
straet tot achter op de waterschap vande 
Naijerstraet, belast met een kapitaal van f. 
2500.- voor f. 1200.- {t0taal dus f. 3700.-). 
Hiervan lost hij volgens een marginale 
aantekening af f. 1000.- '). Op al de door 
Oyvoort uitgegeven drukwerken staat vermeld 
als uithangbord "in 't verguld ABC". 
Hij zal dus het uithangbord van dit pand "'! 
gulde Vlies" veranderd en daar geplaatst 
hebben hetwlfde uithangbord als in de Corte 
Groenendael en wel "in 't verguld ABC". 

In het quohier van "Aenteykeninge v~n 
families binnen de Stad! Gouda gedaen m de 
Jare 1674, woonde in_de Coestraat: Cornelis 
Dyvoort en vrou, 1 kint tot laste, 1 
dienstmeyt, boeckdrucker"6). 

Sedert 1664 vinden wij op al zijn 
drukwerken vermeld, dat hij was: 
Stadsdrukker. Wanneer hij dat geworden is, 
vonden wij niet aangetekend, maar reeds in 
1653 werden hem opdrachten door het 
Gemeentebestuur verleend, zoals blijkt uit de 
volgende post in de Stadsrekening: "betaelt 
aen Cornelis Dijvoort bouckdruckcr de 
somme van darth.ien gulden tien stuyvers over 
het drucken van de ordonnanûen biljetten en 
waerschouwen breder vermogens, neffens 
gaende Reeckeninge ordonnantie van de 
heeren Burgemm, in date den 19 July 1653"7

) . 

Hij bleef Stad<;drukker tot het jaae 1698, 
"ComelLs Dyvoort binnen staende ende 
afstand gedaen hebbende van de stads 
boekdrukkerschap ... " 8). 

Cornelis Dyvoort schijnt het drukkersvak 
op niet onvoordelige wijze te hebben " 
uitgeoefend. In 1697-December 6 koopt htJ 
het huis genaamd "de Zalm" " .... hebben 
vercocht ende overgegeven Cornelis Dyvoort 
een huys ende erve met de stallinghe 
mitsgaders koets-ofte wagenhuys daer achter 
staende ende dacraen behoorende ende 
gelegen op het Marckvelt in de regenboog 
binnen de stad, genaemt de Salm " 9). 

Hij overleed in het jaar 1703 en werd 25 
september in de St. Janskerk begraven. "). 

In -verschillende zijner drukwerken plaatste 
hij het drukkersmerk van Pieter Rammazeyn. 

H.J.M. Quant. 

1) Jn akte van Notaris Ge~n.l 1.A1y1, 1682-Maart 17 D, 43~ wordt 
gezegd, d..at 11ij 52j.aar wa<i, maar in «n akte viln NOWL'i 
Douw, 109, stuk 306 gcdntoerd l6S6-Set>1~n'lber 2 Sl.3at: 
Cornelis Dyvoort, bocekdrueker out 27 Jaer°. 

~ (Jcm.archicf. Huwdijk1 Proclamatie bock. IS4 \11, 
>) 16S1-Msan ,1, Gem.nrch.R.A. 354, rot. 9 ,r,1. 

') Akte Notnris A, Jonxkind 11. 327, fol. J.7. 
>) Gem . .irch. l;ig1.,1l)f)Clé: 1662-1666, R.A, 3.57, fol. 234 

(166l • Mci 2~ 
•) Gcrn.arcb. A-IU4. fol. 100. 
'l Gem"11cb, S1adsttkcning,tn 1653, 111-F-1, fol. 3'1S V$. 
') Gcm.à.rth. Ksmcrbock 1698, fol. 182. 
") Gcm.arcb., R..A. 366, fot 45 r. 

1°) Register t>cgrnfcnÎ$$e:n S. 27, fol. '17. 
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11DINGE \'AN DIE éiOUDI: 

Brie••en ••an {e;.ers 

L.S. 
Naar aanleiding van het verzoek in 'Tidinge 

van Die Goude' 1•an Juli j.l. betreffende een 
passende naam voor het "Clubhuis" in de 
Dubbele Buurt No. 4, zou ik U voor willen 
stellen: 
A. ,,in 't Vergulde A.B.C." 
B. ,, 't gulde Jllies" 
Voor de motivaties gelden de publicaties van 
Pater Dalmatius van Heel 0. F. M. in "de 
Goudse Dn1kkers en hun uitgaven" 1953. 

Ingesloten het betreffende deel van deze 
publikaties. 

Hoogachtend, 
H. J. M. Quant. 

• Ingang Si, J<>t.efz.iekenl1uis - Go11da. 
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• Interieur O .. L Vr. ter He,nelvaartkerk. Kleiweg - Gouda. 

• lAzanUJJ()()rl "Besredelingenltuis - Go11,Ja, 



Secr.: Zoutmanstraat 64 
2806 XD Gouda 
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