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’
Henny van Dolder - de Wit
in samenwerking met Peter Ernst.
Over de lotgevallen van sommige families zijn
bladzijden vol geschreven, over andere is in de
archiefstukken weinig of niets te vinden.
Voorwaarden voor naambekendheid zijn in het
algemeen de uitoefening van een belangrijke
functie, het verrichten van een of meer heldendaden, of... het zich niet gedragen volgens de
heersende normen. Dit laatste geldt voor sommige leden van de familie Lepelaer, die zich
omstreeks 1585 in Gouda vestigt. Hun gedrag
zorgt enkele decennia lang voor de nodige
opschudding. Een deel van hun leven speelt
zich af tijdens ogenschijnlijk tegenstrijdige
perioden: de Gouden Eeuw en de Tachtigjarige
Oorlog. In Gouda keert de protestantse kerkenraad zich na de Reformatie niet alleen tegen
misstanden in het kerkelijk en maatschappelijk
leven, maar verzet zich ook heftig tegen de
Remonstranten en rooms-katholieken, die hun
ledental gestaag zien groeien. Er bestaat een
nauwe, soms knellende band tussen het stadsbestuur en de kerkenraad van de Nederduytsch
Gereformeerde (Hervormde) gemeente, waaruit
blijkt dat eerstgenoemde instantie heel wat in
de melk heeft te brokkelen. De kerkenraadsnotulen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw
schilderen tevens een veelkleurig beeld van wat
zich toen in Gouda zo nu en dan afspeelde.
Als gevolg van de godsdiensttwisten aan het
eind van de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw zoeken veel protestanten uit
Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden hun
toevlucht elders, onder meer in Holland. Onder
degenen
die Gouda als woonplaats kiezen
bevinden zich leden van de familie Lepelaer,
afkomstig uit Marck (Maarke) bij Oudenaerde,
zuidwestelijk van Gent gelegen. Zoals veel
refugiés uit deze streek zijn zij werkzaam in de
tapijtindustrie, De eerste van het Goudse
geslacht, Aerrent Lepelaer, wordt vergezeld van
al dan niet verre familieleden, getuige de vermelding van Jan Fransz de Lepelaer, een tapijtwerker die zich, zoals veel van zijn vakgenoten,

in de gebouwen van het voormalige Magdalenaklooster vestigt. Ook een Adriaen, een
Lotwijs, twee Jannekens, twee Pieters en een
N icolaes (Claes) de Lepelaer komen omstreeks
die tijd vanuit Maarke of Oudenaerde naar
Gouda, De eerste kennismaking begint bij
Aerrent 1, de tapijtwever.
In 1585 trouwt Aerrent Lepelaer (de Oude) in
Gouda met de uit Oudenaerde afkomstige
Maeijcken van Nieuwenhuijsen. Omstreeks
1586 wordt een zoon geboren, Aerent 11, de eerste van vier kinderen. Het gezin woont aanvankelijk op de Kleiweg, later in de Nieuwsteeg.
Maeijcken overlijdt voor 1622, Aerrent 1 wordt
in december 1636 in de St.-Janskerk begraven.
Aerent 11, gerechtsbode van Gouda.
Aerent 11 trouwt op 16 september 1607 met
Anneken
Gielisdochter,
afkomstig
uit
Antwerpen. Hij bekleedt de functie van
gerechtsbode en het echtpaar kriigt zes kinderen, Marrichen (Ma-rgtje, Marij), J o o s t ,

‘De Tapeitwerker ’ door Johannes en Caspaares . Luiken.
Amsterdam, 1694.
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Liisbeth (Elisabeth), Jan en Jacob. Een zoon
Gillis overlijdt in 1627, hoogstens zeventien
jaar oud. Hun namen worden niet alleen veelvuldig genoemd in de notulen van de kerkenraad, maar ook in politierapporten, hetzij als
eiser of als gedaagde. Als Aerent 11 in 1621 als
weduwnaar achterblijft, worden de zes kinderen onder voogdii gesteld van Joris Pietersz en
Jacques Carli;. Á&znt stapt nog drie keer in
het huwelijksbootje, in 1625, 1633 en 1639. Uit
deze huwelijken worden elf kinderen geboren,
waarvan er negen op jonge leeftijd sterven. Uit
het tweede :en derde huwelijk overleeft geen
enkel kind, uit het vierde, smet Hilletjen
Willems, bereiken twee dochters de volwassenheid. Op 21 juni 1670, enkele weken voor zijn
dood, laat de dan 84-jarige Aerent 11 bij notaris
Adriaan Jongkind zijn testament maken “vanwege zijn hoge ouderdom op een stoel zittende”. Zijn zoon Jacob en zijn schoonzoon
Louris Woutersz benoemt hij als executeurs
van zijn boedel en zijn huis aan de
Nieuwsteeg’. In de week van 7 juli 1670 wordt
hij in de St.-Janskerk begraven,
Jacob Lepelaer, voorlezer en voorzanger
._ van
de kerk. Jacob, het zesde kind uit het, eerste huwelijk
van Aerent 11 ziet het levenslicht in 1616/1618.
Op 17 mei 1644, trouwt hij met Hester, een van
de vier dochters van dominee Antipas ,van der
Born?. Zij krijgen acht kinderen, waarvan twee
jongetjes slechts 1 en 3 jaar oud worden, de
anderen bereiken de volwassen leeftijd. Op 12
januari 1660 overlijdt hun laatstgeboreìr kind.
Tussen de echtelieden is het kennelijk niet altijd
rozengeur en,maneschijn,
want in oktober 1664
wordt Jacob door dominee Johannes Zas de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegd, vanwege de voortdurende onenigheid tussen hem en
zijn vrouw. Het alcoholgebruik van Hester was
al eerder onderwerp van gesprek in de kerkenraad: “Is mede voorgekomen de daegelijckse
dronckenschap,
,van tijt tot tijt gepleegt
bij
Hester Antipas, waerinne deselve halsstarrig
voortgaet, tegens veele voorgaende vermaningen van alle de predikanten”. Hester ontkent
echter haar verslaving aan alcohol, “doende
swaere klachten over haeren man“. Zij overlijdt
vóór 20 maart 1665, misschien tijdens‘de in het
jaar 1664 en 1665 heersende pestepidemie; in
de kerkboeken is haar begrafenis niet opgetekend. Haar laatste rustplaats kan dus ook op het
kerkhof van het Pesthuis hebben gelegen. Op
30 april 1681 trouwt Jacob in de St.-Janskerk
met Neeltje Jans, bejaarde dochter3. Hij w o o n t
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Jacob Lqelaer woonde aan de Molened
Blomatelier Bloemwerken is gevestigd.

22, waar nu

dan aan de Molenwerf (nr.22). Bij haar overlijden in 1691, blijkt Neeltje niet onbemiddeld,
want bij de door haar nagelaten goederen
bevinden zich drie obligaties ter waarde van f
500,-, f 300,- en f 235,- en twee losrentebrieven van f 400,- en van f 200,-.
~Jacob Lepelaer wordt op 28 september 1699
in de St.- Janskerk begraven. De familie laat
een bescheiden steen op zijn graf plaatsen met
het opschrift:
Hier leit begraven
Iacob Lepelaer
voorsanger en krancbesoeker
deser gemeinte bedient 56 1/4 Iaer

Grqfierk van Jacob Lqelaer in de noordbeuk van het koor
van de St. -JaBskerk.
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De grafzerk is nog aanwezig en ligt in het
noordelijk gedeelte van de koorkerk, onder het
E

gesurrogeert in plaetse van Mr. Gabriel Vinck beroepen predicant tot Reeuwijck - te wesen
voorleser, voorsinger ende
sieckentrooster
deser stede Actum den 6 jun[i] ann[o] 1643”.
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Het bezwaar van de kerkenraad geldt niet alleen
Convent van Wezel in 1568 om “...de gemoede\_ de eenzijdig ,tot stand gekomen benoeming,
ren door ijdel geklap niet te verstroyen noch \ maar voornamelijk één facet~ daarvan: die van
d e n G o d s d i e n s t oneeren a a n t e d o e n ” . ziekentrooster. Dit aspect van zijn taak wordt zo
Kennelijk worden er voor en tijdens de kerkbelangrijk geacht, dat men er zeker van wil zijn
dienst’ heel wat nieuwtjes uitgewisseld ! Ook ’ \ dat hij er ook bekwaam toe is. Dus weigeren de
het voorzingen behoort tot die taak, daar de
broeders om hun fiat te geven. Op 20 augustus
gemeentezang tot ver in de negentiende eeuw ‘_
1643 concludeert men eenparig “...dat in die
veel te wensen overlaat. Het liefst benoemt men \
saecke so van de ,AA Magistraet, so van Jacob
een onderwijzer, want in zijn instructie staat
Lepelaer te verre gegaen is.,., droevich zijnde
“...dat hij alle gedrukte boeken en geschrevene
dat dit so verre gelopen is”. Er zal op grond van
papieren promtlyk leezen en de Psalmen
“recht der kercke ende ordre in andere kercken”
Davids bekwaamlyk moet kunnen zingen”. Een ‘_ bij het stadsbestuur bezwaar worden aangeteniet genoemd, maar minstens zo belangrijk verkend; enige predikanten zullen de protestbrief
eiste is dat hij over een fors \ stemgeluid
opstellen. Genoemd stuk is woordelijk in de
beschikt, want het kerkgebouw is nog lang niet
notulen opgenomen en beslaat ruim drie~volle,
uitgerust met microfoons en versterkers. De
dichtbeschreven bladzijden‘ De aanhef, luidt.
functie ,wordt gecombineerd \ met die van
“Verthonen \ met behoorlijcke’ reverentie de
‘sieckentrooster of krankbezoeker’, die de zie- Praedicanten,,
Ouderlingen ende Diaconen, der
ken thuis en in de gasthuizen bezoekt en vvaar
Gereformeerde kercke Jesu Chr[isti] binnen
nodig geestelijke bijstand verleent. De oudste,
deeser Steede, hoe dat ~sij nìet ,verwonderinge
met naam bekende voorzangers van de, St.-, \ ‘_ ende droeffheijt< eerst uijt geruchten, ,ende daer
Jans-kerk zijn meester Hugo en zijn opvolger:
na uijt uwer AA schriftelijcke resolutie (den
‘meester Jillis van ‘s Heerenberge’. In 1622 conkerckenraet op vorige versoeck desselffs Extract
stateert de kerkenraad dat de laatste “out wordt
eijndelijck sijnde geworden) hebben verstaen
en sijn stemme hem lanck so meer begint te dat uwer AA gelieffte is geweest eenen Jacob,
faelgeren (in de steek laat), \ oversulckx dat de
Lepelaer tot Voorleeser, ~~Voorsinger ende
gemeynte niet wel met sijn voorsinghen is
Sieckentrooster, in de plaetse van ,Gabriel
bedient”. Schepen Jan Sas, die tevens diakenis,
Vinck, hier ter Steede te stellen”. De nadruk valt
op de grote verantwoordelijkheid die het bijskrijgt opdracht aan de magistraat te verzoeken
de voorzanger te ontslaan. Met Jillis’ opvolgers
taan van zieken en stervenden met zich meeBoudewijn de Mol (adjunct), Abraham Hobos
brengt: “Uijt ende volgens dese ènde diergelijcen Gabriel Vinck “schoolmeester. tot Leckerke vaste gronden, is allenthalven de Practijcque
kerck”, zijn er wel eens problemen, maar van
van de Gerefor-meerde kercken deser Landen,
geen voorlezer, wordt de naam zo veelvuldig
‘dat het uijtvinden, examineren en verkiesen van
genoemd als van de op 6 juni 1643 door de
\ voorgemelte personen,, bij de kercke gedaen
magistraat aangestelde Jacob Lepelaer.
wort”. Tot slot wordt een vergelijking gemaakt
\
’
\ met de steden, Delft, Leiden en Rotterdam,
Het stadsbestmh beslist...
waarbij fijntjes wordt opgemerkt dat de stadsbeDe aanstelling van Jacob is heel~‘ongebruikelijk,
‘, \ sturen aldaar wél blijk geven van hun respect
zonder enig overleg met de kerk door het stadsvoor kerkelijke aangelegenheden.
\
bestuur bedisseld. De kerkenraad, over deze \
\’
gang van zaken gegriefd en verontrust, wijdt er \ De ‘zaak gaat op de lange baan,
‘, ’
op 26 juni 1643 een bijzondere vergadering \ Zoals vaak voorkomt, wordt de officiële benoeaan. (Bijl.age 1). Zij eist een kopie van de benoeming ~van de voorlezer een slepende zaak; de
ming van Gabriel Vinck, waarop de aanstelling ,magistraat hanteert een veel gebruikt exc‘uus
van Lepelaer is gebaseerd. Na een aanvankelij-, ‘\ \ “om het protest niet in behandeling te nemen: de
ke weigering krijgt de kerkenraad op 23 juli het
vergadering is niet compleet, de burgemeesters
afschrift in handen: “Jacob Arents Lepelaer is
of de baljuw, zijn uitstedig, enzovoort. De ker117
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kenraad rest niets anders dan in de situatie te
berusten, Inmiddels wordt wél duidelijk wie het
stadsbestuur op Jacob Lepelaer attent heeft
gemaakt: zijn eigen vader. In de vergadering
van 15 oktober 1643 deelt stadsbode Arent 11
Lepelaer mee niet aan het aanstaande Heilig Avondmaal
te zullen deelnemen “vermits de
quaestie tusschen hem ende Frans le Swem”.
Hij heeft kennelijk ruzie met deze achterbuurman, die in de St. Anthoniestraat (nr. 14) woont,
in het huis genaamd “de Wolsack”. Aerent verklaart bij die gelegenheid dat hij de magistraat
had gevraagd om zijn zoon Jacob te benoemen
tot voorlezer etc[etera], “...verwachtende
dat dit
aan de kerkenraad zou worden overhandigd”.
H i j “verschrickte”
toen hij hoorde dat de
Magistraet het verzoek ondersteunde, “alle de
voorszeide ampten sijnen Sone toestaende”,
In de vergadering van 19 november pleit
dominee Nathan Vogelsanck er voor om Jacob
zijn vaste aanstelling toch maar te geven “...om
met de AA Heeren Magistraten in geen verwijderinge te comen”,
tenzij dat Lepelaer niet
geschikt is voor zijn taak. Nadat dominee
Jacobus Sceperus en ouderling Willem
Dieloffszn de kwestie nog eens, overigens zonder resultaat, bij het stadsbestuur hebben aangekaart, blijft de zaak “gelaten als voren”, De
kerkenraad laat Jacob vrij om zijn functie uit te
voeren “...hem houdende als voorleser”.
In maart 1644 lijkt de magistraat opeens haast
te hebben om de zaak af te handelen. Jacob
levert desgevraagd een schrif- telijke verklaring (Bijlage TI), waarin hij verzoekt om een
officiële aanstelling. Enkele passages uit zijn
brief roepen bij de broeders zo’n aversie op, dat
men overweegt hem van het Heilig Avondmaal
te weren. De familie heeft een hechte band, wat
blijkt als de kuiper Joost Lepelaer, zijn vrouw
Grietgen, zijn schoonmoeder, en zijn zus
Lijsbeth, die getrouwd is met Filips Maes, een
bontwerker uit de Palz, weigeren ter communie
te gaan “om oorsaecke dat men Jacob Lepelaer
so tegens was”. Nadat dominee Sceperus in
november 1644 de burgemeesters nog eens
heeft benaderd om de benoeming van de voorzanger te regelen, duurt het nog drie jaar voordat Jacob op 7 november 1647 de “confessie,
catechismus en de canonis Synodi nationalis”
ondertekent en eindelijk officieel als ziekentrooster wordt aangesteld, “...oock dat hij allerley siecke personen, selfs die God Almachtich
soude in de pestilentie komen te besoecken,
getrouwelick met hulpe en troost [bijstaanlg in
alles hem soo gedragende in sijn sieckentroos-

tersampt”. Op de eerstvolgende zondag wordt
hij als zodanig aan de gemeente voorgesteld.

Tumult in de kerk !
In 1646 is er sprake van een aantal meningsverschillen, waarbij het stadsbestuur, de kerkenraad, dominee Sceperus, de baljuw Anthoni van
der Wolff en de Classis Gouda zijn betrokken,
de laatste instantie als bemiddelaar. Een van de
kwesties betreft het beroepen van predikanten.
Als dominee X * uit Moordrecht, die een vacaturebeurt komt vervullen op zondag 21 maart
1646 tegen de wil van een aantal gemeenteleden, naar de preek- stoel gaat, wordt hem de
weg versperd door enkele vrouwen. Er onstaat
een handgemeen, waarbij ook Jacob Lepelaer
zich niet onbetuigd laat. In de vergadering van
29 maart verklaren deze strijdbare dames aan
de kerkenraad dat zij naar de kerk waren gekomen om aan dominee X,, te vragen “uijt wiens
last hij praedicken quam. Als Jacomijntje
IJdisse dit vraegde”, zo luidt het verslag, “greep
ds. X. haer bij den arm en seijde ‘het en roert u
niet’, en andermael gevraegt van haer als voren
en onderwijlen noch eene, namelijck Jannetjen
Jaspers, hem houdende bij de mantel, met bijvoeginge ‘broeder, wij soecken eevenwel van u
te weeten, uijt wiens last ghij hier wilt comen
predicken en ghij op de stoel gaet’, so begon ds.
X. te stoten, te slaen en te stoppen, met handen
ende met voeten, ende de voorleser Lepelaer
sloech meede onder de vrouwen en seijde tot
Jacomijntje IJdisse: ‘ghij Vercken, laet den man
gaen’, stotende haer op den borst met den vuijsten. Jacomijntje IJdisse woude ons tonen blauwe neepen, die ds. X. haer noch stotende in den
arm genepen hadde, Jannetjen voors[zeid]
getuijgt dat ds. X. haer met den voet stopte tusschen haere borsten en buijck, dat sij wel twee
treede verre vlooch, blijvende liggen in een
duijsselinge. En getuijgen de andere, dat ds. X.,
siende de gestopte blijven liggen, besturff als
een dode. Gedurende dit gevecht, was de mantel ds, X. van het lijff, ende in handen der vrouwen geraeckt, welcken mantel weederom
van
ds, X. den vrouwen ontworstelt ende ontrocken
sijnde, is ds. X. met den mantel onder den arm
ineengevoddert, gelopen in het doophuijs (het
doophek HvD) ende soo verder op de predickstoel. Ondertusschen hielt Lepelaer met slaen
en stoten de vrouwen uijt het doophuijs, dewijle X. op den stoel liep. En siende hem nu staende op denselve, track hij [Lepelaer], (gelijck
Neeltje Abrams getuijgt) de deure van het
doophuijs toe, en steeckende sijn vuijst op na
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de vrouwen, seijde tot deselve: ‘ghij verckens,
ger in het Tuchthuis, Ysbrant Dircx,4 met wie
haelt er hem nu weer eens aff indien ghij het
hij bevriend is. Het wordt hun verboden om hun
herte hebt’. Ende getuiinen sii alle dat sii niet
functie zittend uit te oefenen. In datzelfde rl----iaar
weeder geslagen hebben. $Iarijtjen ,,Ariens
wordt Pieter Jansz tot ‘pestbezoeker’ benoemd
getuijgt, dat Josijn Coenraets tot haer (willende
“.*.voor de vertroosting van de zieken in het
uijt de kercke gaen) riep: ‘Comt hier sitte’, waer
Pesthuijs”5. Er, groeit kennelijk een bewustzijn,
op anderen riepen: ‘Wij crijgen toch de toorts
dat de kans op het overbrengen ,van
niet, als anderen comen predicken, gelijck
besmetting door een algemene ‘sieckentrooster’
Josijn crijgt als ds. Sceperus op de stoel comt’.
niet ondenkbaar is. Genoemd risico was een
En riep Josijn, de handen settende in haer sijde,
kleine \ twintig jaar daarvoor al, onderwerp van
ende haer man met haer: ‘Ja, Sceperus is maer ’
gesprek in de vergadering van 17 mei 1636, ,een
een fielt, een scelm, eenleugenaer van Codts
jaar waarin de pest veel slachtoffers maakte:
wooit’* En als Marijtjen Ariens voorszeid daer
Men vroeg toen aan diaken Gabriel Vinck, de
op seijde tot haer: ‘Dat liegt \ ghij’, so heefft
voorganger van Jacob Lepelaer, of hij de pestJosijn haer een slach, drij a vier, op den cop
huizen nog wel wilde bezoeken. Vinck antgegeven,.. Verder verclaren ,sij alle heijlichlijcwoordde “dat hij vastbesloten ,is te ~gaan naar
ken voor de Here, dat Lijsbeth Natans Bars (de
alle pestlijders bij wie hij geroepen ~wordt”.
Sommige broeders zagen hem dan liever niet in
latere stichteres van het Swanenburgs Hofje aan
de Groeneweg HvD) dit gewoel wel heefft aende vergadering, ook het, ophalen van de aàlgesien, beneffens andre, edoch hant noch vinmoezen, hetgeen tot zijn taak behoorde, vond
ger daer aen gesteecken hadde”. Tot zover het
men riskant. Men twijfelde er zelfs aan of andecitaat.
re zieken hem nog wel ,wilden ontvangen. Het
Als men aan Jacob Lepelaer ‘vraagt wie hem
gevolg was dat aan de magistraat de aanstelling
had bevolen de predikant te helpen, zegt hij van
van een tweede ziekentrooster werd aanbevomening te zijn ” ..,dat ijmant, siende sijnen naeslen. Op 24 augustus 1636 werden er mogelijke
ten gewelt doen, sculdich en gehouden was
kandidaten genoemd voor de post :van “ziekendenselven te verdedigen ende te helpen”. Op de
trooster van de pestlijders”: de koster Leendert
vraag waarom hij nu juist dominee X heeft
Matthijsz, Joris Paton, Jan Verstraeten,
Isebrant
geholpen, antwoordt hij slim dat hij hem niet op
den Tuijnman enNathan Bas, de legwerker in
de preekstoel; maar “in ‘t heckje” geholpen
de Wije-poort”. Twee predikanten kregen de
heeft. Het is nu aan de Classis om deze Goudse
opdracht te onderzoeken wie van hen het meest
aangelegenheid op te lossen “...sijnde het eerste
geschikt was, maar op 6 september had de
ende voornaemste lidt des Classis...tot groot
magistraat nog niets van zich laten horen.
nadeel en ontstichtinge der vromen.,.en tot juiDe taak van ~voorlezer-voorzanger,
vereist een
\ veelvuldige aanwezigheid,in de kerk, niet alleen
chen der Papisten en andere Parthijen”, Vooral
dit laatste ligt de kerkenraad zwaar op de maag,
op zondag, maar ook tijdens doordeweekse en
omdat men juist op het leven en de leer van de
bijzondere diensten. Tijdens de (wellicht lange)
rooms-katholieken en andere kerkgenootschap- \
preken wil Jacob wel eens in slaap sukkelen of,
pen voortdurend kritiek levert. Tenslotte wordt
om dat juist te voorkomen, een luchtje schepin de \ Synodevergadering besloten om het \
pen. Daarbij dreigt het gevaar dat hij niet oplet
\ wanneer de kinderen van de catechisatie hun
gebeurde “...door accommodatie ende amnestie’
bij te leggen ende off te doen”. Lijsbeth
tekst voor de gemeente moeten opzeggen: Hij
Nathans wordt op haar verzoek door de magiwordt op het matje geroepen enkrijgt te horen
straat gerehabiliteerd van de beschuldiging dat \ “dat hij sich onthoude van slaepen”, dat hij tijzij aan het handgemeen zou hebben deelgenodens de dienst de kerk niet mag verlaten en dat
men.
\
hij de ‘catechismusprove’ van de kinderen op tijd
‘_
moet overhoren. Tot op hoge leeftijd, hij is dan
*De nàam van, dè betreffende ,predikant,
,rond de tachtig jaar, vervult Jacob Lepelaer zijn
Frederik Abbama uit Moordrecht, is in dit citaat
taak; men werkte zolang de gezondheid het toevervangen door de~,letter X, daar de steeds vliet ! Zijn opvolger is Crijn van Reeuwijk, op 11
terugkerende, voluit geschreven naam storend \
november 1700 ” ..,tot voorlezer van de groote
werkte op de tekst.
,
k e r k e m e d e t o t lu-ank-bezoeker v a n d e
\
Magistraat verkoren zijnde“. In 1923 wordt in
In 1655 wordt Jacob Lepelaer berispt ,omdat hij
de St.-Janskerk de functie van voorlezer afgegebruik maakt van de diensten van de voorzanschaft, voornamelijk om financiële redenen.
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Marijtje Lepelaer vult een ‘strontpot’ voor
dominee Sceperus.
Niet alleen Jacob Lepelaer, maar ook zijn
broers en zusters houden de gemoederen van
de kerkenraad bezig. Marij bijvoorbeeld, heeft
weinig op met dominee Sceperus en laat dit
duidelijk blijken !
Dominee Jacobus Sceperus, die in 1638 van
Qostzaan naar Gouda kwam en hier in 1678
overleed, was een markante, maar ook omstreden figuur. Hij woonde met zijn gezin aan de
Lange Tiendeweg (nr. 33) in het huis genaamd
‘De Eijerkorff’. Zijn felle verzet tegen het
opbloeiende rooms-katholicisme en zijn ongezouten kritiek op allerlei volksvermaken zoals
de kermis en het Sint-Nicolaasfeest, leverde
hem nogal wat vijanden op. Hij gaf in 1658 een
boekje uit, getiteld ‘Geschenck op geseyde
St. Nicolaes avont’, waarin hij van leer trok
tegen deze traditie, die hij beschouwde als een
overblijfsel uit de rooms-katholieke tijd. In datzelfde jaar verzoekt de kerkenraad aan de magistraat om “verbod en inbindinge te doen ontrent
het coopen en vercoopen van kindergoet op
St. Nicolaes Avont, mitsgaders oock ontrent het
pleegen van alle insolventien (ongeregeldheden) achter straeten alsdan wordende gepleegt”.
Het stadsbestuur reageert onmiddellijk met een
openbare publicatie aan de pui van het stadhuis
(Bijlage 111); nu is aantasting van de openbare
orde op het eigen terrein in het geding!
In de vergadering van 30 maart 1645 komt
Marijtjes aandeel betreffende een zeer ongewone gebeurtenis ter sprake: “Is verstaen dat de
suspentie6 van Maritgen Lepelaers sal continueeren. Ende also geruchten gaen dat sij een
seker vrouwspersoon met naeme Haesjen soude
aengesocht hebben, om aen de deure van de
praeside (dominee Sceperus) ontucht te plegen,
ende aen deselve een dreck-pot te hangen, is
verstaen dat men de selve saecke met den eersten sal ondersoecken en nae bevindt van saecken in aller ernst te procederen”.

‘Stijff inde kaecken, maer slap inde saecken”.
Dus wordt Haesje Gerrits Vervel voor de vergadering van 27 april 1645 ontboden. Wanneer zij
haar verhaal doet, weten de broeders niet wat
zij horen ! Haesje vertelt “...hoe sij van
Marijtjen Lepelaer (dewelcke doorgaens veel
quaets in haer huijs spreeckt ende lastert van ds.
Slapperius, defigurerende (bedoelende) daer
meede Sceperus, was versocht en aengeport
geworden omme een strontpot voor de deure
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van Sceperius te hangen, dat sij met erwten ende
bonen werpen en goijen soude in de glasen van
de opgemelten Sceperus, ten eijnde hij off
ijmant van de sijne daer op uijt-tomende, de pot
dien op het lijff vallen sou. Voort dat Marij
Lepelaer de pot daer toe gegeven had, ende
deselve met dreck gevult sijnde, was van
Haesjen, met saemen de jongste dochter van
Manasse Steevens, out ontrent 13 a 14 jaeren,
genaemt Francijntje genomen, om het geseijde
te effectueren. Doch dat sij, Haesjen, onder
wegen begon een aff-schrick te crijgen om sulcx
voor de deure van een praedicant
te doen, onverrichter saecke (de dreck hebbende wechgeworpen) weeder ten huijse van Marij Lepelaer voorszeid gecomen was, dewelcke horende uijt haer,
dat het voornemen niet volbracht was, tot haer
seijde: ‘Ick hoor wel Haes, dat ghij stijff inde
kaecken, maer slap inde saecken sijt’.
Haesje verklaart alles zo eerlijk mogelijk te
hebben verteld en verzoekt om ook Francijntje
Manasse te ondervragen. Het jonge meisje
wordt thuis, in aanwezigheid van haar moeder,
door dominee Vogelsanck en een ouderling
bezocht. Zij bevestigt Haesjes verhaal en vertelt
hoe ook zij door Marij Lepelaer was aangezet
“tot het plegen van de voorgemelte vuìjlicheijt”
en evenals Haesje, onderweg berouw kreeg.
Verder “screijde en beclaegde de dochter dat sij
haer so verre door Marij Lepelaer hadde laeten
gebruijcken”. Het Notarieel Archief (Bijlage
IV), geeft een andere lezing van het gebeurde.
Als Marij Lepelaer, geheel tegen haar gewoonte in, voldoet aan het verzoek om in de vergadering van 29 juni 1645 te verschijnen, is zij
vergezeld van haar broer Jan, die pachter is van
diverse imposten, zoals bier en zout7. Hij staat
erop met zijn zus binnen gelaten te worden, zo
niet, dan vertrekken zij beiden, Dit herhaalt
zich nog enkele keren, bij welke gelegenheid
zij “de vergadering seer smadelirjck bejegenen”.
Op 2 augustus brengt Marij zelfs twee broers
mee en verklaart “dat se sonder haer broeder
Jan niet intomen en wilde noch soude, al waer
het oock dat de kerckenraet haer duysentmael
quame te ontbieden”. Op 5 oktober geeft de
kerkenraad toe en vraagt men Marij, wat zij
heeft te antwoorden op de tegen haar ingebrachte beschuldigingen. Als zij zwijgt neemt
broer Jan het woord, “met groote trotsigheijt”
en leest een verklaring voor ter verdediging van
zijn zuster. Wanneer Marijtje in haar zwijgen
volhardt, geeft de kerkenraad de zaak in handen
van de Classis, tegelijk met enkele andere actuele problemen die om een oplossing vragen.
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gerucht :en’ die over het paar gaan. Vanaf die tijd
wordt er niets meer over haar vermeld, behalve
dat ze in mei 1664 in de St.-Janskerk is begraven, zevenenvijftig jaar oud.
Over Haesje Vervel wordt niets meer vernomen, maar van Francijntje Manasse gaat in
1654 het gerucht “dat se een kint sou hebben in
hoererije”. Zij weigert om voor de kerkenraad
te verschiinen,
maar in februari 1655 vraaEt
haar moeder of enkele afgevaardigden haar wiïlen vergezellen naar “een seecker huijs”, om
daar met haar dochter te spreken. Het meisje
bekent onder tranen haar “oncuijsheijt”, maar
beweert met nadruk dat ze van niemand anders
zwanger was geworden, dan van een kuiperszoon uit Rotterdam, die officieel met haar was
verloofd. Tot haar grote droefheid was hij echter in de Engelse Oorlog8 gesneuveld.

Lange Tiendeweg 33. Hier woonde dominee J. Sceperus met
zijn gezin. Zijn pastorie werd in 1646 doelwit vun de boze
plannen van Murk Lepelaer: Het pand vormt yf~ n&~&&
von Hulscher & ~Plak Woizinginrichting.
Rechts de boekhandel van E Verkaaik.
..,I.
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H o e h e t a f l i e p m e t Marij, Haesje e n
Francijntje.
Nadat Marij en hàar zuster Lijsbeth nog herhaaldelijk in opspraak zijn geweest, beginnen
beiden het jaar 1647 met een schone lei en
schrijven aan de kerkenraad ‘dat zij wel tot een
gesprek bereid zijn’. In weerwil van hun spijtbetuigingen gaat de kerkenraad niet over één
nacht ijs. Pas als blijkt dat Marijtjes berouw
oprecht is, wordt in, de vergadering van ,22 september 1647 besloten dat alles wat over haar in
de notulen staat geschreven “van nul en gener
waarde zal zijn ende als noijt gepasseert”. Het
gezegde ‘een vos verliest wel zijn haren, maar
niet zijn streken’ geldt ook voor Marij. In 1653
vraagt Jacob Lepelaer om een attestatie voor
Claes Dircksz van Roon en Marichjen Ariens
Lepelaer. Heeft Marij uiteindelijk nog een
levensgezel aan de haak geslagen? Dan is ook
hij niet van onbesproken gedrag, want de attestatie wordt hun geweigerd ‘vanwege de kwade

Arent Lepelaer 111, (glas)schilder en tekenaar.
Over deze Arent is in september 1998 uitgebreid gepubliceerd9.
Daarbij is het jaar 1642 per
abuis als zijn geboortedatum vermeld: Arent 111
werd geboren/gedoopt
op 25 augustus 1655 als
zoon van Jacob Lepelaer en Hester Antipas van
der Barre, Doopgetuigen zijn Hester Dircx en
Marij Lepelaer. Op 11 november 168 1 trouwt
hij met Maria Moors, na haar overlijden in
november 1689 met Anna de Bruijn, jongedochter van Bodegraven. Hun enige, kind, gëboren en gedoopt op 20 juli 1695 wordt tien dagen
later begraven; Anna ,overlijdt op 21, augustus
1725, Arent ITI is de ‘artist’ van de familie. Zijn
vaardigheid \ in het tekenend en (glas)schilderen
bezorgen hem talrijke opdrachten, zowel van
het stadsbestuur als van de kerk., Zijn belangrijkste prestatie is ongetwijfeld het naschilderen
van de Goudse Glazen op kalfsperkament, om
de daarin aanwezige kleuren vast te leggen,
waartoe hij in 1688 is gecontracteerd. Hij
woont van 1690 tot 1726 aan de Zeugstraat (nr.
32). In 1690 verschijnen harent, zijn zuster
Anna, haar man Jacobus Gerritszn Knunnick en
Gerrit Franzen Sarbrugge, die met zijn zuster
Maria is getrouwd, voor de kerkenraad. Zij bieden hun verontschuldiging aan over een voorval, gepasseerd in 1688, “verzoekende dat sij
wederom in de gemeinschap
mogten werden
aangenomen, wenschende dat het voorgaande
niet meer mogte gedagt werden en beloovende
sig als eerlijke en stigtelijke lieden te sullen
gedraagen, of ook anders sig alle kerkelijke tugt
en discipline te willen onderwerpen”. Arent
houdt woord en is vanaf 1708 zelfs geruime tiid
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seijde, dat Jacob Arents
Aren& Lepelaer
Lepelaer bij
bij de
de ‘AA
AA
Magistraet sonde gestelt zijn in plaetse van
Gabriel Vinck in de diensten van voorleser,
voorsinger ende selfs van sieckentrooster. De E
vergaderinge verstaet met droefheijt, dat sulx
sonder de minste kennisse van den E kerckenraedt is gedaen; ende alsoo niet en can overgesien werden; doch dese saecke van gewichte
zijnde, in dewelcke voorsichtelijk dient gehandelt te werden; sal men daerover in vollere vergaderinge handelen. Ende sal tot
tot dien
dieneinde
einde in ‘t
begin dienen een extract te hebben van die resolutien des A Magistraet, om in alles met goeden
gronde voort te gaen. Sal daerom op morgen de
E vergaderinge extraordinaris bijeen geroepen
worden”. (AHGG, KA 2, lv).
” Wel te weten dat mijn beroepinge tot de voorseyde ampten _noch
noch niet
niet voltrocken
voltrocken en
en is,
is, ende
daerom, soo ick meyn, niet kerckelick genoegh
kan wesen, dewijle ick noch,
noch van
van de
de kerckenraedt niet geexamineert, ende aengaende mijn
bequaemheijt ondersocht
en ben, doch segge
daer bij dat mij sulcks niet te lasten behoort,
noch kan geleyt werden, dewyle ick alle kerckelicke middelen ter handt hebbe genomen,
ende deselve bedieninge van die predicanten,
ouderlingen en diaconen versocht hebbe, ten
deele door mij, ten deele door mijn vader, sulck
dat ick geen beswaernisse
beswaernisse daer
daer door
door inin ‘mijn
mijn
gemoet hebbe.. . Maer wel beswaert ben
geweest, dat die predicanten
mij, die nochtans
haer lidtmaet ben, die geseyde ampten off schynen te misgunnen, dewyle sy my niet willen
ondersoecken, veel weyniger tot noch toe stellen; ofte qualick te nemen dat ick, beneffens de
leden des kerckenraets, voor die Heeren
Magistraten
Magistraten ,als
als myne
myne betale-heeren
betale-heerengekent
gekent ende
gee[e]rt hebben”. (AHGG, KA 2,21r en v).
Bijlage 111.
“Publikatie gedaen van de puije, tot weeringe
van ‘t vercoopen van St. Nicolaes goet.
Den Schout met mijn Heeren van den Gerechte
hebben om
om seeckere
seeckere reedenen
,haer
haer daer toe
moverende, gekeurt ende geordonneert, keuren
ende ordonneren mits dezen, dat niemant
met eenige craemen off waeren, die men
St. ,Nicolaes
Nicolaes goet
goet noemt,
noemt, en
en sal
sal mogen
mogen op
op de
de
Marckt ofte elders voorstaen op St. Nicolaes
Avont, off dagh, niet alleen nu,
Avont;
nu, maer
maer oock in
in
toecomende
~tijden,
tijden, anders
anders dan
dan elcx in sijn
eijgen huijs, off dat hij in huijre bewoont; son-

der dat daer toe eenige
eenige: huijsen
huijsen off
off pothuijsen
pothuijsen
gehuijrt, of bij vergunningh oft toelating
gebruijckt sullen mogen worden, op de verbeurte van de waeren, en
en daerenboven
daerenboven op,
op de
boete van ses guldens,
En also als dan groote petulantie (rumoer) en
stouticheijt wert gepleegt die niet en staet te
verdraegen, daer
~daer teegens
teegens in
in alle
alle manieren dient
te worden versien. So is ‘t dat mijne Heeren van
den Gerechte gestatueert hebben,
hebben, Dat
dat geene jongens, off eenige andere wie het oock soude
moogen wesen, haer sullen vervorderen eenige
insolventie te gebruijcken
gebruijcken op
op pòene
poene van dadelijck geapprehendeert (gevangen gezet) te werden, onder de trappen van het Stadthuijs deser
steede, ende aldaer ‘te
te sitten
sitten tot
tot discretie
discretie van
mijn Heeren van de Gerechte. Ende dat de
Bailljouw, sijn Steedehouder, ende des Heeren
Bailljouw;
Dienaers volcomen gelooff (volmacht) sullen
hebben in ‘t apprehenderen van de overtreders.
Gepubliceert den 33 december
december 165
1658”.
8”.
Bijlage IV.
Inv. nr.
nr., 137
137 1/171 notaris Th. of ‘Dirck
Dirck Vlack.
17 september 1645.
“Verclaren Pieter Willemsz. van Antwerpe,
laeckenwercker binnen Gouda en Cathelijne
Kempenaers, zijn huisvrouw ten verzoeke van
Maria Lepelaer, ongehuwde,
ongehuwde dochter,
dochter, te weten,
dat tijdens de laatste Vasten op zekere morgen
om circa
circa 07.00
07.00 uur
uur bij,
bij hhen
e n ,is
is gekomen:
gekomen:
Haesken Geraerdts Vervel, huisvrouw van
Nicolas dú PU, die heel kwalijk tevreden is
geweest dat de avond tevoren omtrent 22.0022.30 Maria Lepelaer - zonder oorzaak - door
een opmerking van Francine Manasses grote
opschudding heeft gemaakt, Zeggen de deposanten dat Francine Manasses - die bij hen is
gekomen ‘-- de
de oorzaak geweest
geweest, isis van
van al
al het
het
gekrakeel en dat zij Haesken had opgestookt.
Verklaard Pieter Willemsz. te weten dat
Haesken Geraerdts afgelopen april ten huize
van ds. Sceperus
Sceperus is
is geweest
geweest om
om daar
daar ,akte
akte of
attestatie te krijgen van haar kerkelijke geboden” (ondertrouw).

Peter Ernst is medewerker van de Streekarchiefdienst Hollands Midden. Hij stelde een
uitgebreide genealogie samen van de familie
Lepelaer en onderzocht notariële akten en politierapporten, waarin hun namen worden genoemd.
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