
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Koen Goudriaan vraag aan de orde wie de kapel gesticht heeft en
met welk doel. De aard van het Barbaragilde

Aan de Kuiperstraat is nog de toren te zien die wordt besproken en het functioneren van het
herinnert aan de kapel van Sint Barbara die gebouw als gasthuis en kapel, Na een crisis
vroeger op de hoek met de Keizerstraat heeft omstreeks 1540 komt voor de gasthuisfunctie

a gestaan. Aan het functioneren van deze kapel in die van armenschool in de plaats. Om de mede-
het middeleeuwse Gouda kleven enige raadsels. deling van Walvis, dat er ook een Barbara-
Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan klooster zou zijn geweest, op waarde te kunnen
het oplossen daarvan. schatten, moet tenslotte op de herkomst vanc: Aan de oorsprong van de raadsels liggen deze mededeling wat dieper worden ingegaan.
enkele opmerkingen van de stadsgeschied-
schrijver Ignatius Walvis. Deze geeft niet alleen De stichting
informatie over de Barbarakapel, maar vermeldt De grond waarop de Sint Barbarakapel zou
ook dat aan de kapel tevens een school verbon- worden opgericht werd tussen 1468 en 1505 in
den is geweest en dat er bovendien omstreeks drie etappes door het Barbaragilde in eigendom
1530 in Gouda een Barbaraconvent of -klooster verworven. Op 4 februari 1468 kocht het gilde
zou zijn gesticht. i In onze eeuw is de Sint van Jan Grobben een huis en erf aan de Keizer-
Barbarakapel voorwerp van onderzoek geweest straat op de hoek met de Kuiperstraat  Nog kort
van twee achtereenvolgende Goudse stadsarchi- tevoren, in 1456, had op dit erf aan de zijde van
varissen, J. Taal en J.E.J. Geselschap. Beiden de Simonjudenstraat (zo heette de Kuiperstraat
hebben niet alleen onderzoeksdossiers nagela- toen) een ‘Onse Vrouwenhuusgen’ gestaan8
ten, maar ook de gedachtenvorming rondom de een klein Mariakapelletje. Dit gebedshuisje ter
kapel vooruit geholpen.2  Taal signaleerde dat in ere van ‘Onse Soete Vrouwe’ wordt al genoemd
de middeleeuwen behalve van een kapel ook in 1408,9 Of het er in 1468 nog stond is niet
steeds sprake was van een Barbaragasthuis. zeker: in de verkoopakte van het erf van Jan
Tegenover de mededeling van Walvis over het Grobben komt het in ieder geval niet voor.
‘St. Barbers Convent’ stond hij enigszins scep- De bestuurders van het Barbaragilde stichtten
tisch,  maar hij meende toch dat zij een kern van op het terrein dat ze gekocht hadden onmiddel-
waarheid moest bevatten. Misschien - aldus lijk een gasthuisje: het wordt al in 147 1 ver-
Taal - hebben zich enkele nonnen naar het meld.lO  Mogelijk beperkten ze zich er in eerste
Barbaragasthuis begeven om er de verpleging instantie toe het huis van Jan Grobben als hos-
op zich te nemen.3 Geselschap heeft de vraag pitaal  in te richten. Vast staat, dat ze met het tot
aan de orde gesteld, welke organisatie er achter dan toe gekochte areaal nog niet tevreden
de stichting van de Barbarakapel en van het waren. Tussen 1473 en 1487 hebben ze beslag
gelijknamige altaar in de Sint Janskerk stak. Hij weten te leggen op twee ‘kameren’ (éénkamer-
kwam tot de conclusie dat dit het gilde van de huisjes) met erven ten westen van het gasthuis

? pottenbakkers moet zijn geweest.4  Recent archi- aan de Simonjudenstraat. Vermoedelijk ging het
tectuurhistorisch onderzoek van Goppel en Van hierbij om een smalle strook grond en stonden
der Meule heeft waardevolle gegevens over nog de huisjes niet naast maar achter elkaar. De pre-
aanwezige bouwresten van de kapel aan het cieze  toedracht is moeilijk te reconstrueren,
licht gebracht, maar inzake de vraag naar orga- omdat niet alle eigendomsoverdrachten zijn
nisatie en functie van de kapel in de middeleeu- overgeleverd. l l
wen komen de twee auteurs niet verder dan hun Ten slotte  volgde in 1505 een afronding van
voorgangers.5  In de catalogus voor de tentoon- het terrein in noordelijke richting, dus aan de
stelling Gilden in Gouda heeft de auteur van dit Keizerstraat. Hier stond een huis dat in de laat-
artikel een lans gebroken voor de opvatting dat ste jaren van de vijftiende eeuw steeds van eige-
de kapel in beheer was bij één van de vele reli- naar verwisselde en dat aan de noordkant
gieuze broederschappen die Gouda rijk was.6 begrensd werd door een steegje. Op 6 maart

In het nu volgende wordt aandacht besteed 1505 werd het door de toenmalige eigenaar,
aan bouwkundige aspecten van de geschiedenis Adriaen Willemsz, verkocht aan de overmans
van de Barbarakapel: de stichting ervan in de en dekens van de Sint Barbarakapel,i2  Die heb-
late middeleeuwen en de geleidelijke transfor- ben vrij snel het noordelijke gedeelte naast het
matie in de periode daarna. Vervolgens komt de steegje weer van de hand gedaan maar het zui-
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delijke  deel bij het gasthuis gevoegd, Dit blijkt
daaruit, dat een rente van twee pond voortaan
drukte op het gasthuis en het in,particuliere  han-
den verkerende huis ten noorden ervan eeza-Q
menlijk.13 Nadien zijn aan de Keiz&raatzijde
geen veranderingen meer opgetreden in het
grondbezit van het gasthuisje. In het noordelij-
ke buurhuis woonde vanaf 1553 Gerrit Dirksz
de Melcker, naar wie het Gerrit de Melker-
steegje werd genoemd. l4

Op deze eigendomsverwervingen is wat die-
per ingegaan omdat er conclusies uit getrokken
kunnen worden voor de bouwgeschiedenis van
de kapel. Goppel en Van der Meule signaleren
dat er ooit bij het maken van een doorbraak aan
de Kuiperstraatzijde kloostermoppen te voor-
schijn zijn gekomen en vragen zich af of we
hierbij met een middeleeuwse voorganger van
de kapel te maken hebben.15  Het Onze
Vrouwehuisje zou hiervoor een goede kandi-
daat zijn. De etappegewijze verwerving van het
terrein door het Barbaragilde betekent dat de
kapel, die in zijn later bekende gedaante (
éénbeukige, vier traveeën diepe ruimte me1
de noordzijde een aan drie zijden omsl
koor’) het gehele terrein in beslag nam. ir
vorm pas van 1505 of iets later kan

Veranderingen aan het gebouw

burgemeester Jacob Verboom  in 1665, schout-
bij-nacht Johan den Haen in 1673 en een con-
sortium bestaande uit Jan Gillisz Oirschot en
Adriaen Palensteyn in 169 1 .21 OD een bepaald
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moment is de kapel door de plaatsing van
dwarsmuren op de traveemaat in vier delen ver-
deel&  waarvan er drie (Keizerstraat 106, 104 en
102) als woonhuis in gebruik werden genomen.
Wanneer dat precies is geweest kan uit de trans-
portakten niet worden opgemaakt: die spreken
steeds van de verkoop van de ‘Barbarakerk’ als
geheel, samen met een huisje dat er tegen aan
stond. Curieus is wel dat dit huisje zich uit-
strekte van de Kuiperstraat tot aan de uitgang of
deur van de kerk: dat zou inhouden dat de kapel
in deze tijd een zijingang aan de westkant heeft
gehad,22

De verdeling in woonhuizen vond volgens
Walvis omstreeks 1690 plaats.23  Misschien
moeten we er Oirschot en Palensteyn, de kopers
van ló91_  voor vernntwnnrdpliik  stellen. In
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ieder geval werd de compartimente
keer doorgevoerd, zoals blijkt uit de
gelijkenis van de gevels van de wo(
uit de overeenstemmende vloerhol
panden.24  De opdeling  van in goed
kerende maar overbodig geworder
met een religieus karakter was in - - . -~-~
beproefde techniek. Hoe men daarbij te werk
ging vernemen we uit de voorwaarden van ver-
koop van het ‘grote huis’ van de Clarissen in
1592. De kopers (elk van één appartement)
moesten ‘tusschenbeyden’ een scheidsmuur van
één steen dik tot de eerste zolder bouwen.
Daarboven tot in de kap diende de scheidsmuur
een halve steen dik te zijn. De kosten waren fif-
ty-fifty voor de kopers ter weerszijden.25 Van
zolders en van meerdere kopers is bii de
Barbarakapel geen sprake, maar ovc
werkwijze hetzelfde.26

De belangrijkste gebeurtenis in de achttic
eeuw is de rechtzetting van de tor
Voor het verhelpen van de scheefst;
meester-vijzelaar Hendrik Kuytert
dam ontboden, die het karwei al

De verdere lotgevallen van de Barbarakapel
betrekkelijk snel verteld. Door de Hervorr
verloor zij haar functie als bedehuis voo
rooms-katholieke eredienst. De in de stad g---
gen bezittingen van de broederschannen vielen
toe aan de stad Gouda, die in het ---J  - - -

158 1 overging tot de verkoping bij opbod
de Barbarakapel. Koper was een zekere
Aelbert Eimbertsz Klouck, zijn borgen w
Claes Thonisz en Willem Feel. Het eigen
van de toren behield de stad aan zichzelf. l6  ’
in 1576 was overgegaan tot de sloping va
Noodgodskapel aan de Haven, had het stac
stuur de klok in de toren van deze kapel
overbrengen naar de Barbaratoren. l7 Omda
Klouck bij de betaling van de Barbarakapel in
gebreke bleef, viel het eigendom ervAn  in 1583
tne  mn  7iin horpen.  l,ater  bleek di

xigens is de

.--- --- -_ --
I.,1 uIsL  “-J-- -‘--= ---. -_.~-~ vvII  ,u kapel ove-
rigens toch in het bezit van de erfgenamen van
mr. Klouck.19  In ieder geval  was de kanel met
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f. 1200,27  Met torens heeft het ve
met zijn slappe bodem nooit veel g-----  ~ ----.  -
Zo haalde in de winter van 1572/3 een troep
schelmen de toren bij  de kerk van het
Mariaklooster aan het Nonnenwater met een
touw omver: erg stevig zal hij al niet meer heb-

28ben gestaan. In 1665 werd de toren van de
gasthuiskapel aan de Oosthaven afgebroken.29
Enkele jaren vóór het karwei aan de Barbara-
toren was mr. Kuytert al eens naar Gouda
gehaald om de Onze Lieve Vrouwetoren aan de
Nieuwe Haven op  te viizelen.30  En in 1869
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en de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de sche-
ve toren van de Sint Joostkapel gesloopt.31

archief van Gouda de reeks Eigenboeken, waar-

Ook aan het begin van de negentiende eeuw
was de kapel, met appartementen en al, nog

’ steeds in handen van één eigenaar. In 1820 werd
zij door de erfgenamen van Gerrit Fortuin over- _
gedaan aan de pijpmaker Pieter Homman.  Op
de kadastrale minuut zijn de contouren van de
kerk dan ook nog duidelijk te herkennen (zie
afb.). En op.de  litho van G.J. Verspuy uite 1859
kan men de gelijkvormige zeventiende-eeuwse
gevels van de drie in de kapel gebouwde woon-
huisjes evenals het driezijdig gesloten koor nog
goed onderscheiden (zie afb.). De ingrijpendste
veranderingen, waaronder de sloping van het
koor, dateren pas van ná die datum. Tot op de
huidige dag bevinden zich belangrijke bou-
t.r**n+an  *rrrn  Am  l,,a,l  ;.m  An  u**-,.-  vr.-.... AA **7-,.-
w1c31c11  varruc  nclpcl  1llUC 111u1c11  vil11  UG wuu11-

huizen ter plaatse, met name aan de kant van de
westgevel.  De toren, die te lijden had van los-
latend metselwerk, roestende ankers en andere
gebreken, is in 1988 gerestaureerd.34

Hoe de kapel er in de zestiende eeuw heeft
uitgezien is dus al met al vrij goed te reconstru-
eren. Het valt echter af te raden bij een derge-
lijke reconstructie gebruik te maken van de pen-
tekening die Jacob Stellingwerf van de
Barbarakapel maakte. 35 De tekening moet de
situatie weergeven zoals deze in 1566 was.
Maar terwijl Stellingwerf de vensters in de eer-
ste en vierde travee weglaat, tekent Verspuy in
1859 op grond van eigen waarneming wél (de
resten van) een spitsboogvenster in de vierde
travee. Bovendien geeft Stellingwerf de toren
één blindvenster in de verdieping, terwijl we
geen enkele reden hebben om aan te nemen dat
de huidige twee blinde vensters een latere toe-
voeging zijn (ook de toren van de Sint Joost-
kapel telde twee van dergelijke nissen). Zoals
dat eerder is aangetoond voor de Sint Joost-
kapel, werkte Stellingwerf ook hier vanuit zijn
fantasie, en niet naar een kopie.36

\

\
-Detail kadastl

in verkopingen van huizen -worden geregis-
treerd.39  Daar zijn dadelijk veel huizen bij die
bezwaard zijn met een kleine rente ten gunste
van Sint Barbara.

Geselschap heeft de veronderstelling uitge-
sproken dat het Sint Barbaragilde de Goudse
pottenbakkers verenigde.40  Maar pottenbak-
kers, in de Nieuwe Tijd een belangrijke be-
roepsgroep, ook vanwege de rol die ze speelden
bij de pijpenfabricage, komen in het middel-
eeuwse Gouda slechts mondjesmaat voor. We
horen een paar keer van een zekere Claes
Martijnsz, wiens huis gelegen was buiten de
Potterspoort, maar daarmee is onze informatie
over dit beroep in de middeleeuwen vrijwel uit-
geput41  Onder de bij het stadsbestuur binnen-
gekomen stukken bevindt zich een in 1475
opgestelde lijst van goederen die in een reeks
van jaren door de Goudse schipper Herman
Claussone te Antwerpen bij het tolhuis waren
aangegeven: behalve het onvermijdelijke
Goudse bier vinden we hennep, garen, boter en
zelfs vensterglas, maar geen pottenbakkerswa-

Gilde, gasthuis en kapel ren.42  Het Barbara-altaar in de Sint Janskerk
Het ‘Sinte Barberengilde’, de stichter van de wordt in de bronnen vaak vermeld, maar nooit

4 kapel aan de Kuiperstraat, wordt voor het eerst onder de benaming ‘pottenbakkersaltaar’.
genoemd in de processielijst in het Eerste
Verhuurboek.  Deze lijst geeft de volgorde aan

Daarom kan Geselschaps suggestie niet worden
I aanvaard. Geselschap was zich niet bewust van

waarin gilden in de processie moesten lopen en het bestaan van een type religieuze broeder-
werd oorspronkelijk opgesteld in 1404. Korte schappen - altaargemeenschappen - dat niet aan
tijd later werden nog enkele gilden toegevoegd, een bepaalde beroepsgroep gebonden was. Eén
onder andere dat van Sint Barbara. Daarna van deze broederschappen, waarin religieuze en
horen we opnieuw van dit gilde in 1443 : in dat charitatieve activiteiten centraal stonden, was
jaar vindt de herwijding plaats van negentien het Barbaragilde.
altaren in de Sint Janskerk, waaronder één ter Het in 1443 herwijde altaar was behalve aan
ere van Sint Barbara .38 Deze herwijding besluit Barbara ook nog opgericht ter ere van Catharina
de periode van wederopbouw na de grote stads- en Margaretha (daarnaast ook van Agatha en
brand van 1438. In 145 1 start in het rechterliik Bartholomeüs). De drie maagden Barbara,
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Catharina en Margaretha behoorden tot de in de
late middeleeuwen zeer geliefde groep van
‘veertien noodhelpers’. Barbara werd in het bij-
zonder aangeroepen tegen een plotselinge dood,
zoals die aan de pest. Pestepidemieën kwamen
in Holland in de veertiende eeuw herhaaldelijk
voor, onder meer in 1399/1400,  en in de eeuw
daarna was deze gevreesde ziekte ‘ende-
misch’.43 Blijkbaar was ook in Gouda de
Heilige Barbara zo populair, dat er al relatief
vroeg een succesvolle broederschap tot haar eer
werd opgericht.

De s t icht ing van het  gasthuis  in  de
Kuiperstraat betekende dat het Barbaragilde er
een tweede cultusplaats bij kreeg, naast het
altaar in de parochiekerk, want het gasthuis
diende tevens als kapel. De verhouding tussen
de twee altaren, dat in de kerk en dat in het gas-
thuis, is precies andersom dan bij het gilde van
de zakdragers. Zoals elders is betoogd, stichtten
de zakdragers omstreeks 1425 eerst de Sint
Joostkapel en pas daarna het altaar in de Sint
Janskerk (om vervolgens de kapel af te sto-
ten).44  Bij het Barbaragilde gaat het altaar in de
kerk vooraf aan dat in de gasthuiskapel.

Een vergelijking met de Sint Joostkapel is
ook in ander opzicht nuttig. In een eerdere stu-
die over die kapel is beargumenteerd dat gast-
huis en kapel er één geheel vormden: een recht-
hoekige zaal met bedden langs de wanden en
een altaar in een uitbouw aan de oostzijde.45
Dezelfde argumenten gelden ook in het geval
van Sint Barbara. In de eerste decennia worden
de aanduidingen ‘gasthuis’ en ‘kapel’ afwisse-
lend gebruikt. Voor twee gebouwen was er zeker
geen plaats op het terrein aan de Kuiperstraat,
dat in oppervlakte nog veel kleiner was dan het
Sint Joostcomplex.

Zoals de tabel laat zien, verdween in de loop
van de zestiende eeuw de term ‘gasthuis’ uit de
roulatie. Dit moet wel betekenen dat het
gebouw ophield te dienen als gasthuis en alleen
zijn functie van kapel overhield. Het is van
belang, bij benadering te kunnen vaststellen
wanneer dat was, Het laatste voorkomen van de
term ‘gasthuis’ dateert van 1552: het gaat om
een post in de legger van het Catharinagasthuis,
waar voor het Barbaragebouw de uitdrukking
‘gasthuis of kapel’ wordt gebruikt,46  Leggers,

:‘t?  iu /S-?K?

Foto: Museum Cutharina  Gasthuis
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AANDUIDINGEN GASTHUIS / KAPEL

1471 RA319f. 10 gasthuis
1471 hs LvW  I,55 1-552 kapel

. 1472 RA319f. 15 gasthuis
1473 RA 3 19 f.  20/23 iasthuis
1482 Gasth. 548 f.  27v gasthuis
1486 RA319f. 131 kapel
1487 RA 319 f.  140~ gasthuis
1488 Klo,  105 f.  52 gasthuis
1500 Gasth. 549 f. 22v gasthuis
1505 RA 320 f. 263 kapel
1507 Weesh. 55 1 f.  37v

4
I I

RA 321 f.  4 gasthuis
1513 RA 321 f.  64v

/ I
gasthuis

1517 RA321 f.  106~ kapel
1519 RA 321 f.  122

t
gasthuis

1521/2  OA 2798 kapel

a d nL  - : mristratieve documenten waarin de jaarlijks
re Innen  renteposten worden opgesomd, worden
met enige regelmaat vernieuwd waarbij zoveel
mogelijk gegevens uit de voorafgaande legger
worden overgeschreven. De aanduidingen in
zo’n legger neigen er dus toe conservatief te
LIJ”-::-..  Daarom mogen we wel aannemen dat in
1552 de Barbarakapel al enige tijd was opge-

lA -__nouden  als gasthuis te fungeren. Misschien is
ook de voorlaatste vermelding van een ‘gast-
11Ll1:‘--‘2  (1532) in dezelfde zin conservatief.47
T -4.Lalen we het erop houden dat in de jaren 1520
of ten laatste in de vroege jaren 1530 het
Barbaragasthuis ophield te bestaan. We zullen
dadelijk zien dat in 1536 het Barbaragilde als
W”- -‘-  eel in de problemen zat.

Tlriet Barbaragilde werd zoals andere gilden in
Gouda, bestuurd door een college van over-
man(s) en dekens (zie tabel). Daarnaast worden
in (‘--  le beginperiode ook nog aparte gasthuis-
meesters genoemd (1473). Later komen we een
afzonderlijk bestuur van het gasthuis niet meer
I---.-  l-N-  - >gevens  over de zestiende eeuw lij-

rijzen dat de gildedekens, die vaak

1526 RA 321 f.  217~
1532 Gasth. 551 f.  48
1536 OA 43 f. 163~
1552 RA 326 f. 159~
1552 Gasth. 552 f. 76~ gasthuis of kapel

legen. ve  gt

1553 RA 326 f.  181~
ken uit te w
,,,,...+-3-1,,  n-..,

1553 1 Oe penn. kohier
1554 Weesh, 563 f. 3v

WUIUW  aallgeduid als ‘dekens van het Barbara-
alla-“-ar (in de Sint Janskerk)‘, ook voor de kapel
b e voegd zijn. Soms worden ze daarom ook
kap elmeesters genoemd ( 1554). Veel gegevens

r Ap cgrenstelling  van dit bestuurscollege

1464 Klo. 105 f.  52
1473 RA 319 f.  20
1505 RA 320 f. 263
1536 OA 43 f.  163~
1540 RA 325 f.5-5v

dekens het Barbaragildev a n
gasthuismeesters van Sint Barb: n-a dekens van het Barbaragilde-
overmans  en dekens van Sint Barbarakapel
dekens van Sint Barbaragilde (betreft de kapel)
dekens van Sint Barbara-altaar dekens van Sint Rsrhara

I \
..-.- -.-------  - - -  _---_  _-_- in de Sint

Jans-kerkj
i 1541 RA 325 f. 5’
i

dekens van Sint Barbara (-altaar)
I 1 1541 Weesh. 21 f.l44v-148  overmans endekens  van Sint Barbara-altaar
-r 1549 RA 346 f.  43 dekens,van  Sint Barbara-altaar in de Sint Janskerk

1554 RA 327 f:  25 kapelmeesters van Sint Barbara-altaar
/i 1562 RA 325 f.  5 dekens van Sint Barbara
r

1562 RA 328 f. 62 overman en dekens van Sint Barbara-altaar in de Sint Janskerk*.____- --- - -
5 1562 RA 328 f.  141 dekens van Sint Barbarakapel*

**tweemaal dezelfde reeks van drie namen
B

BESTUURDERS BARBARAGILDE

1541 Weeshuis inv. 2 1 f. 145~  Gerrit Heiie Daemsz
Jan Jansz  ;an  Stollyck
Huijch Allert messemaker

1562 RA 328 f.  62 en 141 Jan Gerrit Heiie Daemsz
RA 325 f. 5-5~ in margine Jan Lambert&

Joost Jansz
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hebben we niet, We mogen wel aannemen dat De geldnood waarin de broederschap ver-
het jaarlijks gedeeltelijk wisselde. De volgende keerde duurde nog jaren voort. In 1541 is zij
namen zijn bekend (zie tabel): niet meer in staat om de altaardienst in de Sint

De familie Heije, waartoe Gerrit Daemsz en Janskerk te bekostigen. Daarom neemt de broe-
zijn zoon Jan Gerrit Daemsz behoorden, was derschap  contact op met enkele Goudse notabe-
één van de voornaamste geslachten binnen de len. De gildebestuurders hebben vernomen dat
Goudse bestuurselite. Vader en zoon waren bei- Gijsbrecht Bouwensz Verdeel en zijn echtgeno-

\ den lid van de vroedschap en,  bekleedden vele te Dieuwèr Simonsdr een testament hebben
malen het burgemeesterschap.48 De ,andere laten opmaken waarbij de langstlevende alle
bestuurders van het Barbaragilde behoorden goederen erft, op voorwaarde dat hij of zij twee
niet tot de notabelen. eeuwige missen per week zal stichten. Inmid-

Een belangrijke figuur binnen een broeder- dels is Dieuwer overleden. Daarom kloppen zij
schap was ook de priester die als kapelaan het nu door bemiddeling van ‘goede personen’ bij
altaar bediende. Misschien kennen we voor het Gijsbrecht aan met het verzoek de gestipuleer-
Barbaragilde één persoon die deze rol heeft de twee missen aan het Barbara-altaar te doen
gehad: Willem Gerritsz Raes.  Hij wordt in 1541 plaatsvinden. En Gijsbrecht voldoet aan dit ver-
genoemd als getuige in twee rechtshandelingen zoek: elke vrijdag en zaterdag zal er een zielmis
waarin het ,Barbaragilde  wordt begunstigd.49 op het Barbara-altaar worden gehouden, ge-
Ook hij behoorde tot een bekende Goudse fami- volgd door het reciteren van de psalm De pro-
lie, die in de zeventiende eeuw de naam Bik zou fundis.  En elke dag zullen de namen van de wel-
gaan dragen. 5o Zijn vader, Gerrit Raesz, bezat doeners worden voorgelezen uit het zielboek,
een brouwerij aan de Keizerstraat-westzijde die In de notariële oorkonde, die in afschrift
in de richting van de Simonjudenstraat (Kuiper- bewaard is, worden ook de renten opgesomd die
straat) afwaterde. Naar hem (of naar een Gerrit voor deze zielmissen apart worden gezet, waar-
Raesz die twee generaties vroeger leefde) is het onder twee van een half pond elk op twee hui-
Gerrit Rasensteegje  genoemd dat, net zoals het zen,  één in de Naaierstraat en één in Tevecoop
Melkerssteegje, de Keizerstraat met de Raam (Turfmarkt zuidzijde). Merkwaardigerwijs had
verbond.51  Die nabijheid tot de Barbarakapel het gilde deze huizen het jaar daarvoor van
kan toeval zijn, maar er zijn ook aanwijzingen Gijsbrecht Verdeel gekocht en aan derden door-
dat in deze tijd vooral de buren zich voor de verhuurd.57  Helemaal doorzichtig zijn deze
kapel interesseerden. transacties niet: misschien vond de verkoop van

Dat blijkt in 1536, een jaar waarin het Bar- de huizen door Verdeel voor een symbolisch
baragilde in een financiële crisis verkeerde, Het bedrag plaats en ging het er vooral om de gil-
gilde richtte een verzoek om assistentie tot het dedekens  van regelmatige inkomsten uit huur te
stadsbestuur om uit de schulden te geraken. De voorzien. De toenadering tussen het gilde en
vroedschap voelde er blijkbaar niet veel voor Verdeel heeft dan al een jaar vóór de overeen-
om het gilde te hulp te schieten en adviseerde de komst over de zielmissen plaatsgevonden.58
dekens om de schulden te betalen uit de goede- Tegelijk met de overeenkomst met Verdeel
ren van de Barbarakapel en die kapel dan, tot weten de dekens een gelijksoortige afspraak tot
wederopzegging, in beheer te geven aan de stand te brengen met de gezusters Machteld en
‘buren’.52  Men krijgt hier dus de indruk, dat de Neeltje van Neck,59 De overeenkomsten worden
goederen van de kapel een apart fonds vorm- dan ook gezamenlijk beklonken in het huis van
den, te onderscheiden van de inkomsten van het Machteld van Neck aan de Korte Tiendeweg.
gilde. De suggestie van de vroedschap om de De zusters voeren het testament uit van hun
kapel aan de buren over te doen was ongetwij- ouders, Hendrik Willemsz de Backer en Neeltje
feld ingegeven door de belangstelling die zij Hendriksdr van Neck,  en van hun broer, de
voor de kapel hadden getoond. In Gouda was priester mr. Gerrit Hendriksz van Neck.60  Ook
het beheer van een kapel door een groep buurt- zij stichten, onder voorwaarden die overeenko-
bewoners niets nieuws. In 1429 hadden de~zak- men met die van Verdeel, twee wekelijkse ziel-
dragers de Sint Joostkapel aan de buren overge- missen, die op woensdag en donderdag zullen
dragen.53  En nog iets vroeger, in 142 1, blijkt het worden gecelebreerd. Onder de renten die ze
bestuur van het Onze Lieve Vrouwehuisje in beschikbaar stellen is er één van drie schilden
Hondscoop op de hoek van Springwijkersteeg op land in Moordrecht en één van een pond op
te berusten bij de tien naaste eigenerfde buren.54 een huis aan de Galgkamp.  Evenals dat bij
Het is overigens nog maar de vraag of de dekens Verdeel het geval was, bepalen ook de zusters
van het Barbaragilde de raad van de vroedschap Van Neck dat, als het gilde bij de uitvoering van
hebben opgevolgd. In ieder is de kapel in 1562 de missen in gebreke blijft, de ‘vrienden’ (fami-
nog (of weer) in handen van het gilde.55 lieleden) bij wie de notarisoorkonde dan berust
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de inkomsten in handen van de Heilige Geest- het opheffingsbesluit spreken duidelijke taal:
en de Gasthuismeesters zullen stellen ten be- beide situeren de school in de kapel.
hoeve van de armen.62 Het is jammer dat Walvis maar een gedeelte

Of met deze fundaties de problemen van het van de Ordonnantie weergeeft. Daardoor weten
gilde blijvend waren opgelost, is niet met zeker- we niet wanneer deze werd uitgevaardigd. De
heid ‘te zeggen. Bij de opheffing van de gilden tekst, voorzover wél overgeleverd, geeft maar
is de Barbarabroederschap één van de rijkste in een -heel globale aanwijzing voor de datering.
de stad, met een jaarlijks inkomen van bijna 42 Bij het bestuur van de armenschool is een rol
gulden. Dit inkomen bestond uit een groot aan- weggelegd voor de weeskamer, het college van
tal kleine huisrenten (29 stuks, gemiddeld 1,45 weesmeesters die namens de ,stadsoverheid  de
gulden).63 materiële belangen van halve en hele wezen

behartigen. Maar dat helpt ons niet verder.
Armenschool Weliswaar is het archief van de Goudse wees-
Nadat de Barbarakapel had opgehouden als gas- kamer pas vanaf 1557 overgeleverd, maar het
thuis dienst te doen, kreeg het gebouw een nieu- bestaan van de weeskamer gaat tot 1459 terug.68
we bestemming als armenschool. Walvis weet Zo oud kan de Ordonnantie niet zijn. In het stuk
te melden dat de school speciaal voor ‘dochter- wordt een regeling getroffen voor het geval dat
kens’ was bedoeld en hij situeert haar niet in in de school iets anders dan het oude katholie-
maar achter de kapel, op de hoek met het ke geloof zal worden geleerd.69  Dit betekent dat
(Melkers)steegje.  In zijn tijd stond daar nog een de opstellers ervan al hadden kennis gemaakt
wagenhuis dat “de Schoole  van St. Barbara’ met de eerste uitingen van Luthers nieuwe leer.
heette.64 Walvis neemt ook een deel van de tekst Daarmee zijn we een eind in de zestiende eeuw,
van een Ordonnantie op de armenschool in zijn vermoedelijk niet vóór 1530. Dat is in overeen-
geschiedwerk op. 65 Bovendien heeft hij weet stemming met de beëindiging van ,de  functie
van een legaat van vijftig gulden ten gunste van van gasthuis en, zoals nog zal blijken, ook,met
deze school in het uit 1562 daterende testament de algemene context, van de armenschool. De
van Dirk Cornelisz van Oudewater alias van school bestond in ieder geval in 1562, gezien
Hensbeek.  Na het begin van de Opstand, in het testament van Dirk Cornelisz van Hensbeek.
1589, toen de armenschool was ‘gecesseerd’ Een preciezer jaartal valt niet te geven.
(had opgehouden te functioneren), gaven de Wie de Ordonnantie heeft opgesteld staat er
burgemeesters de inkomsten ervan aan het drie in de tekst bij Walvis ook niet bij. Maar ordon-
jaar tevoren opgerichte college van Aalmoeze- nanties worden door overheden uitgevaardigd,
niers ten behoeve van bijstand aan de arrnen.(j7 en gezien de inhoud van de bepalingen is de
Dit zijn alle bronnen die we over de armen- stad Gouda ervoor verantwoordelijk. Namens
school hebben. Bij een dergelijke schaarste aan de stad neemt,de  oudste burgemeester aan het
gegevens moeten we er maar het beste van zien bestuur dee170  En bij de opheffing in 1589
te maken, waarbij vergelijking met wat er in draagt de magistraat er zorg voor dat de ‘ordon-
andere steden in die tijd gebeurde ons helpt om nantie van de armenschool [niet] illuzoir’ wordt
het bestaan van de Goudse armenschool in bre- gemaakt,~  door tegelijktijdig te beslissen dat
der verband te plaatsen. arme kinderen voortaan gratis naar de Grote

Om te beginnen moeten we enkele correcties School mogen?
aanbrengen op de mededelingen van Walvis. De Ordonnantie bepaalt dat er op alle werk-

i1_  * Volgens hem was de Barbaraschool een meis- dagen school zal worden gehouden in de Onze
jesschool, maar in de tekst van de Ordonnantie Lieve Vrouwekerk op de Nieuwe Haven en in de/I wordt over ‘kinderen’ in het algemeen gespro- Barbarakapel, in elk van beide gebouwen door/

al ken, en bij de opdoeking in 1589 is sprake van drie personen. Daarnaast voorziet zij in de
een ‘armenschool’. We zullen aan kinderen van oprichting van een zondagsschool in het
beiderlei geslacht moeten denken, en vermoe- Catharinagasthuis. Het leerprogram is erop
delijk allereerst aan jongetjes. Het is bovendien gericht de kinderen ‘te leeren lesen,  spelden
uitgesloten dat de school in het huis op de hoek [spellen] ende  ~principalicken  [vooral] haar
van het Melkerssteegje werd gehouden: dit huis geloeff [de Twaalf Artikelen] ende  andere goe-
was niet in het bezit van het Barbaragilde, zoals de gebeden’. Vier maagden of vrouwen moeten
we hiervoor al zagen. Walvis zal zich vanuit de toezicht houden en de renten en aalmoezen in
situatie in zijn eigen tijd moeilijk hebben kun- ontvangst nemen die voor dit ‘werck  van
nen voorstellen dat er schoollessen werden Caritate [liefdadigheid]’ worden gegeven.
gegeven in een kerkgebouw en liet zich boven- Jaarlijks moeten zij rekening afleggen voor een
dien door de naam van het wagenhuis op een comité bestaande uit de pastoor, de oudste bur-
dwaalspoor brengen. Maar de Ordonnantie en gemeester en de oudste weesmeester, en deze



bestuurders zij n het ook die in geval van over-
lijden het college van vier regentessen moeten
aanvullen. Zou onverhoopt aan de school een
nieuwe leer worden onderwezen, dan moeten de
inkomsten worden uitgedeeld onder de huisar-
men die nooit ,gebedeld  hebben. Oorkonden van
de armenschool (waarin inkomsten worden toe-
gezegd) dienen bij de weeskamer in bewaring te
worden gegeven en mogen daar niet worden
weggehaald zonder toestemming van de regen-
ten en de regentessen.72

Het komt er dus op neer dat de stadsoverheid
in eendrachtige samenwerking met de Sint
Jansparochie (in de persoon van de pastoor) een
regeling treft waarbij particuliere giften - zoals
het legaat van Dirk Cornelisz van Hensbeek  -
ten goede komen aan de armen van de stad. Hun
kinderen zullen gratis onderwijs genieten. Dit
laatste onderscheidt de armenschool van de par-
ticuliere bijscholen waarvan Gouda er in 1522
een ,zevental  en in 1563/4 een negental rijk
was.73  Telden deze bijscholen meestal één,
hooguit twee leerkrachten, door de stichting van
de armenschool in de twee kapellen komen er
ineens zes onderwijzers bij.

De kanalisatie door de overheid van particu-
liere liefdadigheid ten gunste van de stadsarmen
plaatst de Ordonnantie in het kader van de her-
vorming van de armenzorg die in de tijd vanaf
1525 in veel steden in de Nederlanden werd
doorgevoerd en die men, naar de Vlaamse stad
die ermee begon, meestal het ‘Ieperse stelsel’
noemt. De humanist van Spaanse afkomst Vives
leverde voor deze hervorming de theoretische
rechtvaardiging, 74 Het Ieperse stelsel rekende af
met de versnippering van de armenzorg die in
de middeleeuwen was gegroeid en voorzag in
de stichting van een algemeen fonds, waarin
alle particuliere gaven en fundaties ten behoeve
van de armen zouden ineenvloeien. Aan de
stadsoverheid viel de taak toe uit deze ene bron
de nood van alle armen in de stad te lenigen en
tegelijkertijd aan de bedelarij een eind te
maken. Gratis toegankelijke armenscholen kon-
den worden opgericht om kinderen die op straat
zwierven en voor galg en rad opgroeiden,
onderdak te brengen, een goed vak te leren en
tegelijk de beginselen van het (katholieke)
geloof bij te brengen. In Gent werden in dit ver-
band speciaal voor wezen de ‘blauwe school’ en
de ‘roode lyvekens’ opgericht.75  Het lijkt erop,
gezien de rol die de weesmeesters in het bestuur
speelden, dat men ook in Gouda bij de oprich-
ting van de armenschool in het bijzonder aan de
wezen heeft gedacht. De connectie met de
armenzorg in het algemeen blijkt ook duidelijk
uit de Ordonnantie: gaat de school teniet, dan
moeten de inkomsten aan de huiszittende armen
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ten goede komen. Dat is ook precies wat er bij
de overdracht aan de Aalmoezeniers in 1589
gebeurt.

Decavele concludeert dat we bij de zestiende-
eeuwse armenscholen aan de wieg van het kos- \
teloze  openbare onderwijs staan.76 In de \\
geschiedenis van het Goudse openbare onder-
wijs verdienen de armenscholen in de
Barbarakapel en in de kapel aan de Nieuwe
Haven een ereplaats.

De familie Santlooper en het Barbara-
klooster
Tot nu toe is het aan Walvis ontleende gegeven
dat het middeleeuwse Gouda ook een Barbara-
klooster zou hebben gehad, buiten beschouwing
gebleven. Volgens de stadsgeschiedschrijver
werd dit convent omstreeks 1530 gesticht. In
1540 zou een zekere Jannetje Klaas(dochter)
Santlooper er zijn ingetreden.77  Walvis brengt
dit klooster zelf niet met de kapel of het,  gast-
huis in verband, maar het lag in de rede dat men
dat later wel zou doen. Johannes Taal kon, los
van de Barbarakapel, geen spoor van een aan
Barbara gewijd klooster ontdekken: daarom
opperde hij de mogelijkheid dat Walvis’ notitie
de herinnering bewaart aan een groepje zusters
die in het Barbaragasthuis met de verpleging
zijn belast geweest. 78 Elders in zijn dissertatie
somt hij nog enkele aanwijzingen op dat in
Goudse kloosters sommige zusters zich met zie-
kenverzorging bezig hielden, overigens zonder
dit opnieuw met het veronderstelde Barbara-
convent in verband te brengen.79  Erg overtui-
gend is dat niet, temeer daar Bik in zijn proef-
schrift over het medische leven in Gouda tever-
geefs naar gegevens over gasthuisnonnen heeft
gezocht.80  Goppel en Van der Meule merken
nog op dat het terrein ingeklemd tussen Keizer-
straat, Kuiperstraat, Raam en Melkerssteegje
veel te klein is om een klooster te huisvesten.*’

Om DDE  mededeling van Walvis op waarde te
kunnen schatten moeten we hem even uitge-
breider aan het woord laten. De stichter van het
klooster zou Klaas Jansz  Santlooper zijn
geweest, die getrouwd was met Stein de Bleixer,
dochter van Klaas Gerrid Klaasz,  burgemeester
van Gouda in 15 15 ,82  Op Maria Hemelvaart (15
augustus) 1540 is Jannetje Klaas Santlooper,
blijkbaar zijn dochter, er zuster en non gewor-
den. Zij overleed op 2 mei 1560 en werd bij haar
vader en moeder in de Sint Janskerk begraven.
Op 8 mei 1576 stierf IJsbrand  Michielsz Backer,
die getrouwd wasgeweest met Dieuwer Klaas-
(dochter) Santlooper. Ook hij werd ‘naar katho-
lieke gewoonte’ in de Sint Janskerk begraven bij
zijn vrouw en schoonouders. Eerder, in 1570,
had deze IJsbrand zijn bezittingen aan het
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GENEALOGIE SANTLOOPER - PIECK  (volgens Walvis)

Klaas Gerrid  Klaasz
I

Stein de Bleixer x Klaas Jansz  Sal ntlooper_

arakl,) _ (burgemr.) IJsbrand Michielsz Backer

.??

Barbaraconvent gegeven en daarbij bepaald dat toeloop naar zijn huis buiten de Potterspoort
de officiant (priester) van Sint Barbara eeuwig steeds groter, totdat zijn aanhang tenslotte 500
na de eerste mis op het graf zou komen bidden zielen telde.87  Toen hij in 1616 stierf, bleek hij
voor het zieleheil van IJsbrand  en zijn familie- zijn niet geringe bezit aan de katholieke armen
leden. Een steen waarin deze verplichting stond te hebben nagelaten om ze uit de handen van de
gegraveerd werd aangebracht in de muur van de calvinistische diakonie te houden. Niet-katho-
kerk bij het familiegraf. Al deze gegevens heeft lieke  erfgenamen zouden echter de tenuitvoer-
Walvis, volgens zijn zeggen, ontleend aan het legging  van dit testament hebben verijdeld, zo
geslachtsregister van Klaas Jansz  Santlooper tekent Walvis uit de mond van de nakomeling
dat hem onder ogen was gekomen. van één hunner op. 88 Walvis voegt nog één

Naar dit geslachtsregister verwijst Walvis op detail aan de stamboom toe: de moeder van Jan
nog twee plaatsen in zijn geschiedkundig werk. Pieck had een broer, Gerard Klaasz  Santlooper,
In de Beschryving vertelt hij van twee gebroe- die burgemeester van Gouda was, Tenslotte ver-
ders, die bij het uitbreken van de Opstand in raadt hij ons wie de genealogie heeft opgesteld:
1572 de stad verlieten om niet in handen van Pieter van der Gou zou haar in 1624 hebben ver-
Lumey te vallen. Pieter en Paulus Pieck name- vaardigd met gebruikmaking van geschriften
lijk, tweelingen en in Gouda geboren op Petrus- van de ouders van zijn vrouw, die ook van
en Paulusdag (29 juni) 1552, waren op 4 okto- Santlooper afstamde,89
ber (Franciscusdag!) 1571 gezamenlijk bij de Aan de mededelingen van Walvis is tot op
Minderbroeders ingetreden. Zij waren zoons heden niet fundamenteel getwijfeld. Van Heel
van Cornelis Pieck en Gertruid Klaas(dochter) neemt het verhaal over de tweelingbroers zon-
Santlooper en oomzeggers van Nikolaas Pieck, der commentaar over in zijn studie over de
de bekende gardiaan van het Gorcumse Minder- Goudse Minderbroeders.9o  Ook de rol van Jan
broederklooster en door zijn wrede dood in Den Cornelisz Pieck in de voortzetting van het

& Brie1 de voornaamste van de Gorcumse marte- katholieke pastoraat na de Opstand vertelt hij*
laren.  Pieter en Paulus Pieck zouden in 1578, geheel in de lijn van Walvis.91  Op zijn beurt liet
acht dagen na elkaar, in Antwerpen zijn overle- nog onlangs Van Eek zich door Walvis én Van
dena Heel inspireren bij zijn weergave van het optre-

t Nóg enkele leden van deze familie voert den van Jan Pieck.92
Walvis ten tonele in zijn onuitgegeven hand- Toch is er meer dan voldoende grond om
schrift Goudsche Kerk-zaaken.84 De meest pro- Walvis’ gegevens te wantrouwen. De belang-
minente is Jan (of Johannes) Comelisz Pieck, rijkste is wel, dat een notabele familie Sant-
de oudste zoon van Comelis Pieck en Gertruid looper,  die in de zestiende of vroege zeventien-
Klaasdr Santlooper. Deze was vóór de Opstand de eeuw burgemeesters aan de stad zou hebben
vicaris van de heren van Blois.85  Na de sluiting geleverd of tenminste aan burgemeesters ver-
van de Sint Janskerk verzamelde hij de katho- want was, niet kan worden gevonden. Onder de
lieken op de Korte Gouwe, in het tweede huis namen van magistraatsleden die Walvis zelf uit-
ten westen van het Proveniershuis, waar zich voerig opsomt komt geen Santlooper voor.93
nog een priester, heer Jan Fransz  Basson, bij Ook in de goed toegankelijk gemaakte notarië-
hem voegde, 86 In het begin durfden de katholie- le archieven wordt de naam Santlooper niet aan-
ken niet te komen, maar op den duur werd de getroffen.94  Wel is Claes  Gerrit Claesz, de
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schoonvader van de veronderstelde klooster- der vals om. Geknoei in genealogieën kwam
stichter Klaas Jansz  Santlooper, een historische ook elders voor. Amsterdamse burgemeesters
figuur.95  Maar dat zijn dochter, gezien haar lieten zich in het midden van de zeventiende
naam Stein de Bleixer, het nederige beroep van eeuw valse voorouders aanmeten om hun stam-
bleekster zou hebben uitgeoefend is niet erg boom langer te maken en hun status te verho-
waarschijnlijk, Ook andere elementen in de gen.lo2  Een goede vervalsing werkt echter altijd
verhalen die Walvis uit zijn Santlooper-gene- met zoveel mogelijk echte elementen, Van de
alogie opdiept zijn verdacht. Zijn informatie door Walvis ten tonele gevoerde figuren is dief
over de functie van Jan Cornelisz Pieck vóór de van burgemeester Claes Gerrit Claesz historisch
Opstand is tegenstrijdig.96  En de levensloop van (nog even afgezien van de Gorcumse martela-
de gebroeders Pieter en Paulus Pieck (als twee- ren). Interessanter is, dat ook Klaas Jansz
ling geboren op de gezamenlijke feestdag van Santlooper, Stijn die Bleixer, IJsbrand Mi-
hun naamheiligen, samen op Franciscusdag chielsz Backer en Dieuwertje Klaasdr echt heb-
ingetreden, vrijwel gelijktijdig gestorven) is te ben bestaan. We treffen ze gezamenlijk aan op
‘mooi’ om waar te zijn. een grafsteen, die thans niet meer is bewaard

Ernstig is ook het feit dat door andere bron- maar die eerder deze eeuw, vóór de restauratie
nen aangereikte gegevens over de samenstelling van de Sint Janskerk, nog wel is waargenomen
van de familie Pieck de informatie van Walvis en afgeschreven. lo3  De tekst luidt als volgt:
tegenspreken, We beschikken over een stam-
boom die omstreeks 1620 is opgetekend door Hier leyd begraven KLAAS JANSZ. die
Willem Cornelisz Pieck in een exemplaar van Santlooper sterff a”  1538 den Se January en
een in 1599 te Antwerpen gedrukte Nederlands- STIJ DIE BLEICKSTER sijn huysvr. starff a”
talige bijbel. 97 Willem Pieck geeft de naam van 1545 de(n) 8e January en YSBRAND
zijn moeder als Cathalina van Est en rept niet MICHIELS BACKER  starff a”  . . . . en DIEU-
van een eventuele tweede huwelijk van zijn WERTJE CLAASDR YSBRANDS huysvrou
vader met Gertruid Santlooper. De tweelingen st. a”  1568 de(n) 29 Augusti. XD. D’officiant
Pieter en Paulus - Willems eigen broers dus, als van Sent Barber sal eeuwich hier nae d’eerste
Walvis gelijk zou hebben - komen in de gene- mis te graef coemen a”  157 1.
alogie in het geheel niet voor. Wél correct is het
gegeven dat Nicolaas Pieck, de martelaar, een Het afschrift door Bloys van Treslong ver-
broer van Cornelis (en dus een oom van meldt ook nog twee wapens: een burcht en een
Willem) was. Cornelis Pieck is uit Rotterdamse gouden knol waarboven drie (2,l) sterren. De
bronnen voldoende bekend als magistraat van plaats van het graf is te achterhalen dankzij het
die stad en -curieus genoeg - als lid van de gere- grafboek van 1539: IJsbrand Michielsz bezat
formeerde kerkeraad: hij sleet zijn dagen dus een graf in de Nieuwe Zuidkerk  lage elf plaats
niet in Gouda.98  Merkwaardig is ook dat Estius, één (tegen de buitenmuur van de kerk). 104
de geschiedschrijver van de Gorcumse martela- Enkele aanvullende gegevens maken IJsbrand
ren, geen weet heeft van Goudse tweelingen die tot een tastbare figuur. In de periode 1546- 1556
voor Lumey de wijk zouden hebben genomen, bezat hij een huis aan de Veerstal. lo5  En in 1552
hoewel hij het optreden van Lumey in Gouda zien we hem als deken namens Ons Liefs Heren
uitvoerig beschrijft.99 Estius was goed geïnfor- Hoofken optreden bij de aankoop van het pand
meerd: als zoon van Hessel van Est en Maria Tiendeweg 8. 1 O6
Pieck was ook hijzelf nauwe familie van de Uit de grafsteenlo7 maken we dus op dat de
martelaar.toO  En elders in zijn geschiedwerk onderlinge familieverhoudingen tussen Klaas
schroomt hij niet zijn familieleden te vermel- Santlooper, Stijn, IJsbrand  en Dieuwertje inder-
den. Een curieus detail uit de stamboom van daad geweest kunnen zijn zoals de genealogie
Willem Pieck is nog, dat deze wel een broer Jan ze weergeeft. Maar voor familierelaties met
noemt, maar dat die al in 1573 op elfjarige leef- Claes Gerrit Claesz, met het geslacht Pieck en
tijd is overleden en dus onmogelijk pastoor van met een non in het Barbaraklooster biedt de
Gouda kan zijn geweest. Daarmee wordt ook de grafsteen geen enkel houvast.
verwantschap van pastoor Jan Pieck met de Wél wordt nu duidelijk wat de opsteller van
martelaar dubieus.tol  Tegen deze informatie uit de genealogie op de gedachte van een Barbara-
de eerste hand kan de voorstelling van zaken die convent kan hebben gebracht: op de steen duikt
Walvis geeft niet standhouden. immers ook de officiant van Sint Barbara op!

Aan de goede trouw van Walvis behoeven we Maar de entourage van het gegeven, een graf-
overigens niet te twijfelen. Hij beroept zich steen in de Sint Janskerk, maakt aannemelijk
immers op een genealogie die hij onder ogen dat niemand anders dan de vicaris van het
heeft gehad. De genealogie zelf is er niet min- Barbara-altaar in de parochiekerk is bedoeld.
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Janskerk zijn werk deed, begreep niet meer nog’ steedi op naam van IJgbrand Michielsz,
waarop de steen doelde en fantaseerde een maar de kerkmeesters tekenen erbij aan dat ze
Barbaraklooster. Uiteraard moest er dan een niet weten wie de erfgenamen zijn. l 1 l Na 1600
verklaring zijn voor de wens dat juist de offi- waren er dus geen nakomelingen van IJsbrand
ciant  van dat klooster het familiegrafSant- en Dieuwertje meer die de vervalser op de vin-
looper  zou komen bezoeken: zo werd een non gers konden tikken. Ook aan de door Pieter van
als tussenschakel uitgevonden. Het verzinnen der Gou opgegeven datum, 1624, hoeven we
van haar naam, Jannetje, kan niet teveel hoofd- niet strikt vast te houden.
brekens hebben gekost. De verschillende notities die Walvis uit de

Moeilijk te beantwoorden is de vraag, onder genealogie bewaart maken wel duidelijk dat
welke omstandigheden en met welk doel de deze pro-katholiek was. Voor katholieken in de
onechte genealogie is opgesteld. De door zeventiende eeuw, uitgesloten als ze waren van
Walvis vermelde auteur van de genealogie, het stadsbestuur, was het aantrekkelijk én haal-
Pieter van der Gou,  is verder in het Goudse baar om de indruk te wekken dat hun voorou-
onbekend.lo9  Wel leefden er in Gouda nog enke- ders wél tot het patriciaat hadden behoord,
le onbeduidende nakomelingen van de middel- Omdat de genealogie familiebanden met de
eeuwse riddermatige familie Van der Goude, en Gorcumse martelaar Nicolaas Pieck suggereert
ook elders, vooral in Leiden, kwamen nog leden en omdat de Minderbroeders er prominent in
van deze familie voor, Maar de naam ‘Pieter voorkomen, kunnen we nog het best aan een
van der Gou’  kan ook gewoon ‘Piet van Gouda’ parochiaan van pater Simpernel en zijn opvol-
betekenen en een schuilnaam zijn.ilO Het gers denken. De Minderbroedersstatie, de voor-
beroep dat hij doet op de familiepapieren van ganger  van de Gouwekerk, lag vlakbij  de
zijn schoonouders Santlooper moeten we maar Keizerstraat en dus o p e e n steenworp van de
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Barbarakapel. Maar zeker zullen we dit alles
nooit weten.

Zeker is  nll  wil  Aat AP pnicrp aamtxrii7iny  die
VILL(i “‘t

e e n o nv e n t
.b YYVI  UCIL  U” ,v UUL. . . &JIJ”

we voor het bestaan van Barbarac
hadden, is gediskwalificeerd. Wát er achter de
toren aan de Kuiperstraat allemaal kan hebben
gestaan (een kapel, een gasthuis, een school),
een klooster is er hier nooit geweest.

C&iusie
In haar uiteindelijke vorm - een éénbeulIcige
ruimte van vier traveeën met een driezijdig
gesloten koor - werd de Barbarakapel gesticht
in of kort na 1505. Een gebouw van bescheide-
ner afmetingen dat diende als gasthuis, was al
sinds 1468 aan deze kapel voorafgegaan. Toen
de kapel als gevolg van de reformatie haar oor-
spronkelijke functie verloor, werd zij niet ges-
loopt maar aan particulieren verkocht; de toren
werd eigendom van de stad Gouda. Aan het eind
van de zeventiende eeuw is de kerkruimte door
het plaatsen van dwarsmuren op de traveemaat
in compartimenten ingedeeld en aan de zijde
van de Keizerstraat van huisgevels voorzien.
Maar tot diep in de negentiende eeuw, tot aan de
sloping van het koor die na 1859 plaats vond,
bleef het gebouw ook uitwendig trekken van de
kapel behouden. Inwendig bevatten de huizen
op de hoek van de Keizerstraat en de
Kuiperstraat nog steeds aanzienlijke bouwres-
ten van de kapel, vooral in de westgevel. De
toren, die al in 1760 eens een keer was rechtge-
zet, heeft onlangs (1988) een grondige restaura-
tie ondergaan.

De Rd-m-akanel werd ín de víifiiende  eeuw

NOTEN

1 1. Walvis, Beschryving der stad Gouda. 11 delen (Gouda
en Leiden 1714) 11, 179 (convent); 182 (school); 185
186 (kapel).

2 Dossiers: Taal nr. 37; Geselschap nr. 25, aanwezig op het
Streekarchief Hollands Midden (StrAHM)  te Gouda. Bij
mijn onderzoek naar de Barbarakapel waren deze dos-
siers onmisbaar. evenals de percelenboeken van C.J.
Matthijs. ’

3 J. Taal, De archieven van de Goudse kloosters (‘s-
Gravenhage 1957) 69. Idem, De Goudse kloosters in de
middeleeuwen (diss. Nijmegen; Hilversum 1960) 2;
142-145.

4 J.E.J. Geselschap, ‘De altaren in de St. Janskerk  te
Gouda’, ongepubliceerd opstel, aanwezig in StrAHM als
Goudana  N  2 8 6 .

< Frank  Gnnn~l en T P~VR‘II  ~~rM~~~ll~.n~:R~rharakanel  ina L ILILII.  -“yy”’  -.- --- ,--- --* -.-----,  -: ---------.=  -; ~~~
Gouda, een bouwhistorische verkennmg en opmetmg
(Gouda z.j  .[  19941)  ongepagineerd.

6 K. Goudriaan, ‘De broederschap van Sint Barbara’ in:
Gilden in Gouda (1996) 48-50. De bijdrage in de catalo-
gus is een verkorte versie van de tekst die hier wordt
afgedrukt.

7 Rechterlijk Archief (RA) 318 f. 101.
8 Gasthuis inv. 547 f. 19.
9 Gasthuis inv. 544 f. 8v.

10 RA 319 f. 10 d.d. 5 aug. 1471.

ge&&-doorhért  -gelijknamige gilde. Dit gilde
verenigde niet de Goudse pottenbakkers, maar
was een religieuze broederschap (altaargemeen-
schap). Walvis’ bewering dat er ook een
Barbaraklooster zou zijn geweest, kon worden
weerlegd: ziin mededeling bliikt terug te gaan

11 RA 318 f. 75~ d.d. 8 maart 1464: Jacob Pieter Meeusz
en Aernt Ymmenz verkopen twee kameren  in de
Simonjudenstraat naast Aernt Ymmenz westwaarts aan
Ryckout Baerntsz (kleine correctie op Matthijs S.V.
Kuipen&  46 derde blad). Ik veronderstel dat Aernt
Ymmenz dezelfde is als Aernt Willemsz, de voorlaatste
eigenaar van het erf waarop het gasthuisje werd gesticht
(vgl. RA 3 18 f. 96 d.d. 8 april 1467 met RA 3 18 f. 69v
d.d. 14 okt. 1463): voor nóg een pand is hier geen plaats.
De twee huisjes worden door Ryckout Baerntsz afzon-
derlijk  verkocht en doorlopen nog een aantal overdrach-
ten voordat ze aan het Barbaragasthuis geraken. Op 3 juli
1466 (RA 3 18 f. 9 1) wordt het ene huisje omschreven als
‘zuidelijk’ van het andere. Het noordelijke blijkt op 1
maart 1473 (RA 319 f. 20) al in handen van de gast-
huismeesters: zij doen het dan over aan de dekens van
het Barbaragilde. Merkwaardigerwijs wordt ditzelfde
huisje later in het jaar nog een keer tussen twee particu-

,ht  (RA 319 f. 23 d.d. 12 nov. 1473).
7 dec. 1487 zijn de beide huisjes dan bij het
egd: op dat moment wordt het ten westen
I pand Kuiperstr. 46 omschreven als gren-
Sint Barbaragasthuis (RA 319 f. 140~).

:n hier geen grenswiiziginaen  meer plaats-

lieren  verkoc
Uiterlijk op 1’
gasthuis gevo
ervan gelegen
zend aan het
Nadien zoude
vinden.

63. Dit12 RA 320 f. 2 transpor :s.v.t niet bij Matthijs (”
op een zeventiende-eeuwie  vervalstegenealo-
gie. De belangrijkste functie van het gebouw zal
aanvankelijk die van gasthuis zijn geweest. In
het gasthuis stond ook een altaar, zodat het
gebouw tevens als kapel diende. In de loop van
de zestiende eeuw verdween de gasthuísfùnctie,
maar daar kwam die van ‘armenschool’ voor in
de plaats: één van de eerste inrichtingen van
kosteloos openbaar onderwijs die Gouda heeft
oehncl  Tn d e  z e v e n t i e n d e  eeuw  rekte  de. _--._---_  - - --
Rla;barakaneÏha~~  bestaan vermoedelijk als

Keizerstraat 96/94).  Het huis kan worden geïdentificeerd
doordat er twee pond rente ten gunste van de H.
Geestmeesters op stond. In 1463 behoorde het aan
Coman  Geryt: het werd toen verkocht aan Adriaen
Goessensz (RA 3 18 f. 69v), vervolgens aan Cornelis de
backer  alias Willemsz (RA 3 18 f. 10 lv), aan Adriaen Ot
Jansz  weduwe (RA 3 19 f. 1 0), aan Jacob Jansz  (RA 3 19
f 1 ? 11.  en tenslotte aan  Adriaen Willemsz (vgl. Gasthuis

-4 1.----___-  __-..  _-_ _. -. -r
ende  op Aeltgen Huych Voppenz husen  ende-hebben
belegen mit erven Sinte Barbaren gasthuus an die zuyts-
ide ende dat stedelqn  [=steegje]  an die noertside, 1 £ 8p
Sinte Lambert, 1 £ op Sinte Martyn’. Een transport van1- ---rl-.:--,

_. ---/, __^ ------___ - -- . ..-- ~. .~~ \ v

inv. 548 f. 27~).
13 WmwhlliF  inv 551 f.  37~: ‘On Sinte Barbaren gasthuvs

werkplaats; totdat zij als gevolg van de compar-
timentering aan het eind van die eeuw voorna-
melijk  een woonfunctie kreeg toebedeeld.

ut:  gasmulsmeesters  aan Aeltgen Huych Voppenz is niet
bewaard. In de Weeshuislegger (aangelegd 1507) is de
naam van Aeltgen doorgehaald en vervangen door die
van de volgende eigenaar: Claes Zegersz. Hem vinden
we terug Gasthuis inv. 549 f. 22v als noordelijke buur
van het Barbaragasthuis, waarmee de bewijsvoering
rond is.

14 RA 326 f. 181~ d.d. 17 mei 1553.
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15 Goppel en Van der Meule, Barbarakapel, ‘Aanbeve-
lingen; vervolgonderzoek’.

16 Oudarchief Gouda (OA) 544 f. 113-113~  d.d. 4 novem-
ber 1581 (vgl. Walvis, Beschryving, 11 ,  185).

17 OA 45 f, 154;  544 f. 6Ov  d .d .  17  sept .  1576,  K.
Goudriaan, ‘Maria ter Nood Gods’, Tidinge 14 (1996)
93-100, aldaar 94.

18 RA 331 f. 130v d.d. 18 maart 1583.
19 RA 356 f. 246 d.d. 3 febr. 1662,
20 Een andere mening bij Goppel en Van der Meule,

Barbarakapel, ‘Barbarakapel, -klooster of -gasthuis?‘.
21 RA 356 f. 246 d.d. 3 febr. 1662; RA 357 f. 218~ d.d. 3

febr. 1665; RA 359 f. 236~ d.d. 29 april 1673; RA 364
f. 190 d.d. 25 mei 1691. De gegevens zijn bij Matthijs
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102 en 100/98’  en ‘Barbarakerk: Kuiperstraat’.

22 Vergelijk de situatie bij de Sint Joostkapel: Goudriaan,
‘De vele gedaanten van de Sint Joostkapel’, Tidinge 15
(1997) 125.

23 Walvis, Beschryving, 11 ,  186.
24 Goppel en Van der Meule, Barbarakapel, ‘Gevels en

Daken’.
25 OA 544 f. 127-128~ d.d. 21 dec. 1592.
26 Goppel en Van der Meule hebben mijns inziens dan ook

ongelijk met hun bewering dat we bij de Barbarakapel
met een in Gouda ‘zeldzaam’ geval van seriematige
woningbouw te doen hebben: Barbarakapel,

27;
Konkhsies’.
)A 3686 d.d.  18 anril 1760. Het bedrag betrof niet alleen

de Barbaratoren, maar ook het Harpërspoortje  en een
vleugel van de stal in de Doelen.

28 Walvis, Beschryving, 11, 164. Taal, Goudse kloosters,
192,

29 Walvis, Beschryving, 1 , 157.
30 OA 3684 (1754). J.E.J. Geselschap, ‘De Vrouwentoren te

Gouda’, Zuid-Holland 8 (1962) 35-38.
3 1 Goudriaan, ‘Sint Joostkapel’, 126-128.
32 Transportnrs. 123, 124 en 125 d.d. 20 juli 1820.
33 Goppel en Van der Meule, Barbarakapel.
34 Informatie gemeentehuis Gouda, afdeling bouwkunde,

dossiers Barbaratoren (dank aan mw. Rook).
Bouwhistorische waarnemingen zijn tijdens de restaura-
tie bij mijn weten niet gedaan. In een advies van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg d.d. 30 sept. 1988
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eeuwse?) toren, maar waarop dat is gebaseerd wordt niet
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m o e t  w o r d e  _.._
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:n geliJk  gesteld. Maar op p. 390 verwerpt hij
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-42 OA 143a nr. 20 d.d. 1 febr. 1475.
43 D.E.H. de Boer, Graaf en grafiek (diss. Leiden 1978) 87-
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44 Goudriaan, ‘De Sint Joostkapel’, 120.
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Particularism  a n d  pacifism  i n  t h e  revolt  o f  t h e
Netherlands 1572-1588 (Utrecht 1983) 266.
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51 Ä.  Scheygrend  Goudsche straatnamen. Bijdragen OKG
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vas eerder al gewezen door Chris Akkerman,
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39 RA 318~~.
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4 1 Leprooshuis regest 58 d.d. 22 febr. 1436; Kloosters rege-

st 364 d.d. 19 juli 1443; regest 380 d.d. 11 oktober 1446.
Daarnaast nog Kloosters regest 323 (1438). De oudste
vermelding van de Potterspoort, van 16 maart 1397
(Weeshuis regest 176) spreekt van Potterspoorthuus,
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‘Pothuispoort’. Zie A. Scheygrond, De namen der
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Jacobsaltas tr:  Lepr. inv. 38a f. 1 en & (1522). Er was nóg
een broer, Pieter van Neck,  die in het klooster Stein heeft
gezeten: ARA, Archief kloosters Stein, regest 47 d.d. 15
mei 1532.

61 Dit huis wordt door de dekens een dag later aangekocht:
RA 325 f. 25~.

62 NKA 231 (grafboek van 1539) f. 20 en f. 30~: graven
van Machteld en Neeltje van Neck,  later overgaand op
Dirk van Neck.  Wat de familierelatie was tussen de
gezusters en Dirk Clemensz van Neck  (schepen vanaf
1568) is niet duidelijk.

63 NKA 91 f. 16-29~. Ter vergelijking: de rijkste broeder-
schap, het Sacramentsgilde, trok jaarlijks 6 5 gulden uit

nv. 21 f. 146v-148.
van Neck  was vicaris geweest  van het Sint




