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De Jeruzalemkapel achter het koor van de Sint
Janskerk  is een juweeltje van bouwkunst, dat
het al lang verdiende dat er eens een boekje over
werd opengedaan. Met het verschijnen van De
Jeruzalemkapel  in Gouda van Glaudemans,
Gruben, Laarakkers en Steehouwer,is dat er nu
ook van gekomen.] De fraaie publicatie is in dit
tijdschrift al verwelkomd door Paul Abels.  Een
van de zaken die uit het boekje kan worden
geleerd is dat Gouda, zoals andere steden in ons
land, in de middeleeuwen een Jeruzalembroe-
derschap  heeft gekend, ook al heeft die zich dan
juist niet met de stichting van de kapel bemoeid,
Toen ik enkele jaren geleden’ de Goudse broe-
derschappen inventariseerde in verband met de
gildententoonstelling, heb ik de‘ aanwijzingen
dat ook Gouda zijn grafridders heeft ,gehad,
genegeerd.” Ten onrechte, naar nu blijkt.

Maar er blijft altijd wel iets te wensen over.
Dat ik terug kom op Gijsbert Raet en zijn
‘Jeruzalem’, vloeit voort uit de behoefte om de
schriftelijke bronnen over de stichting van de
kapel nogmaals grondig aan de tand te voelen:
misschien geven ze nog wat meer informatie
prijs. In mijn bijdrage wil ik twee thema’s aan-
snijden. Mijns inziens laten de gegevens over
de bouw en de inrichting van de kapel zich op
sommige punten anders lezen dan door de vier
auteurs is gedaan. Daarnaast is het de moeite
waard om te proberen de figuur van Gijsbert
Willemsz Raet wat steviger te plaatsen in de
context van het Gouda van omstreeks 1500. Bij
de aankondiging van dit tweede thema past
meteen een waarschuwing: opzienbare onthul-
lingen over de identiteit van Raet heb ik niet te
doen. Wel kan belichting van de persoon van
Raet als wereldlijk priester in zijn relatie tot de
Collatiebroeders bijdragen tot beter begrip van
de wijze waarop de kapel tot stand is gekomen.

Deze bevonden zich binnen de Heilige Grafkerk
(Anastasis), en omdat de Grafkerk  zelf de vorm
had van een koepel met een ronde opening (een
oculus)  in het midden recht boven het Heilig
Graf, en de Goudse kapel vermoedelijk ooit ook
deze oculus  vertoonde, is den  Jeruzalemkapel
tevens in zeker opzicht een schaalmodel van de
Grafkerk.’  In het midden van de Goudse kapel
bevond zich het ‘Heilige Graf’ in engere zin. De
vorm en de afmetingen daarvan kennen we niet,
al denken de auteurs wel dat het Graf een groot
deel van de ruimte in de centraalbouw heeft
ingenomen. Misschien was het opnieuw een
verkleind model van het Heilig Graf (centraal-
bouw plus rechthoek) - dat zou dan dus een
Droste-effect hebben opgeleverd - , maar waar-
schijnlijk ging het eerder om een imitatie rots-
graf of een bovengrondse sarcofaag.4  Het
archeologisch onderzoek dat heeft plaatsgevon-
den, was er vooral op gericht de fundering van
dit Heilig Graf te voorschijn te brengen.
Inderdaad heeft men onder het vloeroppervlak
de resten van een muur terug gevonden. Maar
de interpretatie daarvan als het gezochte graf-
fundament durven de opgravers toch niet goed
aan: zij achten het waarschijnlijker dat de aan-
getroffen muur een rest is van het woonhuis van
Geertruid Florisdochter, dat voor de kapel heeft
moeten plaats maken5 In het nu verdwenen
rechthoekige gedeelte stond het,altaar  opgesteld
met daarboven een,  drieluik. In ditzelfde deel
was ook een voorstelling van de Verrijzenis aan-
gebracht en tevens heeft zich hier het graf van
heer Gijsbert Raet,bevonden.  Als plaats van het
altaar vermoeden de auteurs de blinde noord-
wand, die de kapel scheidde van het refter van
het Collatiehuis  Eén van de verrassingen waar-
toe het bouwhistorisch onderzoek leidde, was de
bevinding dat het onderste deel van de zuidge-
vel van de kapel in eén  verband was gemetseld
met de gevel van het gebouw dat er aan de

Glaudemans C.S. maken duidelijk dat de kapel
oorspronkelijk groter is geweest dan de kleine
twaalfzijdige centraalbouw die er nu nog staat.
Aan de noordkant sloot er een rechthoekig deel
op aan, dat via drie openingen tussen muren en
zuilen met het ‘ronde’ gedeelte in verbinding
stond, De plattegrond van de kapel als geheel
weerspiegelde aldus het voorbeeld, het Heilige
Graf te Jeruzalem met de Kapel van de Engel.

Patersteeg in oostelijke richting bij aansloot. Dit
interpreteren de auteurs als een aanwijzing, dat
al bij de bouw van de Jeruzalemkapel rekening
werd gehouden met incorporatie in het
Paulusconvent van de Collatiebroeders. De
gevel aan de Patersteeg zou een voortzetting
zijn van de ommuring van het convent.’

Bij drie onderdelen van de Jeruzalemkapel
zoals deze,door de vier auteurs is gereconstru-





Florisdochter dat hier eerder had gesta
bouw van de kapel moet zijn afgebroken.’ Hm& is
dan ook logisch dat ze de onder de kapel aan-
getroffen muurresten met dit huis van Geertruid
in verband brengen. l7 Maar dat die afbraak
heeft plaatsgevonden, wordt in de bronnen ner-
gens met zoveel woorden gezegd. Wél hebben
we enkele details die een ander licht op de zaak
kunnen werpen. Toen Geertruid Florisdr in
1494 haar perceel aan Gijsbert Raet overdeed,
ging het niet alleen om het huis met erf dat ze
zelf bewoonde, maar ook nog om twee ‘came-
ren’ met erven ernaast: een paar éénkamerwo- i-.
ningen dus.18 Aan welke kant die cameren pre-
cies gebouwd waren wordt niet duidelijk, Bij de

*
1 .

overdracht van de kapel door Raet aan de
Collatiebroeders in 1505 ging het niet alleen
om de kapel zelf, maar ook om ‘zijn huis dat Reconstructie van een van de binnenwanden met een spits-

boogvenster boven een ronde blindnis.
oostwaarts aan de kapel grensde, met een put en Tekening: /BID, R. Giaudemans  en R. Gruben.
een erf dat een breedte had die overeenkwam
met de lengte van de kapel’.19  Heeft Raet wer-
kelijk de laatste jaren van zijn leven aan de tie van de hand van Raet zelf, waarin hij vast-
Patersteeg gewoond ? Helemaal zeker is dat legt dat hij op 13 september 1505 met een zeke-
niet, omdat ‘zijn huis’ ook kan betekenen dat hij re Aechien had afgerekend van een overgang
er de eigenaar van was, zonder erin te wonen. over haar erf en van enkele andere nabuurza-
Voorzover bekend heeft Raet in totaal voor kor- ken. Met ‘Aechien’ is waarschijnlijk Aecht
tere of langere tijd vier huizen in Gouda beze- Claes mr. Goessensz weduwe bedoeld, Raets
ten.?O  Twee daarvan, Westhaven 45 en Naaier- buurvrouw aan de Markt, en uit het briefje zou
straat 15, heeft hij nog tijdens zijn leven weer men dus kunnen opmaken, dat hij van haar
verkocht, maar behalve het huis aan de afscheid had genomen.” Is hij omstreeks deze
Patersteeg behoorde bij zijn overlijden ook het tijd naar de Patersteeg verhuisd om te gaan
huis Markt 55 hem nog toe. Het zou dus kunnen wonen in het huis waar de kapel tegen aan was
dat hij tot het eind daar heeft gewoond. Aan de gebouwd? Behalve de doorlopende muur aan
andere kant hebben we een merkwaardige noti- de Patersteeg bestaat er nog een tweede aanwij-
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zing dat de kapel verbonden was met het huis het metselaarsaltaar zelf al vanaf 1459 wordt
ten oosten ervan. Tegenover de nog bestaande vermeld’*  en zich in dit deel van de kerk sinds-
westelijke ingang heeft het bouwkundig onder-
zoek een zware eiken latei aan het licht
gebracht, die door Glaudemans cum suis als
rest van een toegang vanuit het convent wordt
geïnterpreteerd.‘2  Al met al lijkt het nu waar-
schijnlijker, dat deze toegang allereerst voor
gebruik door heer Gijsbert bedoeld is geweest.
Het is zeker onjuist dat de kapel aan drie zijden
vrij stond,‘?

Misschien mogen we nog één stap verder
gaan. Onopgehelderd is tot op heden de noord-
zuid richting van de Jeruzalemkapel. Zou het
niet zó geweest kunnen zijn, dat het huis van
Geertruid Florisdr iderztiek  is aan dat van
Gijsbert Raet? Geertruid stierf in 1497;?”  blij-
kens een memoriebepaling in het testament van
heer Gijsbert viel haar overlijden op 31 augus-
tuszS  Het kan dan zó zijn gegaan, dat haar huis
niet is afgebroken maar door Raet in gebruik
genomen. De kapel moet dan de ruimte van de
twee, ‘cameren’ hebben ingenomen, maar
omdat die niet zo groot was, moest men zich
wel behelpen met de noord-zuid plaatsing. Een
reden voor dit alles zou kunnen zijn, dat Raet
door zijn middelen én door zijn tijd heen was:
zoals hierna zal blijken was hij bij de start van
de werkzaamheden in 1494 minstens 57 jaar
oud, en in 1505 dus tegen de 70. Hoe dan ook,
de doorlopende muur aan de Patersteeg bete-
kende niet zozeer een innige verbinding tussen
de kapel en het Paulusconvent, maar onder-
streepte veeleer dat de Jeruzalemkapel een par-
ticuliere onderneming was. In het hierna vol-
gende  zal beargumenteerd worden, dat dit ook
beter past bij de sfeer waarin de bouw van de
kapel zijn beslag heeft gekregen.

Heer Gijsbert Raet Wiliemszoon
Dat heer Gijsbert een Einzelgänger was is door
de auteurs van De Jeruzalemkapel  in Gouda
terecht benadrukt.‘h  Hij heeft de kapel op eigen
kosten neergezet en wilde van niemand onder-
steuning aannemen. Hij moet dus ook voldoen-
de welgesteld zijn geweest om de bouw van de
kapel helemaal alleen te financieren. Zijn
eigenzinnigheid valt des te meer op als men
bedenkt dat er ook in de Sint Janskerk een
Heilig Graf was. Dit wordt overigens alleen in
1509 vermeld, wanneer Jan Jansz  Moe1  enkele
renten ter beschikking stelt van het altaar van
het metselaarsgilde (het altaar van de Vier
Gekroonden) dat zich in de Heilige Grafkapel
aan de zuidzijde van de kerk bevindt.77  Omdat
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dien geen grote veranderingen hebben voorge-
daan, is het waarschijnlijk dat het Heilig Graf. al
geruime tijd vóór 1509 bestond. Misschien
werd het beheerd door de Goudse
Jeruzalembroederschap. Uit de overlevering
van Goudse teksten over de pelgrimage naar het
Heilige Land mag men in ieder geval wel
opmaken dat heer Gijsbert niet de enige
Gouwenaar was met belangstelling voor
Jeruzalem.)9 Maar zijn kapel wilde hij met nie-
mand delen.

Wat weten we over de levensloop en de maat-
schappelijke positie van heer Gijsbert? Tot de
bekende Goudse families heeft het geslacht
Raet niet behoord. De vader van heer Gijsbert,
Willem Raet, heb ik maar één maal in de bron-
nen aangetroffen, als eigenaar van een huis bui-
ten Potterspoort in 1439.“O Een ander familielid
van heer Gijsbert, misschien een oom, was de
Pieter Raet die we in het bezit zien van een graf
in de Sint Janskerk dat later aan heer Gijsbert
toeviel.“’ De eerste vermeldingen van heer
Gijsbrecht zelf zijn van 1462: hij koopt dan een
huis in de Naaierstraat (nr. 15),  om dit voor de
helft nog hetzelfde jaar weer te verkopen3  De
andere helft van dit huis bevond zich aan het
eind van de eeuw nog steeds in zijn handen.
Van belang is nu, dat Gijsbert bij deze transac-
ties al de priesterstatus bezit, wat inhoudt dat
hij minstens 25 jaar oud is. Zijn geboorte valt
dus op zijn laatst in het jaar 1437.

Afgezien van de aankoop van een losrente  op
de stad Gouda in 1472j”  zien we heer Gijsbert
dan voor het eerst in 1473 optreden, en wel als
stichter van een officie in de kapel van het
Maria Magdalenaconvent ter ere van God,
Maria en de martelaar Sebastiaan.3J  Deze stich-
ting zal wel samenhangen met de aankoop door
heer Gijsbert van een jaarrente ter grootte van
een Engelse nobel op een stuk land in
Bloemendaal ten laste van datzelfde convent.“”
De aankoop van zo’n rente betekent, dat heer
Gijsbert een flink bedrag ineens aan het con-
vent betaalde: dit was nog in opbouw en kon de
som dus goed gebruiken. De rente was de vorm
die de terugbetaling nam, maar heer Gijsbert
bestemde deze rente, samen met enkele andere
landrenten, dadelijk weer voor de al genoemde
officiestichting (zie de tabel).

De gang van zaken rondom deze stichting
levert ons wat meer inzicht in de persoonlijk-
heid van heer Gijsbert, De keuze voor de heili-
ge Sebastiaan als eigenlijke patroon van het
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officie (God en Maria worden altijd als eersten
genoemd) suggereert, dat heer Gijsbert sympat-
hiseerde met het militaire handwerk. Sebastiaan
was een Romeins soldaat, die om zijn geloof

die zelf ook al Priester  was geweest.

werd geëxecuteerd op de wijze die bij een mili-
tair paste, door pijlschoten. In veel steden, ook
in Gouda, was hij daarom de schutspatroon van
de (of: een) stedelijke schutterij. Maar in het
geval van heer Gijsbert moeten we misschien
eerder aan connecties met de ridderschap den-
ken. Het is namelijk opvallend dat hij als eerste
bekleder  van het officie meester Jacob van der
Goude Claesz aanwijst; een telg uit het Goudse
riddermatige geslacht Van der Goude,

Meester Jacob had als priester zelf carrière
gemaakt in Leiden, waar hii sinds 1444 de
kanunniksprebende van Sint Bartholomeiis in

Welke omstandigheden precies heer Gijsbert
Raet met deze carrièregeestelijke in contact
brachten,, weten we niet. Was zijn moeder, soms
een zuster van meester Jacob, met andere woor-
den was heer Gijsbert van moederszijde zelf
een Van der Goude? Wat de officiestichting in
het Goudse Maria Magdalenaconvent betreft, in
de voorwaarden stond dat er tijdens het leven
van meester Jacob en heer Gijsbert één
Miserere per week zou moeten worden gezegd.
Pas na hun beider dood zou deze minimale last
worden omgezet in de verplichting om twee
missen per week voor hun zieleheil te lezen.
Het was dus zeker niet de bedoeling dat mees-
ter Jacob. die immers in Leiden resideerde. nu- - --- ----------  ---
wekelijks in Gouda missen kwam celebreren.

de Sint Pancras-  of Hooglandse kerk genoot.jh

in het Onze Lieve Vrouwegasthuis in Leiden. In
1476 wijzigde hij, vermoedelijk omdat hij  zijn
einde zag naderen, het collatierecht van dit

Eerder, ín de jaren 1440/1, maar ook in 1445/6

altaar en wees er zijn huis aan het kerkhof van
de Sint Pancraskerk en een stuk land aan de

en 1452/3, wordt hij  vermeld als bedienaar van

Rijn aan toe.j8  Bovendien - aangenomen dat het

de vicarie van Sint Petrus en Paulus in de

steeds over dezelfde persoon gaat - was hij
bedienaar van de vicarie van Allerheiligen ín de

Pieterskerk.37  Hij was tevens stichter én eerste

Píeterskerk ín Leiden tot 1479/80;  hij  stierf in
datzelfde jaar.“” Zijn loopbaan past ín het stra-

bedienaar van de kapelanie van Sint Apollonía

mien van het type geestelijke dat allerlei kerke-
lijke ambten cumuleerde zonder ooit de handen
uit de mouwen te steken om aan zielzorg te
gaan doen. Het feit dat hij  de titel van ‘meester’
(magister) droeg, wijst erop dat hij een acade-
mísche studie had voltooid. Misschien is hij  dus
dezelfde persoon als de Jacobus de Gouda die
in 1429 en 1444 werd aangesteld als procurator
nationis Anglicanae aan de universiteit van
Parijs, en in 1424 en 1446 als receptor nationis
Akmanniae:  dus als bestuurder van de ‘naties’
(studentengroeperingen) van noorderlingen aan
de Parijse universíteit.40  Van zijn vader Claes ís
onder meer bekend, dat hij  in 14 13 de stadsvest
tussen de stenen brug en de Kleiwegspoort voor
25 jaar als lijnbaan pachtte. Bij die gelegenheid
werd ook Claes’ vader vermeld als huurder van

tig is de gang van zaken toch niet, maar duide-
lijk is wel dat heer Gijsbert op goede voet stond

Tijdens zijn leven behield heer Gijsbert de ‘col-

met het invloedrijkste geslacht van de stad
Gouda.‘7

latie’ (voordracht van de bekleder) van het offi-

De stichting van het officie in de Maria
Magdalenakapel moet hem ook in contact heb-

cie aan zich. Gezien het feit dat meester Jacob

ben gebracht met meester Willem Tybus, even-
eens een seculier (niet kloosterlijk levend)
priester uit een Goudse familie en zeer actief als

niet lang meer te leven had, was dit geen loze

drijvende kracht achter de vestiging van het
Magdalenenklooster.“’  En er is nog gegeven

bepaling: zoals eerder vermeld stierf hij ver-

met betrekking tot dit klooster dat ons indirect

moedelijk in 1479 of 1480. Helemaal doorzich-

wellicht iets over heer Gijsbert vertelt. Drie jaar
na de stichting van het officie, ín 1476, wordt
het altaar in de kloosterkapel gewijd, en wel ter
ere van een opmerkelijke verzameling heiligen:
Andreas, Augustinus, Maria Magdalena,
Sebastiaan en Catharina.&  Maria Magdalena, de
schutspatroon van het klooster, verwachten we
vanzelfsprekend tegen te komen, al moet ze
blijkbaar met een derde plaats genoegen
nemen. Sebastiaan wordt natuurlijk genoemd
vanwege het door heer Gíjsbert gestichte offi-
cie, en Augustinus omdat het klooster diens
regel volgde. Maar wat doen Andreas en
Catharina in dit gezelschap? Zou hun verering
ook te maken kunnen hebben met invloed van

het stenen harkier (wachttorentje, rondeel) ach-
ter de Nieuwe Haven: het was de priester Jacob
van der Goude.4’  Claes was dus de (uiteraard
onwettige) zoon van een priester, en meester
Jacob Claesz was genoemd naar zijn  grootvader

heer Gijsbert? De heilige Catharina lag begra-
ven in het beroemde klooster op de Sinaï.
Pelgrimages naar het Heilige Land deden ook
vaak haar graf aan, en het staat ~vast  dat heer
Gijsbert op zijn reis - die hij in 1476 overigens



Links de nlattenrond  van een deel van de Heilige-Grafkerk
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Meer betekenis mogen we hechten aan de
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pesticht.“h  De riikdom bliik;  uit een ‘staatje v a n kersverse Andriesvicaris het op prijs stelde dat
b d ”

inkomsten uit 1420 en uit de vermelding van de
renteïnkomsten in een legger aangelegd door de
kerkmeesters van de Sint Janskerk in 1582
nadat zij de henchikkinp  hebben eekrerren  over
de inkoms

._  -  _--  ____  ----..  ~~. _ Q

ten van alle otxeheven  altaFen.J7  De
collatie van het beneficieberustte  bij de grafe-
lijkheid van Holland: dat was al het geval in
1420 en dat was nog zo in 15 14, toen het werd
opgedragen aan een zoon van de Goudse nota-
bel Witte Govertsz.“*  Precies van  dit altaar was
heer Gijsbert Raet beneficiant, en wel sinds
1473 of 1474, zoals blijkt uit een rekeningpost
in het archief van het kaoittel van Oudmunster.

v  L

ook het door hemzelf gestichte officie de apos-
tel Andreas onder zijn patroons zou hebben.

In 1475 en 1478 verwerft heer Gijsbert in
twee etappes een huis aan de Markt (nr. 55) en

AL

in laatstgenoemd jaar koopt hij ook nog een los-
rente van de stad Gouda.;’ Daarna wordt jaren
lang niets meer van hem vernomen. De auteurs
van De Jeruzalemkapel  in Gouda trekken hier-
uit de plausibele conclusie dat heer Gijsbert in
deze periode zijn bedevaart naar Jeruzalem
moet hebben gemaakt. 52 Hij kon dus in de tus-
sentijd het Sint Andriesaltaar niet bedienen.
Maar het opdragen van de bediening aan een
vervanger, een ‘huurling’, was een gangbare
praktijk.

In 1487 is Raet in Gouda terug. Van dat jaar
dateert de verklaring van een zekere Louwe
Harmansz, dat hij aan  heer Giisbert  een jaar-
lijkse rente van v$f schilden op-een  perceél

Hii bekleedde de functie nog  op hete  eind van
zij;  leven: dit valt op te maken uit een overeen-
komst die hij toen sloot met de Collatiebroeders
over het onderhoud van zijn neef Jan Coeninck.“O
Hij moet omstreeks 1473 over

-_  - -.-- - - -~~~~
een kruiwagen in

Den Haag hebben beschikt, die hem als kundi-
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* = verwerving # = afstoting
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land onder Berkenwoude schuldig is.“’  Van
betekenis is een ontwikkeling die zich in 1488
voltrok. Mater en convent van Maria
Magdalena namen toen de ongebruikelijke stap
om het door Raet op hun altaar gestichte
Sebastiaansofficie aan hem terug te geven, mét
de bijbehorende renten. Ongetwijfeld deden ze
dit op verzoek van Raet: het is de eerste aan-
wijzing dat heer Gijsbert zon op een manier om
voor zijn vermogen een andere religieuze
bestemming te vinden. Het plan voor de stich-
ting van een Heilig Grafkapel moet bij hem
hebben postgevat, en het is niet overdreven te
denken dat heer Gijsbert, die in 1488 minstens
5 1 jaar oud en dus naar de maatstaven van de
tijd een grijsaard was, van meet af aan ook de
bedoeling heeft gehad er zijn eigen grafkapel
van te maken.

Een ongedateerde aantekening van heer
Gijsbert zelf over de aankoop van tien morgen
land in de waard tussen Oudewater en
Montfoort is door Taal op 1487 geplaatst. Het is
me niet duidelijk geworden waarop hij dat
baseert, maar in de loop van de gebeurtenissen
zou deze datum inderdaad niet slecht passens
Met enige fantasie kunnen we ons de gang van
zaken als volgt voorstellen: Voor de dure reis
naar Jeruzalem behoefde heer Gijsbert zijn
kapitaal niet meer aan te spreken. We weten
overigens niet hoe hij eraan kwam, maar het
ligt voor de hand aan een erfenis te denken. Na
zijn terugkeer zocht hij er dus een veilige beleg-
ging voor: de tien morgen tussen Oudewater en
Montfoort. Later wordt dit perceel niet meer
aangetroffen onder de goederen waarmee heer
Gijsbert zijn kapel doteert. Daarom hebben we
in de aankoop van dat stuk land misschien een
voorlopige investering te zien, die ongedaan
werd gemaakt toen heer Gijsbert landerijen
dichter bij huis op de kop kon tikken en de ren-
ten bijeen wist te sprokkelen die nodig zouden
zijn om de kapel tot in lengte van dagen van
inkomsten te voorzien.

Van de ontwikkeling van de inkomsten die
Raet voor religieuze doeleinden bestemde, krij-
gen we een goed overzicht op basis van drie
momentopnamen (uit 1473, bij de stichting van
het Sebastiaansoftïcie; uit 1505 ten tijde van de
opstelling van zijn testament; en uit plusminus
15 17, het tijdstip waarop Johannes van
Emmerik het cartularium van de Jeruzalem-
kapel aanlegde). Bovendien hebben we een
reeks tussentijdse notities met betrekking tot de
aankoop en afstoting van vermogensbestandde-
len. De gegevens zijn verwerkt in de navolgen-

de tabel. Het belegde vermogen groeide niet
alleen tussen 1473 en 1505, het veranderde ook
van samenstelling: in 1473 bestond het nog
hoofdzakelijk uit landrenten, in 1505 omvatte
het ook land- en huizenbezit en daarnaast een
lange reeks van renten op huizen in Gouda.

Intussen had de stichting van de kapel toch
nog wel wat voeten in de aarde. Voordat we
haar onder de loep nemen, staan we nog even
stil bij de sociale status die heer Gijsbert
genoot. Daartoe geeft vooral zijn notitie over de
aankoop van de tien morgen tussen Oudewater
en Montfoort aanleiding. Raet kocht dit perceel
van niemand minder dan de heer van
Montfoort, en over de gang van zaken deelt hij
enkele interessante bijzonderheden mee. Tot de
getuigen van de koop behoorden Jonghe
Herman, een burgemeester van Montfoort, en
heer Roelof Danielsz, een priester uit
Oudewater. De laatstgenoemde is deken
geweest van de exclusieve Kalendebroeder-
schap van Oudewater en Woerden, blijkens een
lijst van vóór 1551 overleden leden van die
broederschap.@j Ook de betaling, bij een iets
latere gelegenheid, vond weer plaats in goed
gezelschap: behalve de al genoemden was daar
ook heer Zweder van Montfoort bij, ridder en
oom van de heer van Montfoort (het gaat
respectievelijk om Zweder, heer  van
Doorwerth, en heer Johan 111, burggraaf van
Montfoort sinds 1459).67  De betaling vond
plaats in het huis van de burgemeester, waarna
een drinkpartij werd belegd in het huis van Gijs
Roest, eveneens in Montfoort. ‘Ende  in dat ghe-
selscap waren veel goede mannen die mede
droncken  van die vincoep [lees: wijnkoop] als
heer Zweer ridder voersz ende  heer Harman [de
burgemeester?] ende  Lijflant etc,‘, tekent Raet
trots aan?  Misschien moeten we er niet teveel
politiek achter zoeken, maar door zijn verbin-
dingen met de Van der Goudes en zijn contac-
ten met de Van Montfoorts verkeerde Raet wel
consequent in Hoeks gezelschap.

Het netwerk van contacten van heer Gijsbert
wordt gecompleteerd door de personen die hij
als getuigen in zijn testament van 1505 ver-
meldt.69 De top van de Goudse wereldlijke
geestelijkheid geeft acte de présence, in de per-
sonen van meester Theodericus de Reno (Dirk
van Rijn), deken van het dekanaat Lek-en-
IJssel, en van meester Pieter Winckel, de
bekende vicecureit (residerend pastoor) van de
Sint Jans-kerk, over wiens capaciteiten als
onderwijzer Erasmus maar matig t e spreken
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was.‘”  Er zijn nog twee geestelijken aanwezig,
van wie we er één eveneens wat nader kennen:
heer Gerrit Engbertsz, een priester uit een
Goudse familie die al enkele generaties aan de
Westhaven woonde. Sinds 1488 was heer Gerrit
voor de helft eigenaar van het pand Westhaven
45, waarvan heer Gijsbert zelf in 1494 de ande-
re helft  in handen kreeg.71  Heer Gijsbert
omringde zich dus het liefst met lieden die,
evenals hijzelf, tot de lokale seculiere clerus
behoorden en die uit vooraanstaande kringen in
Gouda afkomstig waren.

kapel en de overdracht aan het Collatiehuis7”
De rector en ,de broeders van het Collatiehuis
zouden graag zestig pond groten hebben gege-
ven voor het huis met erf van Geertruid
Florisdochter, als het te koop was geweest,
aldus Van Emmerik. Maar omdat dat niet het
geval was, waren ze uit pure noodzaak en met
tegenzin ermee akkoord~gegaan  om de last van
de door heer Gijsbert gestichte missen op zich
te nemen. Alleen zo konden ze voorkomen dat
de kapel aan wereldlijke geestelijken werd
overgedragen. Want dat was waarmee heer
Gijsbert had gedreigd, en zou dat zijn gebeurd,

Heer Gijsbert en de Collatiebroeders dan zou dat tot grote losbandigheid bij de broe-
Vanaf 1494 begint er schot te komen in de ders en in het Collatiehuis hebben geleid.
stichting van de Heilige Grafkapel. Op 25 Volgens Johannes van Emmerik hadden de
februari van dat jaar koopt heer Gijsbert van broeders dus de stichting van de Jeruzalem-
Geertruid Florisdochter haar huis met erf en de kapel het liefst helemaal tegengehouden, door
ertegen leunende twee ‘cameren’ op de hoek zelf het huis van Geertruid op te kopen, Omdat
van de Spieringstraat en de Patersteeg.‘* hun dat niet lukte, hebben ze de kapel geaccep-
Omstreeks deze tijd zal hij ook onderhandelin- teerd en het ergste weten te verhinderen door
gen hebben aangeknoopt met zijn nieuwe bij heer Gijsbert gedaan te krijgen dat hij hun
buren, de Collatiebroeders. In ieder geval wordt de missen overliet. En dat dit niet de eerste keus
op 20 april 1497 een eerste overeenkomst tus- was van heer Gijsbert, blijkt wel uit het feit dat
sen heer Gijsbert en de bewoners van het hij eigenlijk liever de pastoor en de vicarissen
Paulusconvent geformuleerd.73  Heer Gijsbert van de Sint Janskerk had ingeschakeld.
zal de te bouwen kapel aan de Collatiebroeders De toelichting door Johannes van Emmerik is
overdragen; die beloven van hun kant dat zij niet onmiddellijk bij het gebeuren opgetekend,
haar goed zullen onderhouden. De stichter zal maar ruim een decennium later? omstreeks
renten ten bedrage van veertig Rijnse guldens 15 17,  Kunnen we er dan wel van op aan dat hij
per jaar vastleggen voor de financiering van de toedracht correct weergeeft? Het was in het
twaalf wekelijkse missen en nog eens een pond genoemde jaar dat Van Emmerik het cartulari-
Vlaams (zes Hollandse ponden) voor het onder- urn van de Jeruzalemkapel aanlegde. Dat staat
houd van de kapel. Er is blijkbaar ook nog gere-
geld dat de vorige eigenares van het erf,
Geertrnid  Florisdochter, aan de broeders twee
nobel per jaar schenkt, ongetwijfeld eveneens
als tegenprestatie voor zielmissen. Mochten nu
de broeders in gebreke blijven bij het vervullen
van de diensten, dan zullen de twee nobels van
Geertruid voor de kapel worden bestemd, ter-
wijl in dat geval de volbrenging van de officies
moet worden overgelaten aan de pastoor en de
vicarissen van de parochiekerk, Weliswaar was
het niet ongebruikelijk dat bij de fundatie van
zielmissen een veiligheidsclausule werd inge-
bouwd voor het geval de beoogde uitvoerders
van de missen het lieten afweten, maar de
laatstgenoemde bepaling maakt dan toch maar
heel duidelijk, dat heer Gijsbert in de geeste-
lijkheid van de Sint Janskerk meer fiducie had
dan in de Collatiebroeders.

Wie deze conclusie vergezocht vindt, leze
wat Johannes van Emmerik achteraf optekent
over de gang van zaken bij de stichting van de

er wel niet met zoveel woorden in, maar Taal

Reconstructie in fish-eyeperspectief  van het oorspronkelij-
ke interieur op basis van het bouwhistorisch onderzoek.
Tekening: Instituut voor Bouwhistorische Inventarisatie en
Documentatie (IBID),  R. Glaudemans  en R. Gruben.
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stelt terecht vast, dat de laatste oorkonde die in riale verkoop, waarvoor de percelen grond in
het cartularium is afgeschreven, van 15 oktober
1516 dateert.75  Nu was Van Emmerik niet zom-
aar iemand,‘” maar de latere rector van de
Collatiebroeders, Vermoedelijk bekleedde hij
rond 15 17 reeds een vooraanstaande post in het
Collatìehuis.78  Hij verkeerde dus in een goede
positie om van het welvaren van het Collatie-
huis op de hoogte te zijn. En juist daarover was
hij in 15 17 ongerust, blijkens zijn klacht over
de ‘01 t gefun-
deerd 1 dat de
financ :r stond,
eigen

Van ~111lllt;IlK  IWI reue11 urn  zich o v e r
inkomsten en uitgaven van het Collatiehuis zor-
gen te maken. In 15 16 hadden het Collatiehuis
en de Jeruzalemkapel een enorme financiële
aderlating ondergaan als gevolg van een fiscale
maatregel van Karel V. Deze vaardigde op 5
januari 1516 een edict uit, dat alle geestelijke
instellingen in Holland verplichtte om aangifte
te doen van de goederen die ze de laatste veertig
jaar hadden verworven en die niet waren gemor-
tificeerd (belastingvrij verklaard): van die goe-
deren zouden ze twee volledige jaarinkomens
aan de landsheer moeten afstaan. Het gaat hier
om een herhaling van het ‘droit du nouvel
acquêt’  dat door Karels overgrootvader Karel de
Stoute in 1474 ook al eens was toegepast.79  De
gang van zaken met betrekking tot de aanslag
van 15 16 in Gouda kennen we dankzij een
manuscript, afkomstig van de Collatiebroeders,
dat door dominee Vorstman  uitvoerig is geëx-
cerpeerd maar sindsdien is verloren gegaan.*O  In
eerste instantie moesten de Collatiebroeders 266
p o n d negen groot betalen voor de
Jeruzalemkapel. Omdat ook de andere Goudse
kloosters zwaar dreigden te worden aangeslagen
- van één daarvan, het Agnietenconvent, hebben
we nog een door de rector opgemaakt staatje
van bezittingen en schulden, met de teneur dat
ze zo arm als de kerkratten zijr?’  - belegden de
rectoren een bijeenkomst in het Margaretha-
convent om te zien of ze gezamenlijk konden
protesteren. Maar toen de aanslag op de mat
rolde, werden ze week (aldus het handschrift) en
gaven toe. De rector van de Collatiebroeders
lobbyde echter in Den Haag om het bedrag naar
beneden te krijgen, eerst met weinig succes. Op
een bepaald moment spijkerden de deurwaar-
ders een aankondiging op de deuren van de Sint
Janskerk  dat de eis aan de Collatiebroeders in
verband met de kapel nu 277 pond bedroeg. Bij
weigering zou worden overgegaan tot executo-

Stolwijk  en in Broekhuizen in aanmerking kwa-
men8”  Om een lang verhaal kort te maken, uit-
eindelijk wisten de broeders door bemiddeling
van de uit Gouda afkomstige raadsheer meester
Jacobus Mauritius de gevraagde som te reduce-
ren tot 150 pond voor de Jeruzalemkapel, een
bedrag dat ze in het najaar van 15 16 contant
betaalden.83

We kunnen ons zo voorstellen dat de hele
affaire voor de Collatiebroeders aanleiding was
om de financiële verplichtingen én voordelen
verbonden aan het bezit van de kapel eens op
een rij te zetten. Zo ontstond het cartularium.
Dat de inleiding daarvan in mineur was, laat
zich dan ook goed begrijpen. Maar is dat dan
juist geen reden om te veronderstellen dat
Johannes van Emmerik achteraf negatiever is
over de verwerving van de kapel dan de broe-
ders het indertijd zelf beleefd hadden? Mijns
inziens zijn er toch goede argumenten om te
denken dat Van Emmerik de toedracht juist
weergeeft, De beweringen die hij doet, kunnen
uit onafhankelijke documentatie gestaafd wor-
den. Dat de Collatiebroeders het perceel op de
hoek van de Patersteeg graag zelf gekocht had-
den, ligt geheel in de lijn van een reeks aanko-
pen van huizen en erven ten zuiden van hun
convent sinds 1470.84  De dreiging van Raet om
wereldlijke geestelijken in te schakelen wordt
aannemelijk gezien de rol die de geestelijken
van de Sint Janskerk in 1505 bij  zijn testament
speelden, zowel als getuigen als in de rol van
‘achtervangers’ voor het geval de Collatiebroe-
ders in gebreke mochten blijven. Een raadsel
blijft weliswaar de mededeling dat het perceel
van Geertruid Florisdochter niet te koop was: zij
had in 1471 wél zaken met de Collatiebroeders
gedaan,85 waarom weigerde zij dit dan omst-
reeks 1494? We weten te weinig van haar - haar
vader, Floris Pietersz, wordt éénmaal genoemd
als kerkmeester van de Sint Janskerk  - om te
kunnen vaststellen of ze tot heer Gijsbert Raet in
een bijzondere betrekking stond. Maar voor het
overige spoort het bericht van Van Emmerik met
de van hem onafhankelijke gegevens.

Vóór zijn weergave van de feiten spreekt
bovendien de psychologische waarschijnlìjk-
heid van het verhaal, Het was immers juist de
angst voor het gevaar van besmetting door
seculiere geestelijken waarmee Raet de broe-
ders kon chanteren. ‘Scherp waren de Collatie-
broeders tegen de wereldlijke Geestelijken’,
merkte Vorstman  al OP.~’  Dat is inderdaad pre-
cies waarom het gaat. De moderne devoten, en
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dus ook de Goudse Collatiebroeders, erfden
van hun geestelijke vader Geert Grote een diep-
geworteld wantrouwen tegen de wereldlijke
geestelijkheid. Grote had tijdens zijn kortston-
dige predikatie gefulmineerd tegen priesters die
het met hun huishoudster hielden, die over
grote privérijkdommen beschikten en die het
ene kerkelijke ambt op het andere stapelden om
hun functies als bron voor gewin te gebruiken
zonder zich voor de zielzorg’ in te’  zettens8
Daartegenover had Grote het ideaal van de
‘broeders des gemenen levens’ gesteld: pries;
ters en andere clerici die van hun persoonlijk
bezit afstand deden, een gezamenlijke huishou-
ding stichtten en zich inzetten voor het aposto-
laat onder de verkommerde stadsbevolking en
speciaal onder de aan vele gevaren bloot staan-
de jeugd. Dát was ook de missie van de Goudse
‘broeders des gemenen levens’, die zich het lot
van de Arme Klerken (in het Arme Fraterhuis)
aantrokken en die met hun collaties de Goudse
burgers opriepen tot een godvruchtig leven. Dat
de komst van een groep wereldlijke ,geestelij-
ken als naaste buren bij hen aversie opriep, was
te verwachten. Omgekeerd valt ook Raets wan-
trouwen tegen deze onaanzienlijke armoedzaai-
ers wel te begrijpen. Het zal van beide partijen
zelfoverwinning hebben gekost om uiteindelijk
bij de stichting en het beheer van de Jeruzalem-
kapel met de ander in zee te gaan.
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De koperen platen die  eens het graf  van Gijsbert  Raet sìer-
den behoren nu toe aan het Rijksmuseum te Amsterdam.

Epiloog
In het centrum van de laat-middeleeuwse vroom-
heid stond het verlangetrom in de voetstappen
van de Gekruisigde te gaan. Deze wens kon in
verschillende vormen worden verwerkelijkt: één
ervan was de bedevaart naar het Heilige Land.
De pelgrim betrad letterlijk de grond waar
Christus Zijn voeten had gezet. Hij begaf zich
naar Jeruzalem en kwam oog in oog met het
toneel van de kruisdood, de begrafenis en de ver-
rijzenis. Het is begrijpelijk dat iemand alsRaet
na zijn terugkeer de herinnering aan zijn bezoek
wilde vasthouden door te gaan wonen in de
nabijheid van een replica van het Heilige Graf en
door zich daar ook te laten begraven.

Uiteraard kon slechts een kleine minderheid
zich zo’n pelgrimage veroorloven. Er waren er
bovendien ook die niet op bedevaart wílden
gaan. In de kringen van de moderne ~devoten
stond men zeer gereserveerd tegenover pel-
grimstochten. Frederik van Heilo, een ingezete-
ne van het regulierenklooster buiten Haarlem,
schreef zelfs een aparte verhandeling Tegen de
bedevaartgangers.89 ‘Die veel bedevaarten

2 6

Anoniem, gewassen tekening, tweede helft negerttiende eeuw,
27 x~35,I  cm. Collectie SMCG, foto Wim Scholten.

doen worden zelden heilig’, zo luidde de
mening van Thomas van Kempen, de klooster-
ling uit het convent op de Sint Agnietenberg bij
Zwolle die de auteur van het ,wereldberoemde
boek Over de navolging van Christus werd.%
Devoten als Thomas - en voor de Goudse
Collatiebroeders heeft dit ongetwijfeld ook
gegolden - gingen liever in Christus’ spoor door
zich in meditatie in Zijn lijden te verdiepen en
door evenals Hij hun kruis op zich te nemen.
Aan spectaculaire uitingen van vroomheid,
zoals een gevaarlijke reis overzee of de stich-
ting van een kostbare kapel, hadden zij geen
behoefte: hun stijl was die van de ‘innigheid’,
van de inwendig doorleefde devotie.”

Men kan de godsdienstigheid van de moder-
ne devoten in vergelijking met die van bede-
vaartgangers als Raet dus wel de meer spiritu-
ele noemen. Maar het is niet aan de historicus
om een voorkeur in één van beide richtingen uit
te spreken, laat staan dat het hem toekomt aan
de oprechtheid van Raet te twijfelen. Wel is het
interessant om te constateren welke mentali-
teitskloof er kon gapen tussen groeperingen en
personen die hetzelfde rechtzinnig-katholieke
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geloof toegedaan waren. Over dat gebrek aan
11. Vorstman, ‘Stukken’, 142: ‘.,.  consecratum est ejusdem

capellae altare  et tantumdem pavimenti, quantum intra
eensgezindheid zou men dan nog wel de staf cancellos et murum nostri refectorii  continetur’.
kunnen breken. Maar beter is het te volstaan 12. Dit hangt samen met de plaats van de westelijke en de

met de conclusie, dat de Goudse Jeruzalem- oostelijke ingang, zie hierna.

kapel niet alleen een fraai staaltje van middel- 13. Laarakkers, in: Glaudemans e.a:, Jeruzalemkapel, 30.
14. Vorstman, ‘Stukken’, 141: ‘Affixitque in muro refecto-

eeuwse architectuur is, maar ook een boeiend
document van eenheid en verscheidenheid in de

rii nostri historiam resurrectionis domini  ex lapide albo
laboriose et artificiose sculptam, cum variis coloribus

geloofsbelevenis van de Gouwenaren die bij de depictam cum suis valvis  a foris et ab intus’. De

stichting ervan betrokken waren. beschilderde ‘valvae’ zullen, net als bij het altaarstuk,
.%

wel weer de zijluiken zijn, niet de deuren van de kapel

Noten
zelf (anders: Laarakkers,  in:  Glaudemans e.a. ,
Jeruzalemkapel, 30).

15.  Combinaties van een houten ‘bak’ met beschilderde zij-
“r 1. Ronald Glaudemans, Rob Gruben, Ingeborg Laarakkers luiken komen wel vaker voor, maar een stenen reliëf in

en Koos J.  Steehouwer, De Jeruzalemkapel in Gouda een dergelijke compositie is zeldzaam. Ik dank mijn
(Gouda, Stichting SPOOR, 1998).

2 . K. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen in de mid-
collega Peter van Dael voor zijn hulp bij de interpreta-
tie van deze kunsthistorische gegevens.

deleeuwen’ in: K. Goudriaan e.a., De gilden in Gouda 16. Vorstman, ‘Stukken’, 144: ‘campanulam  in campanili’.
(Gouda en Zwolle 1996) 2 1-63, 17. Steehouwer, in: Glaudemans e.a., Jentzalemkapel,  7 1; 77.

3 .  Glaudemans en Gruben,  in:  Glaudemans e.a . , 18.  Rechterlijk archief (RA), inv. 319/20 f. 171~.
Jeruzalemkapel, 17. 19. Vorstman, ‘Stukken’, 142: ‘domum suam capellae pra-

4 . Steehouwer, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel,  68-
69. Glaudemans en Gruben, in: Glaudemans e.a.,

edictae  adhaerentem ad orientem cum puteo et area
tantae latitutidinis, quanta est longitudo capellae’.

Jeruzalemkapel, 47. 20. De gegevens zijn te vinden in de tabel op p. xxx
5. Steehouwer, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel, 77. 21. Archieven kloosters, inv. 86.
6 . Laarakkers, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel, 30, 22,  Glaudemans en Gruben,  in:  Glaudemans e.a . ,

waar overigens ten onrechte van altaren (in het meer- Jeruzalemkapel, 40.
voud) gesproken wordt. Glaudemans en Gruben, in: 23.  Glaudemans en Gruben,  in:  Glaudemans e.a . ,
Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel, 47. Jeruzalemkapel, 47.

7.  Glaudemans en Gruben,  in:  Glaudemans e.a . , 24. Archief weeshuis, regest 536 (d.d. 26 september 1497):
Jeruzalemkapel, 40. vermelding van haar nalatenschap. Archief kloosters,

8. M.A.G. Vorstman, ‘Stukken betrekkelijk de broeders
des gemenen levens’,

inv. 17 f. 29: cancellering in 1497 van een rentebrief
Nieuw Archief voor kerkelijke van twee nobels die zij op de Collatiebroeders had

geschiedenis [Kist en Royaards] 7 (1847) 65167, lopen en die zij volgens een overeenkomst tussen de
aldaar 144-145. Het is de auteurs ontgaan dat de Collatiebroeders en heer Gijsbert Raet van 20 april van
belangrijkste teksten over de kapel, het testament van datzelfde jaar (Archief kloosters, regest 721) aan de
Raet (Archieven kloosters, inv. 58 f. 3v-5) en de broeders zou vermaken. Blijkens Archief leprooshuis,
beschrijving van de stichting door Johannes van regest 86 d.d. 7 april 1490 was zij toen al ruim 70 jaar
Emmerik (inv. 58 f. l- 1 v), zich bevinden onder de door oud.
Vorstman uitgegeven bescheiden over de Collatie- 25. Vorstman, ‘Stukken’, 145.
broeders. Gemakshalve zal ik zoveel mogelijk naar 26. Laarakkers, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel,  26.
Vorstman verwijzen. Archiefbescheiden waaraan wordt 27. Archief Sint Jan voor de hervorming, inv. 87 reg. 523;
gerefereerd, bevinden zich in het Streekarchief voor de plaats zie de plattegrond in Goudriaan e.a., De
Hollands Midden te Gouda, tenzij anders vermeld.

9. Laarakkers resp. Steehouwer, in: Glaudemans e.a.,
gilden in Gouda, 19.

28. Oudarchief, inv. 2527.
Jeruzalemkapel, 29-30 resp. 68. 29. A.L.H. Hage, “‘Die stede van der Goude”  en “die glo-

10. Vorstman, ‘Stukken’, 141: ‘Adornavit quoque sepul- riose ende die heylighe stadt van Jherusalem”.  Enkele

.y crum domini  tabulis rotundis ligneis excellenter depic- Goudse pelgrimageteksten uit de vijftiende eeuw’ in:
tis’. Ik neem de gelegenheid te baat nog enkele minder N.D.B. Habermehl e.a. ed., Zn de stad  van die Goude
juiste interpretaties van het Latijn recht te zetten. Tot de (Delft 1992) 69-88. Het vermoeden van Hage  (p. 83)
liturgische uitrustingsstulcken  behoorden enkele ‘casu- dat het bij Claes van Dorssen  en zijn vrouw, de
lae’, waarvan er één van goud en een ander van purper

-7
opdrachtgevers van één van de betrokken handschrif-

was: als de priester in de Jeruzalemkapel de mis celeb- ten, om een Gouds echtpaar gaat, is intussen bevestigd:
reerde  zal hij wel geen ‘kistjes’ hebben aangetrokken, Jaap van Moolenbroek, “Dat liden ende die passie ons
maar _  afhankelijk van het kerkelijk jaar - één van deze Heren Jhesu Christi’: een bestseller uit het fonds van
kazuifels. Over kazuifels plegen stofbanden in de vorm Gheraert  Leeu in vijftiende-eeuwse context’ in: K,
van een kruis te zijn aangebracht. Het weefsel van één Goudriaan e.a. ed., Een drukker zoekt publiek.
van deze kruisen was ‘historica’, dat wil zeggen ‘gehis- Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484 (Delft 1993) 81-
torieerd’ (van een vertellende voorstelling voorzien) en 1 1 0 , aldaar 1 1 0 . Een bekende ‘Goudse’
zeker niet ‘zeer oud’, want uit Archieven kloosters, inv. Jeruzalemganger uit het begin van de zestiende eeuw
84 kan worden opgemaakt dat Raet onder meer de bor- was nu. Lambert  Willemsz van Varik, pater van het
duurwerker Claes  Willemsz aan het werk zette . . . zon- Goudse Catharinaconvent en later pastoor van de Oude
der twijfel om nieuwe kazuifels te versieren. Zie Kerk in Delft, die de reis in 1521 in het gezelschap van
Vorstman, ‘Stukken’, 141; Laarakkers, in: Glaudemans onder meer de schilder Jan van Score1 maakte: J.J.A.
e.a., Jeruzalemkapel, 30. Lucas,
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Gouda’, Historisch Tijdschrif  17 (1938) 123- 147. Een
Heilig Graf in de kloosterkerk van de minderbroeders
wordt vermeld in: Pater D. van Heel, o.f.m., De min-
derbroeders te Gouda I: 1418-1572 (Gouda 1947) 26
2 7 .

30. Archief Sint Jan voor de hervorming, regest 341.
31. Archief Sint Jan voor de hervorming, inv. 24 f. 21. Of

was Pieter Raet dezelfde als de Pieter Willemsz die in
1462 zijn huis Naaierstraat aan heer Gijsbrecht ver-
kocht, en dan dus wellicht een broer van de priester?

32. RA, inv. 3 18 f. 58; 62. Deze archiefvondst was zonder
het door C.J. Matthijs gereconstrueerde prekadaster
niet mogelijk geweest.

33. Oudarchief, inv. 997 f. 2; zie ook de tabel hierna,

staat wel vast. Weliswaar
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en de CO
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sonen gi

50. Archievc
5 1. RA, inv. 3 19/20  f.

58 f. 6v-7v met re%
52. Laarakkers, in: Gh
53. Archieven klooster
54. Archieven klooster

Zweder  van Montf
tot in 1495 in de bl

55. Archief weeshuis,

3 in
ekend, maar een Gijsbert Riet komt niet voor,
incidentie  met betrekking tot de bediening van
iesaltaar  zou te groot zijn als het om twee per-
w.
:n kloosters, regest 774.

35~; 53~. Archieven kloosters, inv.
test 618.
mdemans e.a., Jeruzalemkapel, 23.
s, regest 671.
s,  inv. 65. De in het stuk vermelde
oort  - zie hierna noot 67 - komt nog
tonnen voor.
inv. 641.

1932) 50.
38, Gemeentearchief Leiden, Archief kerken, i n v . 437 reg.

34. Archief weeshuis, regest 493 d,d,  17 maart 1473.
35. Archieven kloosters, regest 578.
36, Gemeentearchief Leiden, Archief kerken, inv. 437

regest 1833; vgl. ook regest 1961.
37. C.P.M. Holtkamp, Register op de parochiën, altaren,

vicarieën  en bedienaars IV Rijnlandia (Amsterdam

56. Archieven kloosters, inv. 57.
57. Archieven kloosters, inv. 58.
58,  RA, inv. 3 18 f. 58; 62; inv. 319/20 f. 189~; 236
59. RA, inv. 319/20 f. 35~; 44.
60. RA, inv. 3 19/20 f. 174~; inv. 321 f. 9,
61. RA. inv. 319/20 f. 171~.

1833; inv. 1066 en 420 f. 24-25, reg. 2059, 2060 &
2062. Deze vicarie bleef in de familie: in 15 10 droeg
een zekere Jacobus de Gouda als kandidaat voor de
vicarie, die eerder bediend was door Petrus filius
Jacobi de Gouda, een mr. Petrus de Gouda voor (rege-
st  2251). We kennen de precieze familierelaties niet:
een goede genealogie van de Van der Goudes  is een
dringende wenselijkheid. Was Petrus filius Jacobi
(Pieter Jacobs  zoon) soms een (bastaard)zoon  van
‘onze’ mr,  Jacob Claesz van der Goude‘?

39. Holtkamp, Register, IV, 37. Er waren in dezelfde perio-
de misschien twee personen met de naam Jacobus de
Gouda in Leiden actief. Eén van hen vervulde het ambt
van onderschoolmeester. Deze gegevens zijn ontleend
aan Ad Tervoort, ‘Schoolmeesters in Holland.
Schoolmeesters en schoolmeestersambt in vier
Hollandse steden, 1300-1573’ (scriptie VU 1992) 37-
38. Het valt niet mee om de losse gegevens correct
over deze twee personen te verdelen.

40. G. Brom, ‘Nederlanders aan de hoogeschool  van
Psriiq’. Awhipf Aartsbi&m  Utrecht  26 (190nl l%L

42. Tot de dotatie van het officiebehoorden twee huisren-
ten, beide op een huis aan de Oude Vismarkt en beide
oorspronkelijk afkomstig van leden van een andere tak
van de familie Van der Goude, namelijk van jonkvrouw
Beatrijs, weduwe van Jan van der Goude Jacobszoon
en van haar dochter Catharina: Archieven kloosters,
regesten 142 en 143. Waarschijnlijk is dit toeval.

43. J,  Taal, De Goudse kloosters in de middeleeuwen
(Hilversum 1960) 43-44.

44. Archieven kloosters, regest 599; Taal, Goudse kloos-

6 2 . Archieven kloosters, inv. 6 5 .
6 3 . Oudarchief, inv. 997 f.2.
64. Vgl. ook Archieven kloosters, inv. 8 1.
65. Vgl. ook Archieven kloosters, inv. 82.
66,  Utrechts Archief, Archief kalenderbroederschap te

Oudewater, inv. 1 ongefol. A.C. van Aelst, Schets der
staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den
maatschappelijken toestnnd der stad Oudewater tot
hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 157.5
(Gouda 1893) 266.

67. R.  Fruin en A, Le Cosquino de Bussy, Catulogus  van
het archief der Heeren  van Montfoort  (Utrecht 1920):
tabel. Vgl. ook M.P. van der Linden, De burggraven
van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht
Utrecht en het graafschap Holland {plm. 1260-1490)
(diss. UvA; Assen 1957) 145-152.

68. Archieven kloosters, inv. 65.
69. Vorstman, ‘Stukken’, 147 en vgl. 140.
70, P.S,  Allen, Opus epistolarum  Des. Erasmi Roterodami

1  (Oxford 1906) 49.
7 1. Westhaven 45: RA, inv. 3 19/20 f. 142 en 174~.  Voor de

familie van heer Gerrit zie C.J. Matthijs S.V. Westhaven
45 en 46. Van de vierde geestelijke in het testament,

bbert Hermansz, is me niets bekend.
. 319/20 f. 171~.

73. Archieven kloosters, regest 721. Het stuk heeft de vorm
van een concept: het is dus niet zeker of het rechts-
kracht heeft gekregen.

74. Vorstman, ‘Stukken’, 142 (Archieven kloosters, inv. 58
f. 1~): ‘Et libenter rector domus et fratres pro hac domo
cum area dedissent sexaginta libras grossorum, si vena-
les fuissent. Sed quia venales non erant, magna  neces-
sitate compulsi  hoc onus subiere inviti, ne sacerdotibus
secularibus traderetur, quod facere  minabatur dominus
Gisbertus predictus, quod procul dubio fratribus et

---_ -_- ___ _..._J’~  , ~ ~~.~ -,
133, aldaar 132-133. heer LU I

4 1 . Oudarchief. inv. 288 f. 91; regesten 75 en 7 6 . 7 2 . RA, inv

ters,  97-98.
45. Laarakkers, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel,  23; 33.
46. Archief Sint Jan voor de hervorming, inv. 41.
47. Archief Sint Jan voor de hervorming, inv. 45.

Archiefdepot Sint Janskerk, Archief kerkmeesters, inv.
91 f. 136-149.

48. Algemeen Rijksarchief, Archief Rekenkamer - regis-
ters, inv, 655b f. 41~; dank aan Bart Ibelings

49. Utrechts Archief, Archief Oudmunster inv. 1738- 1 f. 75
(rekening van de socius van de proost voor 1473/4).  De
rekeningpost betreft de institutie van ‘dominus
Ghysbertus filius Wilhelmi Rijt’ als bedienaar van het
Andreasaltaar, maar dat onze heer Gijsbert is bedoeld

28

domui fuisset in magnam  dissolutionem’.
75. Archieven kloosters, inv. 58 f. 6 = regest 791. J. 7

De archieven van de Goudse kloosters (Den H
1957) 27.

76. Laarakkers, in: Glaudemans e.a., Jeruzalemkapel,
‘ene Johannes Embricae’.

77. A.G. Weiler, Volgens de norm van de vroege kerk.
geschiedenis van de huizen van de br
gemene leven in Nederland (Nijmegen
tor ca. 1527 - ca. 1561.

78. Men zou verwachten dat hij procurator
maar blijkens Vorstman, ‘Stukken’, 68
Arnoldus.
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gedaan door Taal, Goudse  kloosters, 176-178,

principes, episcopos et praepositos Sancti  Salvatoris
de nobisfactis: ‘Over de aanslagen, bijdragen en beden
die ons zijn opgelegd door vorsten, bisschoppen en

door: Henny van Dolder-de Wit

proosten van Oudmunster’. Het verhaal wordt ook ‘Waap’nen  met geheug,  voor tijds-verderf-_ _ -_-
maar

1 van
lijkheid’

deze legt niet het verband met het cartulariun
1517.

8 1. Archieven’ kloosters, inv. 173 regest‘7Qo A~nr  Tf
plusminus 15 15 gedateerd maar zond6
hangend met de aanslag van 15 16.

82. Omdat de broeders uiteindelijk toch c(
komen deze percelen in het cartuk
__^...^.  -.--..

“/, U”“‘ Idal  op
:r  twijfel samen-

xrtant  betaalden,
uium van 1517

gewoon voor.
83. De kwitantie bij Vorstman, ‘Stukken’, 71,
84. Archieven kloosters, regesten met notities 390; 454

(voor “1461” lees “1471”); 561. Rechterlijk archief,. ^  _ ^ ^ - _ _- f _ - .
inv.  3 1 Y f.  8v. 1. Walvis, Beschryving der stad Gouda
(Gouda en Leiden) 11,97-98.

85. RA, inv. 319 f. 8v. ‘\
86. Utrechts Archief, Archief Oudmùr rster,  inv. 1893

(kopie aanwezig op StrAHM: hs. 92) t: Florys Pieters-
soen kerkmeester in 1450. In Archief weeshuis, regest
536 worden een neef en nicht genoem d, die echter ver-
der ook onbekend zijn. Blijkens Arc! hief leprooshuis,

regest 86 had ze een broer, maar zijn identiteit is ons
onbekend. Wel kunnen we het gegev en uit Archieven
kloosters, inv. 17 f. 29 (zie regest 5 14) r dat zij een rente
van twee nobel nas na haar dood aan de broeders kwijt-

.---,.r,.r:- ..:ri--1

schold, met een memoriemis als tegenyrestaue,  UILIC~-

gen als een aanwijzing dat ze de broeders niet bijzon-
der welgezind was.

87. Vorstman, ‘Stukken’, 142.
88. Uit de overvloed aan literatuur over Geert Grote noem1. -- n .I

Dat is naar mijn idee toch wel het voornaamste,
misschien wat verborgen thema van het nieuwe
boek van Henny van Dolder.  Het verscheen
onlangs ter gelegenheid van het 60-jarig  bestaan
van het Fonds Goudse Glazen. De zinsnede is
ontleend aan een onderschrift van Christoffel
Pierson, schilder, dichter en glazenier, van een
tekening met 28 familiewapens van de toenma-
lige kerkmeesters en het stadswapen. De tekst
van het gedicht geeft in een notendop  weer,
waarom het de kerkmeesters al vanaf het aller-
eerste begin tot op de dag van vandaag is te
doen, het behoud van de glazen:

‘Dit zijn de Wapens van de Heeren,  wiens beleijd
{Aan Gouw’- en IJssel-Stroom, in haar bemuurde
gragten),

Niet ‘s  vijands dwang alleen gewaapend heeft
ontzeijd,
Maar in dien waapen-kreet haar Kerke-glas-kunst
tragten
Te waap’nen met geheug,  voor tijds-verderflijk-
heid; [...]

Soortgelijke uitspraken zijn verspreid door dit
boek te vinden. Of het nu gaat om het zorgvul-
dig laten natekenen van deglazen  door achter-
eenvolgens een schilder-dichter, een amateurteA
kenaar  (Arent  ,Lepelaer) en een koster (Julius
Caesar Boethius), dan wel om het opkopen van
de koperen platen met de afdrukken van acht-
tiende-eeuwse gravures: alles stond in dienst
van het behoud van deze grote cultuurschat. Het
is een van de aspecten van de glazen waarover
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79. A.G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland
onder de Bourgondische hertogen 1425-1477 ING
(Groningen en Batavia 1942) 214-240.

80. Vorstman, ‘Stukken’, 67-71. Het handschrift droeg de
titel De exactionihus, contributionibus et precariis per Met tekenstift, burijn en penseel.

ik alleen A.G. Weiler, ‘Leven en werken van -een
Grote 1340-1384’ in: C.C. de Bruin, E. Persoons en
A.G. Weiler, Geert Grote en de Moderne Devotie
(Zutphen 1984) 9-56, aldaar 34-44.

89. J.C. Pool, Frederik van
(Amsterdam 1866) 126.

Heilo en zijne schriften

90. ‘Chronica Montis Sanctae  Agnetis’, in: Thomae
Hemerken  a Kempis, Opera omnia VIL Ed. M.I. Pohl
(Freiburg im Breisgau 1922) 341.

91. Een goede introductie is C.C.  de Bruin, ‘De spirituali-
teit van de Moderne Devotie’ in: De Bruin, Persoons en
Weiler, Geert Grote en de Moderne~Devotie,  102-144.

a ik mij niet ophoud te verbazen: het wel bijzon-
der rijpe bewustzijn om dit alles zo lang moge-
lijk en zo goed mogelijk te bewaren. Of de blik
van de kerkmeesters nu was verscherpt door de
brand van 1552, waarbij veel verloren is gegaan,
ook glas-in-lood-vensters, wie zal het zeggen.

Niet alleen de direct betrokkenen hadden oog
voor ‘de tijdsdverderflijkheid’, ook buitenstaan:
ders ontging deze niet. Reizigers bijvoorbeeld,
die veelal op doortocht waren en de stad maar
kort aandeden. Zo maakte een jonge Engelse
geestelijke op 26 april 1712 een tochtje naar
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