TIDINGE VAN DIE GOUDE

\

_’ ‘1

;,

i

‘*

1.

iI
1,

\

\

Ai ,_
:,

‘\

\

\\ :

periode ~van dè renaissance ‘gemakkelij k‘còmbiJ.,Smink \ __\‘,
\ , \ _\
,\
‘\ ,’ ,~1~
\
neerden met andere ornamenten.
In het begin van de zeventiende eeuw ‘woonde
Het was allemaal in het vijftiende~ èeuwse
en werkte in Gouda de beeldhouwer Gregorius
Italië begonnen met architecten die zich distan-,
Cool, die omstreeks 1570 in Freiberg in Saksen
tieerden van de middeleeuwse gotische stijl en
werd geboren. Gregorius trouwde in 1614 met
de overblijfselen van de architectuur uit de’
een vrouw uit Dordrecht, werd in 1615 poorter
Romeinse tijd gingen opmeten en geschriften
van Gouda, overleed in 1629 en werd in de \
uit die tijd - in het bijzonder het handboek van
Sint-Janskerk in een gewoon kerkgraf begraVitruvius van omstreeks 32 ivoor Christus ven.’ Het is niet,bekend wanneer Co01 in vaste
gingen bestuderen, vertalen en bewerken. Hun
theorieen
over de architectuur drongen, naar
dienst van de stad is gekomen, maar wel dat hij
in 1625 “stadsbeeldhouwer binnen deser stede
mate de zestiende eeuw vorderde, steeds verder
was”.* Zijn meest bekende werk in Gouda is het
in onze streken door. Zo zijn bijvoorbeeld op
alle zeven gebrandschilderde vensters uit \ de
bordes aan de voorgevel van het laat-gotische
stadhuis, dat door Co01 in 1603 werd opgelekerk van het Goudse klooster van de Regulieren
van Stein, die tussen 1556 en 1560 in de werkverd zonder baldakijn. Over de gang van zaken
die vooraf ging aan de uitvoering van dit kunst:
plaats ,van Dirck Crabeth werden gemaakt, de
werk zijn wij goed genformeerd, omdat het
schenkers afgebeeld tegen een achtergrond van
bestek,~ de aanbesteding en gegevens over de
klassiek aandoende ornamenten.7
Ze geven
betaling bewaard zijn gebleven.” Behalve het
weer hoe in het midden van de zestiende eeuw
in Gouda met renaissance ornamenten werd
bordes is er in Gouda ook ander beeldhouwwerk te bewonderen, dat aan Co01 wordt toegegewerkt. De nieuwe stijl werd vooral verspreid
door de ornamentprenten en ,voorbeeldboeken.
schreven of uit zijn werkplaats afkomstig zou
In dit verband moet Hans Vredeman de Vries
zijn. Enkele voorbeelden daarvan zullen verderop in deze notitie haan de orde komen.
(1527- 1606) met name worden genoemd. Deze
\
uit Leeuwarden afkomstige kunstenaar vulgariseerde met ,zijnprentwerk de ornamenten, die
Terminologie
Aan de term ‘pilasterfiguren’ wordt hier de * bij de nieuwe stijl hoorden. De door hem uitgegeven werken “stonden bol van het materiaal:
voorkeur gegeven in verband met het neutrale
karakter ervan Zuilen of halfzuilen in de vorm
zuilen, pilasters, medaillons, grotesken, cartouvan een vrouwenfiguur, waarvan het ~hoofd de
ches, kandelabers, krullen, \ banden, koppen,
voluten, archivolten, bogen, fonteinen, arcaden,,
rol van kapiteel vervult, worden kariatiden
(karyatiden) genoemd. De oorsprong van dit
zuiltype,,dat reeds voorkwam te Amyclae omstreeks 530 vC, is niet duidelijk, misschien was
het geïnspireerd door oosterse vrouwen die ‘een
latijn. Ze droegen ertoe biJ dat de nieuwe StlJI
gedurende de tweede helft van de zestiende
last op het hoofd dragen.” De mannelijke pedant
eeuw een internationale stijlbeweging in
van een kariatide is de naar Atlas genoemde
atlant5.
Europa werd. De vorstenhoven van München
en Praag zouden aan het eind van die eeuw de
Nieuwe stijl
centra van de nieuwe stijl zijn geweest.
Het tijdperk van, 1590-1630, dat overeenkomt
Vredeman de Vries trok zelf ook van de ene
plaats naar de andere. Behalve in, Noordmet de tijd waarin Co01 zijn beroep uitoefende,
is in de architectuurgeschiedenis wel eens getyNederland werkte hij onder andere \’ in
peerd als “de glorieuze slotperiode van de stijlMechelen, Antwerpen, Frankfurt, Hamburg,
ontwikkeling van Renaissance en Maniërisme.“6
Dantzig, Praag en Den Haag.9
,\
In de praktijk betekende dit dat in het noordwesten van Europa architecten~en
beeldhouwers
klassieke bouwonderdelen uit een vroegere
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1. Epitaaf van David Schil1in.g in de Elisahetbkerk
Foto : U.B. Utrecht.

te Wroclaw.

Kussens met kwasten
In een van de plaatwerken van Hans Vredeman
de Vries staat een serie ontwerpen van kariatiden en daarbij zijn ook pilasterfiguren die kussens met’ kwasten op het hoofd hebben.‘*
Ambachtslieden door heel Europa werkten,
zoals hiervoor al werd opgemerkt, naar voorbeeld van ornamentprenten en voorbeeldboeken. Het is dan ook niet vreemd dat in Breslau,
het tegenwoordige Wroclaw; in de Elisabethskerk een epitaaf werd gemaakt met pilasterfiguren die kussens met kwasten op het hoofd,hebben.” Het epitaaf voor David Schilling (afbeelding 1) dateert van na 1559 en mevrouw E.
Neurdenburg sluit niet uit dat Gregorius Co01
dit kunstwerk heeft gekend, voor hij, naar
Gouda kwam. In mei 1602 kreeg hij van de burgemeesters de opdracht voor het stadhuisbordes, dat in 1603 werd opgeleverd. Aan de voorkant van het bordes staan twee pilasterfiguren
met kussens met kwasten op het hoofd (afbeelding 2). Co01 kan het motief van de kussens met
kwasten voor zijn pilasterfiguren, behalve aan
het genoemde kunstwerk, natuurlijk ook rechtstreeks aan Vredeman de Vries hebben ontleend. ”
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2. Pilaste$guur
Foto : J. Smìnk.

aan

het bordes van
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stadhuis te Gouda.

Wie van het stadhuisbordes op de Markt naar
Achter de Kerk gaat, naar de tuiningang varrhet
museum het Catharina Gasthuis, komt door het
Lazaruspoortje. Het beeldhouwwerk ‘van dit
poortje wordt toegeschreven aan Cool. Het
Lazaruspoortje stond \ aanvankelijk aan het
Rotterdamse Veer, de noordkade van het
Nonnenwater tussen de voormalige Lazarussteeg ,en de Gouwe. Na het dempen van hete
water ter plaatse, in 1960, kreeg de hele straat‘
de naam Nonnenwater, de naam die de zuidkade van de gracht voor het dicht maken al droeg.
Het poortje, dat oorspronkelijk toegang gaf tot
het erf van het Leproos- en Proveniershuis,
werd steen voorsteen afgebroken, enige decennia opgeslagen en later op de huidige plaats
weer opgebouwd. l3 Het beeldhouwwerk van het
Lazaruspoortje aan de kant van de SintJanskerk dateert uit 1609. Het gaat ons in dit
geval met name‘om de draagfiguren aan weerszijden van het tafereel van de gelijkenis van den
arme man en de rijke Lazarus uit, Lucas ,16, vers
19 tot en met 3 1. Aan de linker kant staat een
man en aan de rechter een vrouw, beiden met
een bedelnap op zijs Oorspronkelijk hielden zij
een lazarusklep in de opgeheven handen. Deze
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Co&, ook in de handen, terwijl zijn kussens met
kwasten on de hoofden hier evenmin ontbre-

Foto : J. Sminh

Op grond van het voorgaande kan worden
geconcludeerd dat een belangrijk kenmerk van
de Goudse pilasterfiguren van Co01 is; dat zij
kussens met kwasten op het hoofd dragen.
Zakkendragers
De pilasterfiguren met kussens met kwasten op
het hoofd van het stadhuisbordes worden in
diverse publikaties ten onrechte aangeduid als
“zakkendragers”. Dit gebeurt zo regelmatig, dat
het opvalt,20 De pilasterfiguren ‘aan het bordes
lijken echter geenszins op de zakkendragers uit
de praktijk.21 Zakkendragers droegen meestal
ter bescherming een kapzak, een van een, zak
gemaakte kap, over het hoofd. De te torsen zak
rustte hoofdzakelijk op nek en schouders en werd
gedeeltelijk ondersteund door hoofd en rug.
Vreemd is ook dat, zonder bronvermelding,
in dezelfde context wordt beweerd dat het
Goudse stadhuisbordes een geschenk caan de
stad zou zijn geweest van het gilde der zakkendragers.22 Iets minder stellig drukt de auteur
zich uit, die veronderstelt dat in het algemeen
wordt aangenomen dat het bordes een geschenk
van het zakkendragersgilde zou zijn geweest,
wat hij daarna aannemelijk probeert te maken

4. Gedeelte van een gevelsteen in de tuin van het museum
het Catharina Gasthuis. Foto : J. Smink.
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van de ~chom~ in. het musewn Be Moriaan. Foto : J. Smink.

door erop te wijzen dat de zakkendragers zich
waarschijnlijk moeiteloos met deze pilasterfiguren geïdentificeerd zullen kunnen hebben.23
Dit is een voorbeeld van ‘hineininterpretieren’
en ik houd het erop - totdat het tegendeel aan de
__.hand van bronnenmateriaal wordt bewezen d; xt het zakkendragersgilde rechtstreeks geen
enkele penning aan de kosten van het bordes
heeft bijgedragen.2”
In de stadsrekeningen van 1603 staat over de
betaling van het kunstwerk het volgende:
“Gregorio Cools beeldesnijder. Betaelt de somma
van tweeduyssent gulden, over ‘t maecken van de
nveuwe
stede al1
--J
- -- - baikie
on- voor stadthuvs,I deser
vermoegens het besteck, met& ordonnantie ende
quitantie daerop gevollicht compt, 2000 gulden.
Aen selven noch betaelt de somma van hondert
ende tsestich gulden, te weten hondertvijftich
gulden voor hemselven, ses gulden voor den oudsten ende vier gulden vòor den jongsten zoon van
Jan Simonszoon beyde met hem aan de ,voors.
bailgie gewrocht hebbende, hemlieden bij de burgermeesteren ende tresoriers tot een vereeringhe
toegevoucht vermits hij de voors. bailgie sulcx
zoo starck, chierlijk, polijt ende wel bequaem
gemaect hadde, dat hem de veeringheZ5 in ‘t besteek geroert, met advys als vooren toegevoucht
es, van der bij ordonnantien ende quitantie blijckende, 160 gulden.“26
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Conclusies
Op basis van dit onderzoek kon niet worden
vastgesteld dat er in 1602 of 1603 een relatie is
geweest tussen het gilde van de zakkendragers
en de totstandkoming van het nieuwe bordes
van het stadhuis. Wel is het duidelijk dat pilasterfiguren, die kussens met kwasten op’ het
hoofd hebben, vrij regelmatig worden aangetroffen bij het beeldhouwwerk van Gregorius
Co01 dat in Gouda bewaard is gebleven. Het is
derhalve aan te raden om de twee figuren aan
het bordes van het stadhuis aan te duiden met de
neutrale term pilaster- of draagfiguren, òf met
de naam atlanten. Wie ze aanduidt met zakkendragers doet de werkelijkheid geweld aan.
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