
TIDINGE  VAN DIE  GOUDE I

Wlen  hoe
m aue  uevorle ueze plera, ue  aan het kruis
gestorven Zaligmaker, nederliggende in de
schoot zijns moeders”, zoals de Goudse
geschiedschrijver Ignatius Walvis dit be-
schreef, in de nieuwe kapel aan de Westhaven
is opgericht.-^ . . * .Ut dit een pietà geweest is, dan wel een
andere voorstelling, laat ik voor rekening van*. f * .

voor graf: het kadaster in Rotterdam, waar
alle verdere gegevens te vinden zijn. Het
gaat om de panden Westhaven 37, het
postkantoor, voorheen een dubbel pand en
de belending Westhaven 38.

Om bij het laatste huis te beginnen lees ik al
“dat op 27-8-1341 Willem Goele, priester,
verkoopt aan,Diederch  Romwartsz. een rente
van 10 scell. Hall,  ‘s iaars  op het huis van

kapelaan B. P.M.de  Jong, die een boekJe
schreef over “Oude Maria-devoties” (in onze

Claus Damaesz., tussén  ClaÛs Krips wed. en

librije aanwezig). Want er was nog een de steeg”.

Noodgodsverering in de St. Jan en deze beide
beelden zullen wel een verschillende compo-

Al deze huizen waren  gewone kooppanden,
~ . . _ -_ _ _
l sitie hebben gehad.

waarop verpondingen  werden betaald. De
barbier, chirurgijn,  Mr.Dirck Jansz.,  wilde

Het is <rijwel zeker dat de Dietà  uit de kapel
Op de Westhaven in de procéssie werd miei
gedragen. De route van de processie vond ik
als volgt: vanuit de St. Jan trok men door de
Molenwerf, rechtuit de brug over (dat was de
oude St. Jansbrug, -die in 1662 werd afge-
broken  en vervangen door een brug meer
noordelijker, dichter bij de Donkere Sluis),
links om langs de Moriaan en de Kamer van

in 15 17 blijkbaar graag op de Haven wonen,
nl---aar  moest daartoe-een gedwongen geld-
lening aangaan (O.A. lOOO),  waarvoor hij 1
pond per jaar schuldig was; In 1524 (O.A.
1001) was dit terug gebracht op 3 schell.
4 duyten.

Maar de man had er een mooi baantje bij
gekregen bij de gemeente met de opdracht de

Koophandel, dan over de Uiterstebrug naar
Noodgodsclock te stellen. Als extraatje kreeg \

1 hij jaarlijks een kanne wijns. In 1532 blijkt hij
/ de Oosthaven en via de Dubbele Buurt terug

r de St. Jan.
te ziin overleden, Want dan moet Jannekijn,
Mr. birck:naai ^

Pdaarom dan toch het beeld uit de
s weduwe, betalen 10 scell, op Meije

f3-i  4 nnnd-__
* . r---- op St.Geertr.  en Bamis.

/
Í

Noodgodskapel? Wel, de Rekenin
/ Scholasterie geven dit ons te lezen
/ notitie: “It. (evenzo) van Onse lie7

in de Noet Goets  te’haelel n ende  t

gen der
L in de
ve  Vrouwe
:huus  te,>t  .
‘S).

brengen, als men de processij hou
fact somme  particul. 24 st (stuiver

Op 10-7-1539 werd dit pand blijkbaar
verhuurd aan Mr. Cornelis, barbier.
Uiteindelijk heeft hij dit gekocht, want dan
is hij hetzelfde bedrag in Mei en op
St.  Geertruid en Bamis schuldig.

Op 13-7-1581 geeft R.A. 331 op fol. 4%.
aan ae erfgenamen van Mr. Cornêlis  Dircksz.

NOODGODS-KAPEL
Jacobsz. de Vrije wordt dan eigenaar.

Deze sijde-laeckencooper verkoopt op
Waar stond precies de Noodgods-kapel? 29-4-  1619 zijn huis aan Dirck  Harmansz.

Niet, zoals vele auteurs vermeld hebben, Herberts, predikant. In fotocopie toon ik
op de plaats van het nu oude postkantoor. nu hoe Dr.Matthijs  zijn gegevens te boek
Om dit te bewijzen heb ik de zeer gewaar- stelde. In het brede middenvak de kopers
deerde en vlotte hulp ingeroepen van dr. en in de smalle kolommen links en rechts
C. Matthijs. inL de marge dus, de namen van de eigenaars

Hii heeft nameliik het bewonderendswaar- Ol
J d

F bewoners van de belendingen.  Kijkend
_11- --_l--1-3 --Lel ^-A :--r^-L^-:e.^C:r C^ -“.l,,,uit! fzeuulu utmau cm IIIVCIIL~IIS~~LI~~  it: II~K~~II I -.I Ilaar de voorpui  leest u links Z.(zuid)  en
va%%lle huLzen der voornaamste straten in 1 rechts N. (No&d). I
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Bekijken we nu hetpand 37bT danvinden  we
terug onze zijden-lakenkoper onder Z. en
in het midden Maerten Lambertsz., huiden-
koper. Maar die vonden we al bij no. 38 onder
onder N.

Met ziin vrouw Gerberch Dircxdr. zes
kinderenden een dienstmeid woonde hij dus
in de tweede helft van het postkantoor.
Soms werd de naam van de dienstmaagd
vermeld, maar lang niet altijd, vanwege de
privacy,

We moeten nog naar no.  37a, het hoekpand
met de Korte Noodgodsstraat. Bij Maerten
Lambertsz. vonden we al onder N. Quirijn
Pouwels, schipper als belending en in 1590
en 1622 vinden we Quirijn terug als bewoner
van dit hoekpand.

KLOOSTERKAART
Welnu, duidelijk is aangetoond waar de

Noodgods-kapel niet stond. Waar dan wel?

Om dit aan te tonen. moeten we de klooster-
kaart van Jacob van Deventer uit 1560 nog
eens wat nauwkeuriger bekijken. De stippel-
lijn volgend, passeren we na de Lange
Noodgodsstraat de brug over de Haven

Maar vòòrdat we de Haven naar het post-
kantoor oversteken, zijn we de kapel al
gepasseerd. Die stond namelijk aan de
waterkant en half over het water gebouwd,

Laat ik beginnen met te schrijven, dat van
Deventer met een uitermate nreciiie  te werk
is gegaan, zulks in opdracht van zijn lastgever
Philips 11. Op zijn kloosterkaart zien we alle
kapelletjes getekend Oost-West.

Zo werden ze ook gebouwd. Een moeilijk-
heid gaf de Gasthuiskapel. Aan het front
had deze zich te houden aan de rooilijn op
de Haven, maar daardoor kwam de as van het
koor in het gedrang. De oplossing was een
gebogen aslijn: kerk/koor.

Laten we nu met deze voorlichting eens
nauwkeurig lezen, wat Walvis in 17 14 schreef:
.*... “Een der aanrienelijkste  Kapellen dezer stede was
op de Westzijde van de Haven, bij de Noodgods-steeg,
ten Zuiden’ der aldaar leggende houte  brugge, voor een
gedeelte op de Kay,  en met ziJn  Koor of achterste deel
met kopere  tralien afgeschoten van het vordere, in ‘t water
van de Haven gebouwd, voorzien met tooren, uurwerk en
klokken. Deze was den aan ‘t kruis gestorven Zaligmaker
in den schoot sijns  Moeders toegewijd..  . . ” -

En let U nu eens op de as van de kapel:
deze kon niet anders dan Noord-Zuid lopen.

Het achterste deel was altijd het koor.
Daarvòòr was over het algemeen een ruimte
voor passanten, die daar zelfs konden slanen.
Een typisch voórbeeld  vindt U in de St. Joost-
kapel op de Lage Gouwe. Daar is nog een
duidelijke afscheiding te zien aan de binnen-
muur tussen gasthuis, vòòr en koor, achter.
Langs die waterkant was geen ruimte voor
een behoorlijk gasthuis. Dan maar ergens
anders! Waar?
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Detail van de zgn. kloosterkaart (uit ca. 1560) van Jacob van Deventer.
In het midden is een kerkgebouw te zien boven het woord ‘sacellu’  (=  sacellum, d. w.z,  kapelletje,
vooral  voor de bewaring van een relikwie) ,  waarschijnlijk relekwieën van de schippers ,
waarmee de  Nodgodskapel  wordt  bedoeld.
Rwhttnndm  h i i  do  incznnp  vnn dp  FJnvpn  staat  hpt kn~tppi  /‘ra~trum’).-.“-..-Y1..-_. --J -.- .‘_ o-‘-o .-.- --- __-.-._ -_--_ .___ .------- \ ------ --.-- /.

REKENING “ I t e m  uut  bevelen mtjns  voirsz  heren  ghedaen ter  Goude,

F r  WQC drtc  Pm  Nnndondcknnel  pehnuwd.
doe hi daer lach, ghegheven den meysters van der Noet

a-y  --**  ‘.““-b”-----r--  L> ----..-. /---te  +*y  ti--oringhe  te helpen van der capellen.  die sie““C‘J GGI  “rllrr‘i

Tn het iaar  1381_  Het heeft vele. . ---*  ---- * --^ ^_--  >--- ----.  - - - -  _-_--_ - - - I .-. -IR--  -__.  ..aven  opghemaect hebben: XVIoudesciIde,tm-  Cnudo ut~r  h

eeuwen geduurd, alvorens dit jaartal gepubli- ‘t stuc XXVI s. VI?I de”.
ceerd kon worden. Bij toeval vond ik dit in De rentmeester, de heer van Asperen, gaf
1954, toen ik de grafelijke-rekeningen raad- dus opdracht om 16 oude schilden uit te
nlppdp  Vnnr de bewerking  van miin  disser- betalen voor  de bnnw  vaan  de Nnndcxxl~ksnel.
Y’--D---

. _ _ - - - - - - - - - - - - zz - - - - ---;I--  -~~- -

tntic? had  ik van  riiksarchivaris  mr.B.van
VI  . . . --_  -- - .---D--I---  =---

1 Overheidssubsidie  ch~s.  Tepennver  de mening--__- __--  *-- . -̂ - --J------  -.-- _----  ---~.  ~
‘t Hof het bijzondere voorrecht gekregen om
de 80 boeken rekeningen, die zorgvuldig
brandvrij in het Rijksarchief bewaard worden,
nnnr  het  Gnrldce  carchief  te kriigen  voor enkele

.-  ---. .--  - -- -o---- ---------Q
van kapelaan De Jong moet ik dus conclude-
ren, dat de kapel niet ouder is dan de
St.  Janskerk, waarvan de eerste brand wordt
gemeld in 1361!

rlnven
aas...*  *1w- yvIIv-  -----*--  --  ----

JCY---
__- -  ____  -_-

c3-------
---  __ -  ~.

maanden bruikleen. Ik herinner mij nog Omdat ik mijn ogen niet kon ge,, . ---,
maar al te goed de vele uren, die ik bij het toonde ik de archivaris, toen nog drs J, Taal,

/ doorworstelen van dat slecht leesbare schrift deze vondst. En enthousiast over het vinden
heb doorgebracht. van deze notitie publiceerde hii dit aanstonds

I Werkelijk, het was meer een oefening van in de Nieuw1 --. _-_--_.-~-
de bilspieren dan de werking van het brein. 16 Okt. 1954, weliswaar met vermell/

/ En bijna zonder resultaat. Totdat ik op een mijn naam.
/ gegeven moment een notitie van Jan Tolnaer Was  de bouw  vnn Pm  ornnt  acantsl

r - - - - - - -  - - _ . -  ---J  -  ~. .~~~~~~

e Zuid-Hollander van’
d i n g  v a n

. UIa  V”_1 b’--- ---*---kapellen
Jan  de officiële kerk? Neen, want
; de kerkvergadering in het jaar
; werd hPt mdeel  hesnroken-

l n<  een verantwoording van betaling voor de naar de zin t
! stichting van de Noodgodskapel. In de reeds tijdens

i rekening no. 1560, lopend van nov. 1380 to-t 829 te Parijs - ---- _------I ---r- ------7
nov. 1381 (helaas niet gefolieerd) las ik: vooral financiëel,  voor de Parochie- en
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Hoofdkerken. Maar men zag er vooral een
verslapping in van de plichtsbetrachting.
Daarom kwam het bevel: dat men voortaan
het bezoeken van kerkhuisjes, gemeenlijk
kapellen geheten. moest nalaten en in de
Hoofdkerk d m

1 Ien het bloed
andere kapel
bezoeken. Van deze uitspraaK neert men zich \
in Gouda weinig aangetrokken. Naast de

’bestaande negen  kapellen heeft men zelfs ïA
Honscoop (TÜrfmaikt)  nog ‘t Onze lieve
Vrouwen huisje gebouwd!

PEPERSTRAAT
Het is nauwelijks in te denken, dat de

geschiedschriiver Walvis in ziin boek over
Gouda op bladz,  166~dit  gasthuis fantaseert
in de Korte Noodgodstraat tot aan de
Peperstraat toe. En dat dit huis er al gestaan
heeft in 1426. (Walvis).

Bekijken we nu nog eens het staatje,van  \
pand West Haven 37b,  dan blijkt dit huis
zeer diep te zijn. Want als belending N. zien
we vòòr Quirijn,Pouwels,  schipper, die dus
het hoekhuis met de K, Noodgodstraat
bewoont en achter: geburen in de Noodgods-
steeg.

Dat was in 1598 en OD  1 Mei 165 1 zien we I
eenzelfde aantekening Onder  N.: vòòr
Ariaentgen Verhoorn. achter huizen in de

Op 19 Aug. 1574 verkoopt Fije Huybertsz.-
dr., weeskind van wijlen Cornelis Jansz.,
timmerman,
“met haer vercooren voocht  aan de kinderen van
Goessen Huygensz. die beterschap van een huys  ende
erffne, staende in de Spierinckstraet, belent aen de
Zuytzijde  Dirck fansz., coster,  ende  aen de Noortzode

onse Lijeve Vrouwen gasthuys”.

TIDINGE VAN DIE  GOUDE

Deze tekst komen we tegen in de staat van
dr. Matthijs. Het gaat hier om Spieringstraat
97; in dit pand is nu poelier, Vonk gevestigd.
De eerste aantekening over dit huis vinden we
22 Nov, 138 1, met als belending N.

Geertruden Dijrc Semeijnssen-soens weduwe,
In dit pand, dus de belending N., blijft zij
wonen tot,  12 Febr. 1393, Dan verkoopt zij
dat huis aan Costiin Jansz.

De belending N. blijft tot 1443 staan op
- - - -  *.-- fl,,c:, T..,“,  RK,,,  /Je+  t,nrnnrlart
ineens op 15 Dec. 1445 in Noitgoidsgasthuis.

.G-
vo&deur  in de Noo&ods&raat.  Daar kan

Noodgoudssteeg.  Dit Garen  dus kleinere ~, \
huisjes met een diepte van 24 voet en 3 ,duim
volgens  kadaster nr. (1832) in 1785 en met de

dus nooit een gasthuis hebben gestaan.

Waar dan wel? Want het wordt in de
archiefstukken genoemd. We gaan weer te-----_  ---_.
rade bij de klooiterkaart  van van  Deventer
en zoeken het kruispunt SpieringstraaUWale-
straat op. Op enige afstand van de stippellijn,
dus niet als hoekhuis, is daar een kapelletje
getekend. Dat was van het O.L.Vrouwen-
msthuis.  Dát lezen we in RA. 325, fol. 39~.~------.--.  _ _~~
waar Mr. Reijer Reijersz.
“heeft verkocht ende  overgegeven fan Zijwertsz. een

juys  ende  erfne, staande in de Spierinckstraat, naast
ons Liever Vrouwen gasthuis hoortwaarts op
21 Maart 1517’.
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” Wtj’  dirc  pieters  soen, Willem  aelbrechts soen ende
kerstant Allerts soen, scepenen  binnen der Goude, \
oirconden ende kennen dat guam voir ons Willem  harmans-
soen ende gelovede  (van het werwoord gelaven  =
vertrouwen wekken) den dekens van der noit goids  Capelle
ende ghilde ter Goude, als wair dat saecs dat sij  tot enigen
dagen hinder off  stade  leden van alsulken rentenbrieff
inhoudende een pont hollands buerzegelts (pasmunt),
‘t jairs an erffrenten als cosijn  Jans soen in tijden
voirleden vercostede hillegond dirrx dochter, sprekende
op dat huus ende erff dat marijken  costtjns toe plach  te
gaen, gelegen in die spieringstraet naest der noitgoeds
voirsz  gasthuus  zwwrts. “.

1

“Dat hij hem die hinder ende stade  dan weder onsegde
ende voldoen sal tot hoire  selfs  goetduncke, also recht-
ende redelic wesen sal.  Ende dit heeft hij verplogen op sijn
huus ende erff dair hij nu ter rijt  in woent in die nayerstraet
naest Damas Voppen soene noirtwts ende voirt op al sijn
goet gewonnen ende ongewonnen. In kennisse der wairheit /

bezegeld mit onseen zegelen, op ten vtjfthiensten dach in
Decembris int jair onses Heren mcccc vijf  ende veertich”. Op 28 Dec. 1584 verkopen burgemeesteren I

deze percelen- Dr.Matthijs gaf hiervan
/

een staatje en,noteert  dat Jan Bailli, een
“verwerf’, door de koop verworven heeft

” O.L.Vrouwe-Capelle.  Zijn belending N. was \
het z.g. pastoorshuis (Spieringstr. 83). En* P.r.Idzijde ging Dirck  Jansz.,

r, wonen. Hij noemde zijn huis
:“;  mogelijk heeft deze cnaam  te

van Marijken  Costins. De dekens van de - rna~en  met de kapel en klok, die daar
Noodgods-kapel hadden het blijkbaar voorheen heeft gestaan.
moeilijk met de financiën, misschien wel
door aankoop van bouwgrond of door Was dus in 1584 tot afbraak van het
bouw van een gasthuis op de Spieringstraat. gasthuis op de Spieringstraat besloten, veel- - 3  - . . - .- 17 Sept. 1578, werd volgens

Noodgodskapel geveild om
;t:UI~UKcIi  te worden,

In regest St. Janskerk  377 staat dat 7
Harmansz. de dekens van de Noitgoidscapel
vrijwaring heeft beloofd voor rente van
1 pond HOK ‘s iaars  op het huis, afkomstig

aan de LUI
wijnverlate
“het uyrwerch.__  -,-_ _ __ _1

eeruer,  op
Dat perceel wordt na de afbraak in 1593

over 4 panden verdeeld, die later de ver-
pondingsnrs. kregen 310, 309, 308 en 307.

Walvis de
-L-,l---af%-

ondc
alle

Het had dus een flinke frontbreedte. In 1487
en in 1560 wordt zelfs gesproken over een
O,L.Vrouwe-gasthuiscapelle  en over een
Capelle-erf. Het gehele complex is na de

er beding, dat de koöper  alleenhjk  toude  genieten
materialen van hou, ojzer, steen, ltjen en anders

rvan  komende, mitsgaders de vloersteenen en
4taarsteen (meestal van natuursteen ongeveer 20 cm.

d a a l
d’A2
dik)
stad
toor

secularisatie met alle andere conventen ten
deel gevallen aan de stad Gouda.

zonder dat hij den ~grond  verder mogte roeren. De
; hield aan haar alle klokken, zo groot als kleinen in den
‘en hangende, mitgaders het uurwerk of horlogie, het
tief of orgel en alle d’aankleeven vandien,  al het welkeposi

tot  d
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De koper was Cornelis Jaspèrsz.  van
Leiden voor de somme  van 264 gulden.
Walvis merkte daarbij op
“dat  de  huizen voor  welke  deze  kapel  eerti jds  stond,  vrij
zijn van het onderhouden der steene kay  in de haven,
zoverre als de kapel strekte”.

Mij rest nog een korte verhandeling over
het “pastoorshuis”, dat was de noordelijke
belending van Noodgodsgasthuis, Nu
Spieringstraat 83, R.A. 327, fol. 73v geeft ons
te lezen dat voogden van een onmondig
weeskind hebben “verkoft  ende  overgegeven  Mr .  Joost

Het was eigenlijk eens  dubbel huis, dat
Mr.Judocus  Bourgeois van Enghien had
gekocht. Later, op 9 Mei 1670 (R.A. 359;
fol. 37) en op 2 Mei 1692, (R.A. 364, fol. 22%)
werd dat “het Maegdenhuys” genoemd.

Dat pastoorshuis wordt ook nog genoemd
in het eerste Stasregister O.A. 329, fol. 40,

waarin een overeenkomst tot stand kwam
tussen de fabrijckmeesters met advijs van de

Burgemeesteren en een aantal bewoners van
de Walestraat, noordzijde.

Het ging over het maken en onderhouden
van “een heininghe, staende tusschen het erff  van de
huysinge wel eertijds gecomen  van ~wijien  Mr.  Joost
Bourgeois  in  sijn  leven pastoor  deser  stede ende  respectieve
erven van de voorsz.  gebuyren. Dat voorsz.  heininghe

\ halff bij de Stadt ende  halff bij de voorsz.  gebuyren sst
worden gemaeckt en onderhouden”.

De bewoners van de Walestraat zouden’
de helft van de heining voor hun rekening
nemen tot “de muyr  van de pIaetse  dat onser
vrouwe-gasthuysplach te wesen:  (Act,‘29 April 1595).

Dat pastoorshuis werd na 1572, toen de
stad de zijde van de Prins gekozen had,
toegewezen aan de familie van de stoelen-
draaier Faes Dircsz.

Dat de man op de brandstapel zijn leven
moest, beëindigen, was vooral te wijten
aan het drijven van pastoor Bourgeois.
Later moest ñet worden ontruimd voor de
rector van de Latijnse school. (Vroedsch.
resolutie 20 Mrt, 1574, fol. 65).

Drie eeuwen later heeft mijn vader dit grote
huis gekocht en er een manufacturenzaak

‘gevestigd, onder de naam “Magazijn
Nooitgedacht”. \

En op een snikhete dag, op 3 SeptJ9Ò6,
terwijl dr. Bakker Niemeijer in onze tuur  met
opgestroopte mouwen verkoeling zocht,
werd in de achterkamer een baby geboren.
Die was ik!

Dr. J. G. W.  F. Bik.
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Bourgeois ,  pastoor  van Sint  Janskerck  deser  stede,  een
huys ende  erfne, staande in de Spierinckstraet, naest
onser Lieve Vrouwe-gasthuys”,  (18 April 1556).

b”  _


