


TIDINGE trAN DIE GOUDE

hooftigang  herinnert nog aan dit verblijf.
In de 18de eeuw vond in de Gasthuiskerk

aan de Oosthaven, ook wel “Franse Kerk”
genoemd, omdat er in de Franse taal werd
gepreekt, twee per jaar - in juni en december -
de promotie van de leerlingen plaats. Degenen
die waren afgestudeerd en bevorderd tot de
Academie (Universiteit zou men nu zeggen),
hielden in het openbaar hun zgn. Oraties,
redevoeringen, opgesteld door de rectoren van
de school en door de leerlingen uitgesproken
in onberispelijk Latijn. Hun gehoor bestond
uit een gevarieerd en tatijk publiek:
stadsbestuur, leraren van de school, ouders en
andere belangstellenden.

De Oraties verschenen meestal in gedrukte
vorm om als presentexemplaar te worden
aangeboden aan de aanwezige autoriteiten
“tot eer van der discipelen familie en tot lof

Toentertijd maakte het‘koor  van de St.-  \ ’
Janskerk  reeds een wat vervallen indruk. Om
die reden werd in 1773 begonnen met een
rastauratie, waarbij in 1779 een nieuwe ’
preekstoel aan het meubilair werd toegevoegd.
Het eerste ontwerp hiervoor kon in de ogen

voorzien,. . . welke catheder  ook daarenboven
in tijd en wijlen zulks goed gevonden
wordende, zeer gevoeglijk zoude  konnen
dienen bij de publycque promotien der
Latijnsche Schooljeugd om respectievelijk aan
den rector en de oratores  naar de Academie
gepromoveerd wordende ter spreekstoel te
verstrekken”.

Holland&  Synode in de Gasthuiskerk was

In het jaar 1767 vond de juni-promotie*
voor de eerste maal plaats in het koor van,de

deze in dat jaar niet beschikbaar voor de

St.-Janskerk. Dit was toentertijd door een

Latijnse school. Men had daarom verzocht

\
houten schot verdeeld in een “trouw-koor” en

aan het stadsbestuur voor deze keer gebruik te

een “catechèsatiekoor”; beide namen spreken
voor zichzelf.

mogen maken van de koorkerk. Een extract
uit het Kamerboek van de stad Gouda,

’Vanwege de biieenkomst  van de Zuid-

daterende 10 juni 1767 vermeldt daarover: ‘,
“De Heer Burgemeester van der Does heeft

Het valt op dat in 1779, toen de promoties
van de Latijnse school nog niet regelmatig in
het koor plaats vonden, reeds met deze. . -ekening  werd gehouden.

de preekstoel staat tegenwoordig
pt van de St.-Janskerk, onder

oveerde  koor was een ideale
mr de tweejaarlijkse  bijeenkomst
Ee school. In april 1784 ver-
:raren  daarom aan het stads-

uit naam van de Heeren Scholarchen te

voorzienmg I

YIYI...S :t vervolg de promoties in het

Bovenvermel

koor van de kerk te mogen houden. De

in het transe
G l a s  2 3 .

opgegeven redenen waren van zeer praktische
aard: het zou voor de rector en leraren

Het geren

bezwaarlijk zijn om de steile trappen van de

entourage vc
van de Latijr

consistorie van de Gasthuiskerk te beklimmen
en af te dalen, om hun zitplaats te bereiken,

zochten de 1~
hentmlr  in  hc

hetgeen zo verklaarde men: “niet alleen zeer
\moeyelijk, maar bijna niet te doen is, vooral

kennen gegeeven  dat vermits het invallen van
voor die Heeren Scholarchen welke reeds

de ZuydHollandsche  Svnodus,  de aanstaande
beiaard of aen eenige ongemakken

promótie van de Latijnsche Schooljeugd op de
1 G?h&-en&------ : zijn’.

daartoe bepaalde tijd niet zoude  kunnen
worden gehouden in de Franse Kerk, alzoo
dezelve tot de vergadering der voorszeide

Bovendien werden de trappen gevaarlijk ’
bevonden voor de schooljeugd, waarvoor men
blijkbaar zeer bezorgd was: “Het zou lichtelijk~

Synode was geschikt, verzoekende derhalve :
kunnen gebeuren, vooral wanneer er eenige

dat die Promotie zoude  mogen worden verrigt
ontsteltenis plaats had, dat men door een
struykeling of ander toeval van deselve soude

in de gewone Catechesatieplaats van het
.Choor  der Groote of St.-Janskerk.”

kunnen vallen hetwelk hun geheel en al
#

Na accoordbevinden door het kerkbestuur
werden de nodige voorbereidingen getroffen.

sodanig zoude  kunnen derangeren dat Zij \
geheel buiten Staat waren om hun gratiarum
actiones op eene gratieuse wijze te kunnen ’

Eenzelfde verzoek werd op 2 december
1769 aan het kerkbestuur overgebracht
namens de Scholarchen door schepen Teyssen
en oud-schepen Plemper  van Bree. Als reden
werd ditmaal aangevoerd de reparaties in de

e plaatsing van een nieuw
orgel aldaar. (Dit orgel bevindt zich nu in de
Ned. Herv. kerk te Moordrecht).
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;tnurskerk  verre van ideaal, hij  zat met de ”
tegen de preekstoel en kon zodoende de
ling die zijn voordracht hield niet zien.
/enen te over dus, om een voorkeur uit te

\

:ken voor het gebruik van het koor van de
Janskerk: ” . . . terwijl daar en tegen het
mr in de Groote of St.-Janskerk, hetwelk ’
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l Gouda - Ingang Werkinnèhting.

Jngang  Werkinrichting”, staat o&a%r deze kaart. De
of f i c i ë l e  benaming  was :  ,, Werk inr i ch t ing  to t  weri?tg
der bedelatif  ‘ .
Ze was gevestigd in het voormalige Cellebroederskiooster
aan de Groeneweg. In 1.513  werd dit gebouw tot Lati@se
schooi ingericht. Het poortje werd in 1666 aangebracht.
De tekst luidt: J’raesidium  atque decus quae  sunt  et
gaudia vitae, formant hit mrimos  Graeca Latina
rudes”.  Vrij vertaald
,,  Om eens tot steun te tiJn,  tot een sieraad en vreugd
in het leven, vormen het Grieks en Lutifi  hier het nog
ruwe gemoed’.
D e  W e r k i n r i c h t i n g  w e r d  i n  1 9 2 9  I#uize  Groeneweg ,
w a a r i n  mimier b e d e e l d e  o u d e  G o u w e n a a r s  k o n d e n
w o r d e n  o n d e r g e b r a c h t .  I n  de d e u r o p e n i n g  z o u  d e  h e e r
V a n  S t e e n d e r e n  s t a a n .

zedert  eenige  jaren vernieuwd en met een zeer
fraaye dubbelde  Catheder voorzien was, hun
Ed. (de leraren) was voorgekomen te zijn een
plaats daar voor gemelde inconvenienten
(ongemakken) met zouden exsteeren
(bestaan), en daarenboven om hare
uitsteekende fraayheid tot het verrigten van
zodanig een actus  publicus zeer welgeschikt
zoude  Zin”.

De organist van,de  kerk, Joachim Hess,
moest op de promotiedagen orgelmuziek ten
gehore brengen en voor zijn opvolger werd dit
zelfs in de instructie vastgelegd.

Het uitvoerig toegelichte verzoek werd door
het stadsbestuur ingewilligd. Door het
kerkbestuur werden diverse punten op schrift
gesteld voor het treffen van de nodige

\ voorzieningen. Een afschrift hiervan werd
gezonden aan het schoolbestuur: “. . . opdat \ \

deselve behoorlijk in de notulen van de
Scholarchen zouden kunnen worden \
geregistreerd’.

aarin  waren onder meer de volgende punten
vermeld:
o op de dag van de promotie is de kerk voor

iedereen toegankelijk, maar ook ten allen
tijde voor de rector, de conrector en
praeceptoren

o de kerkmeesterskamer zal op de
promotiedagen voor de leraren
beschikbaar zijn, evenals bij andere
plechtige gelegenheden de Latijnse school
aangaande

o in het koor ,moeten  een aantal stoelen
worden geplaatst evenals een tafel waarop
,een  groen kleed zal worden gelegd

o de lezenaars op de preekstoel en de bank
\’ : eronder worden voorzien van een extra

lessenaartje ten dienste  van de rector en de
jongelui die promoveren; ook zullen er
voetenbankjes worden geplaatst van
verschillende hoogte-

De kerkmeesters Schippers en Swaneveld
werden aangewezen om als contactpersonen
op te treden tussen het kerkbestuur en de
leiding van de Latijnse school.

Wat betreft het handhaven van de orde,
hiervoor namen de kerkmeesters van hun
kant de nodige voorzorgen.
Op promotiedagen moest de koster van de
kerk, daarin bijgestaan door de kerk-
bedienden “erop toezien dat de jongens niet
op de banken klimmen en dese zozdanig
beschadigen”.

Wanneer -deze promotie voor de laatste
maal in de koorkerk plaatsvond heb ik in de
archiefstukken nog niet kunnen vinden.

Henny van Dolder.,, \
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In het quohier van “Aenteykeuinge  van
families binnen de Stadt Gouda gedaen in de
Jare  1674, woonde in de Coestraat: Cornelis
Dyvoort en vrou, 1 kint tot laste, 1
dienstmeyt, boeckdrucker” 6).

Sedert 1464 vinden wij op al zijn

,emren  m. 1 I aeñCor&lis  Diivoort bouckdrucker de

desen  weten dat”Cornelis  Ariensz. fi:ivooÍt,
ende  Lycretia Pieters  Rammasijn, beide  jonge
luyden van der Goude, in den echten staet
sullen vergaderen etc. getrout den XXXen
n * *rr*rr?’leye Anno 163 1 “.“f

Dyvoort was Katholiek, verschillende zijner
kinderen werden gedoopt in de Katholieke
kerk “de Tol” (Johanna, 5-12-1657; Petrus 21-
7-1662: Margaretha. 13-2-1665).

ader Pieter
Rakmaseijn  kocht D%oort diens huis en de
#L...1,1,,,:  :..  A,.  vnM.+,  c-L,,,,,A,,l  *

‘ 3  ‘t
eatrix

van-Hindensteijn, weduwe  van wylen Pieter
Rammaziin, bouckdrucker, ende  heeft
vercocht ende  overgegeven Hendrick  Joost
Couck  ten behoeve van Comelis Ariensz.
Dijvoort, zijn schoonzoon, een huys ende  erve
aen de suvtziide  van de Corte  Groenen-
dael,”  3,  gea&js  van Hindenstijn, wed. van
wijlen Pieter van Rammazijn, verkoopt aan
Comelis Adriaensz. Diivoort, haren swager,

waerschouwen  breder vermogens, néffens
gaende Reeckeninge ordonnantie van de
heeren  Burgemrn, in date den 19 July 1653”‘).
Hii bleef Stadsdrukker tot het jaae 1698,

lis Dyvoort binnen staende ende
gedaen hebbende van de stads
&kerschaD  . . . ” %

. k

YZome
afstand
boekdn

Cornelis Dyvo&t schijnt het drukkersva
op niet onvoordelige wijze te hebben
uitgeoefend. In 1697-December  6 koopt hij
het huis genaamd “de Zalm” “. . . . hebben
vercocht ende  overgegeven Comelis Dyvoort
een huys ende  erve met de stallinghe
mitsgaders koets-ofte wagenhuys daer achter
staende ende  daeraen behoorende ende
gelegen op het Marckvelt in de regenboog
binnen de stad, genaemt de SalnF9).

Hij overleed in het jaar 1703 en werd 25
---‘--% in de St. Janskerk  begraven. ‘*).

Bii den dÒÓd  van’ziin schoohv
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Verguld ABC. “Compareerden etc. B

de boeckdrukkerij  end; de binderij met - .
to&&ooren  vnnr f 1 hnn  -4) Tn &t nnnd

oefende D
drukkersb

In 1665 echter kocht hl. een pand op de
Markt (Coestraet)” Laurens van Swaenswyck
wonende te Den Haag als exec.test. van
Meynsgen Michiel Vlaq, wed. Andries van
Swaenswijck zijn moeder zal, verkoopt aan
Com.  Adriaensz. Dijvoort, boeckdrucker een
huis op het Marct  velt aen (de) Coestraet,

SGpKlllU

In-ver
hij het d

schillende zijner drukwerken  pla&te
Irukkersmerk  van Pieter Rammazeyn.

H.J.M. Quant.

genae&  ‘t gulde  Vlies, streckénd
I straet tot achter op de waterscha

.e  voor van de
p vande

Naijerstraet, belasi  met een kapitaal van f.
2500.-  voor f. 1200.- (totaal dus f. 3700.-).
Hiervan lost hij volgens een marginale
aantekening af f. 1000.-5).  Op al de door

‘>  Ia al& van Notaris Gerard LW, 1682~Maart  ì7 n. 433 wordt~
’ gezegd, dat hij 52 jaar was, ma&  ‘m  een akte van Notaris

Douw, 109, stuk 306 gedateerd 1656September  2 staat:
,,Comelis Dyvoort, boeckdrucker out  27 jaer”.

2,  Gem.archie f ,  Huwel i jks  Proc lamat ie  boek ,  154  VS.
3,  1651-Maart  4, Gem.arch.R.A. 354, fol. 9 vs.

Dyvoort uitgegeven drukwerken staat vermeld
als uithangbord “in ‘t verguld ABC”.
Hij zal dus het uithangbord van dit pand “‘t
gulde  Vlies” veranderd en daar geplaatst
hebben hetzelfde uithangbord als in de Corte
Groenendael en wel “in? verguld ABC”.

3  Akte Notaris  A.  Jongkind n.  327,  fol .  3-7.
5,  Gem.arch.  Eigenboek 1662-1666,  R.A.  357,  fo l .  234

(1665 - Mei 2).
6,  Gem.arch.  A-111-46, fol. 100.
9 Gem.arch.  Stadsrekeningen 1653,111-F-1,  fol. 375 VS.
*)  Gemarch. Kamerboek 1698, fol. 182.
4  Gemarch., R.A. 366, fol. 45 r.
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