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De talrijke kleinere middeleeuwse gebouwen Hebben de restaurateurs van dat jaar een kans
met bijzondere bestemming die Gouda ooit gemist om de kapel in zijn middeleeuwse luis-
heeft geteld, hebben in het algemeen hun ter te herstellen?
bestaan niet tot in onze dagen kunnen rekken. Deze bijdrage heeft tot doel de verschillende
De Sint Joostkapel op de hoek van de Gouwe en historische en niet-historische gedaanten van de
de Lange Groenendaal, nu in gebruik als kerk- Sint Joostkapel voor ogen te stellen. Centraal
gebouw van de Evangelisch-Lutherse Ge- staan de vragen naar de manier waarop het
meente,  is een gelukkige uitzondering op deze gebouw in de middeleeuwen was geëquipeerd
regel. voor zijn dubbele functie en die naar de

Het sobere bakstenen gebouwtje met zijn betrouwbaarheid van de tekening van Stel-
gedrukte spitsbogen en stenen venstertracering lingwerf. De latere gestalten van de kapel zul-
maakt op het eerste gezicht inderdaad een ‘mid- len eveneens de revue passeren. De reikwijdte
deleeuwse’ indruk. Maar hoe middeleeuws is van het betoog gaat verder dan de Sint
het gebouw werkelijk? In onze eeuw vonden Joostkapel alleen: ook andere kapellen in het
ingrijpende restauraties plaats, van het interieur middeleeuwse Gouda dienden tevens als gast-
in 1926, van het inwendige én het uitwendige in huis. Inzicht in de werkwijze van Stellingwerf
1957. Ook in de negentiende eeuw waren al bij in dit geval kan ook implicaties hebben voor
herhaling wijzigingen aangebracht. De meest zijn overige tekeningen.
vérstrekkende daarvan was de verwijdering van Aan de Sint Joostkapel is tot nu toe weinig
de klokketoren in 1869. Nog verder terug in de aandacht besteed. In haar goed gedocumenteer-
tijd, bij de ingebruikneming van de kapel door de artikel over de zakdragers van Gouda gaat S.
de Lutherse Gemeente in 1680-1682, moet van der Mark-Hoevers op het gebouwtje nau-
eveneens flink aan het gebouw zijn gesleuteld. welijks in, op goede gronden zoals we zullen
Zijn we niet met elk van deze bouwkundige zien.] De meeste belangstelling heeft de kapel
stappen verder van de oorspronkelijke gedaante genoten in haar hoedanigheid van godshuis van
van de Sint Joostkapel verwijderd geraakt? de Lutherse Gemeente: J.G.W.F. Bik, zelf mee-

Ten aanzien van de oudste bestemming van levend lid van die gemeente, heeft er (minstens)
het gebouw staat vast, dat het omstreeks 1425 is drie maal een beschouwing aan gewijd.2
gesticht door het gilde van de zakdragers met Habermehl behandelt de kapel beknopt in enke-
de bedoeling om tegelijk als kapel en als gast- le voor Open Monumentendag geschreven tek-
huis te dienen. Hoe moeten we ons het gebouw sten.3  Gebruikmaking van de talrijke gegevens
met deze dubbele functie voorstellen? In het in de Goudse Eigenboeken en andere adminis-
Museum Catharina-Gasthuis is een gewassen tratieve bronnen stelt ons in staat het onderzoek
pentekening bewaard - één in een hele reeks naar de kapel nog enkele stappen verder te
gewijd aan middeleeuwse monumenten - van brengen. Een onmisbaar hulpmiddel zijn daar-
de hand van de achttiende-eeuwse tekenaar bij de percelenboeken van C.J. Matthijs.4
Jacobus Stellingwerf (overleden voor 1736). De
tekening stelt de kapel voor zoals die er volgens Zakdragers en kapelmeesters
Stellingwerf in 1585 heeft uitgezien. We kijken De Sint Joostkapel wordt voor het eerst vermeld
vanuit het noordwesten naar het complexje en op 19 juni 1429, wanneer de dekens van het g
zien van rechts naar links de fors uitgevallen Sint Joostgilde afstand doen van ‘St. Joest
toren, een kapel met drie grote vensters en een Capelle ende  gasthuys’ .5 De kapel moet kort
gebouw - blijkbaar het gasthuis - met twee ver- tevoren zijn gesticht, want in de oudste rente-
diepingen en vier kleine raampjes. Helemaal legger van het Catharinagasthuis, die tot 1422
links staat nog een woonhuis, en ook om de in gebruik bleef, wordt op de plaats van de
hoek van de Gouwe zien we enkele huizen, kapel nog het huis van Coppijn Kutaert
maar het huizenblok wordt helemaal gedomi- genoemd.6 De geschiedenis  van het  Sint
neerd door de drie onderdelen van de kapel. De Joostgilde kunnen we nog iets verder terug ver-
gelijkenis met het gebouw zoals we het nu, na volgen: het komt voor in een lijst van aan de
de restauratie van 1957, kennen, is minimaal. processie deelnemende gilden. Deze lijst is oor-
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spronkelij k opgesteld in 1404 en kort ,daarna
nog uitgebreid met enkele ,toevoegingen,  waar-
onder die van het Sint Joostgilde.

Het zakdragersgilde, de stichter van de kapel,
heeft dus al na enkele jaren het beheer erover
uit handen gegeven. De kapel wordt overgedra-
gen aan een groep ‘buerlieden’ onder leiding
van vier met name genoemde mannen: Dirk
Jacobsz, Kerstant Claesz, Jan Adriaensz en
Pieter Jansz, Van drie van deze vier personen is
een bestuurlijke carrière in Gouda te reconstru-
eren:~  we hebben dus te doen met notabelen.8
Namens het gilde treden de dekens handelend
op. De leden worden aangeduid als ‘pijnres
[sjouwerlui] ende  arbeyders van der straet’. De
eigendomsoverdracht betreft niet alleen de
kapel zelf, maar ook de goederen en rente-
inkomsten die ertoe behoren, en tevens ,de
‘juwelen off cleynoden’. Met de juwelen wordt
gedoeld op de rniskelk, het kazuifel en andere :
liturgische voorwerpen, die voor de voortzet-
ting van de misviering in de kapel onmisbaar
waren.9  Aan de overdracht worden enkele voor-
waarden verbonden. Dirk’Jacobsz en zijn met-
gezellen moeten beloven de kapel open te hou-
den en de naam ‘kapel van Sint Joost’ te hand-
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Catharina-gasthuis.~
bJyucir 1  u3 haven.‘*  Als de groep rondom Dirk Jacobsz het :

beheer over ‘de kapel niet langer vvil voortzet-
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ten, dan zijn de sjouwers en straatarbeiders, ver- delende personen steeds de ‘dekens van het Sint
enigd in ‘Sinte Joests ghilde in der kerken ter Joostgasthuis’ , de ‘kapelmeesters’ of de
Goude’ de eerste rechthebbenden om het beheer ‘dekens van de kapel’ opgevoerd, of er wordt
weer in eigen hand te nemen. Wordt een ‘pijn- simpelweg gesproken van ‘de kapel’ zonder
re’ of straatarbeider ziek en afhankelijk van aal- meer.‘” Het gilde komt er niet meer aan te pas.
moezen,  dan zal hij recht hebben op een plekje Omgekeerd worden in de drie gildebrieven uit
in het gasthuis op gelijke voet met andere deze periode (van 1440; 1552 en 1556) die van
armen. het Sint Joostgilde zijn bewaard wel bepalingen

Met de uitdrukking ‘het Sint Joostgilde in de opgenomen over de plichten die de gildeleden
kerk van Gouda’ wordt bedoeld dat het gilde hebben tegenover het altaar in de Sint Janskerk,
van zakdragers zijn bestaan voortzette als broe- maar van de kapel wordt er niet meer gerept. r4
derschap  rondom een eigen altaar in de Sint Een vergelijking met de relatie tussen het schip-
Janskerk. Dit altaar wordt bij deze gelegenheid, persgilde en de buiten de Dijkspoort gelegen
dus in 1429, voor het eerst genoemd. Het duikt Sint Olevaerskapel is in dit verband nuttig.
weer op in de oorkonde die werd opgemaakt in Deze kapel aan de IJsseldijk was gesticht door
1443, toen na de grote stadsbrand van 1438 en de schippers, maar kreeg in de loop van de tijd
de daarop volgende herbouw een reeks van een eigen bestuur van kapelmeesters. Tussen de
negentien altaren in de Sint Janskerk en drie dekens van het schippersgilde en de kapelmees-
altaren in gasthuizen opnieuw werden gewijd. ters boterde het niet altijd maar in 1570 werden
Bij die gelegenheid blijkt het altaar naast de geschillen bijgelegd en de eindverantwoor-
Judocus (de Latijnse vorm van de naam Joost) delijkheid van de gildedekens voor de kapel
ook Barbara als patroon te hebben.’ 1 Het gilde hersteld. IS De relatie tussen het schippersgilde
Verlegde dus het voornaamste centrum van zijn en de Sint Olevaerskapel mag dan moeizaam
devotie van de kapel naar het eigen altaar in de zijn geweest, zij bestónd in elk geval. Een der-
parochiekerk. Het zou zelfs kunnen dat 1429 gelijke band tussen het zakdragersgilde en de
het jaar van stichting van het Judocus- en Sint Joostkapel is vóór het uitbreken van de
Barbara-altaar in de kerk was en dat deze Opstand tegen Spanje niet meer opnieuw tot
oprichting voor de zakdragers aanleiding was stand gekomen. Voor Van der Mark-Hoevers
om de eigen kapel op te geven.i2  Maar vermoe- was er dus ook weinig aanleiding om lang bij de
delijk was er meer aan de hand. Het beding dat kapel stil te staan.16
de zakdragers maakten ten aanzien van de Na de Opstand en de daarop volgende
plaatsing van zieke vakgenoten in het gasthuis Reformatie kon er al helemaal geen sprake
en de voorwaarden met betrekking tot de voort- meer van zijn dat het gilde van zakdragers zijn
zetting van de naam en het recht op terugver- zeggenschap over de kapel herstelde. Door het
werving maken aannemelijk dat zij ongaarne opheffen van de religievrede in het voorjaar van
afstand deden van hun kapel. Gouda had tijdens 1573 kwam er in Gouda een einde aan de open-
de jaren van partijstrijd onder Jacoba van bare misviering en verloren godsdienstige
Beieren (1425-1428) een moeilijke tijd doorge- stichtingen die op de altaardienst waren gericht
maakt, en men kan zich gemakkelijk voorstel- hun reden van bestaan. De inkomsten van der-
len dat de ongeschoolde straatarbeiders het gelijke stichtingen werden eerst ‘geannoteerd’,
daarbij zwaar te verduren hadden gekregen, Uit dat wil zeggen geïnventariseerd om door de
armoede moesten ze het eigendom van kapel en overheid te worden beheerd totdat er een nieu-
gasthuis opgeven. we bestemming voor werd gevonden. Na enke-

Hebben ze van het recht om de kapel terug te le jaren werden ze geconfisqueerd als compen-
verwerven ooit gebruik kunnen maken? Een satie voor de grote uitgaven die de stad en haar
merkwaardig voorwerp in het bezit van het burgers hadden gedaan voor de oorlogvoering.
Museum Catharina-Gasthuis zou men kunnen De inkomsten van altaren, gilden en kapellen
opvatten als aanwijzing dat hun dit inderdaad is werden uiteindelijk door de Goudse magistraat /
gelukt (afb. 1). Het gaat om een zilveren kna- aan de kerkmeesters toegewezen voor het
penschild van het zakdragersgilde, dat in 1670 onderhoud van de Sint Jan. In de stad gelegen
werd vervaardigd door Sybertus Kaen  en dat de gebouwen van godsdienstige stichtingen zoals
voorstelling draagt van een zakdrager tegen de kloosters werden stadseigendom, l7 Voorzover
achtergrond van de Sint Joostkapel. Op het eer- de schaarse berichten uit deze tijd een conclusie
ste gezicht krijgt men dus de indruk dat de band toelaten, passen de lotgevallen van de Sint
tussen het gilde en de kapel toen hersteld was. Joostkapel in dit patroon. In 1573 werd door

Maar deze indruk is onjuist. Wanneer in de een notaris een gewaarmerkt afschrift vervaar-
middeleeuwse bronnen transacties voorkomen digd van de eigendoms- en renteoorkonden van
waarbij de kapel betrokken is, worden als han- de Sint Joostkapel. i8 Waarschijnlijk hing dit
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3,  Pentekening vun  Jacobus StellingwevJ:  Museum
Catharina-gasthuis; foto SAHM LX  72.497.

4. Detail van de kaart van Bram  en Hoogenberg.
Foto SAHM.

samen met de annotatie van de goederen van de
kapel. Dezelfde reeks inkomsten vinden we
negen jaar later terug in een rentelegger die de
kerkmeesters van de Sint Jan aanlegden voor de
administratie van de inkomsten van gilden, alta-
ren en de kapellen die ze in ,handen  hadden
gekregen (zie tabel). l9 De kapel zelf verloor
haar functie als bedehuis. Dat mogen we wel
opmaken uit het bericht, dat in april 1574 twee
banken uit de kapel naar de Sint Janskerk wer-
den overgebracht. 2o Wat later blijkt dat de stad
de kapel als turfschuur in gebruik heeft geno-
men21 De magistraat heeft het beheer over de
kapel niet smeer  uit handen gegeven. Toen dan
ook in 1680 de Lutherse gemeente het oog op
de kapel liet vallen, moest zij met het stadsbe-
stuur daarover in onderhandeling.22

Op het moment dat Sybertus Kaen de,  Sint
Joostkapel afbeeldde als decor voor een sjou-
werman in actie, was deze kapel al bijna een
eeuw publiek stedelijk bezit. De afbeelding
heeft dus een nostalgisch, zo men wil senti-
menteel  karakter, dat nog versterkt wordt door
de vermelding van de aloude zinspreuk van het
gilde op hetzelfde schild:

\,, \
Godt is de hoop en troost \
Loor t gilde van S. Joost

compleet met de vermelding van de heilige. Wu

het orthodoxe, calvinisme tot dan toè op deze
bevolkingsgroep had gekregen én van het ster-
ke besef van traditie bij de zakdragers.

DE INKOMSTENV..N  ÌIE~
SINT JOOSTKAPEL  IN 1582/157324‘.‘  ”

Lornetls Maenensz  van KeeuwgK
Quirijn Dirksz  van Raemburg
Jan Claesz Nustelingmaker
hs. Vrouwensteeg
h s .  N o o d g o d s s t e e g  /  O o s t h a v e n

\
Het complex \ \ ‘,
De Sint Joostkapel vormde in‘de middeleeuwen
het middelpunt van een klein complexje, waar-
toe behalve de kapel met het gasthuis zelf ook
een paar huizen behoorden. Toen de Lutherse
Gemeente in de zeventiendeeeuw behalve de
kapel ook enkele omliggende huizen opkocht,
werd dit complex in zekere zin hersteld.

De omvang van het middeleeuwse complex
zou men voor de keuze, van afbeelding en kan zonder veel moeite worden gereconstrueerd
spreuk nog de persoon van Sybertus Kaen ver- aan DDE  hand van de percelenboeken van C.J.
antwoordelijk kunnen ,houden,,  die door Van Matthijs. In 1583 verkochten de burgemeesters
Eek wordt omschreven als ‘een vooraanstaand het perceel ‘dat aan de Gouwe onmiddellijk ten
Gouds zilversmid en onroerendgoed magnaat zuiden bij de kapel aansloot (perceel B 971).29
en een vooraanstaand parochiaan van St. Jan Twee jaar later deden ze twee huizen onder één
Baptist’, dus als een overtuigd katholiek.23 kap van de hand, die in de Lange Groenendaal
Maar het is toch moeilijk voor te stellen dat de oostwaarts van de kapel gelegen waren (perce-
uitvoering van het knapenschild tot stand kwam len B 969 en 968).30  In ~1607  gaven ze het erf
zonder de instemming van de zakdragers zelf. dat achter de kapel tussen de percelen B 971 en
Het schild getuigt dus van de geringe greep die 969 lag in twee helften in erfpacht uit aan de
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eigenaars van deze beide percelen. Bovendien
kreeg de eigenaar van B 969\nog de steeg tus-
sen zijn huis en de kapel in gebruik.31  Al in
15 10, dus lang voor de Reformatie, hadden de
dekens van het gasthuis een perceel aan de
Groenendaal ter hoogte van het latere kadaster-
nummer B 967 verkocht.32  Dit perceel strekte
achterwaarts tot aan de zijl,  dè sloot die met
enkele knikken achter de huizen aan de zuidzij-
de van de Lange Groènendaal liep.

Zet men deze percelen op de kaart uit (afb. 2)
dan vormen B 968 tot en met B 971 een recht-
hoek, die waarschijnlijk overeenkomt met het
huis-en-erf van Coppijn Kutaert dat op dezelfde
plek aan de kapel voorafging.33  Dit huis was op
de Gouwe georiënteerd. Perceel B 967 sluit
daarbij oostwaarts aan, maar omdat dit een per-
ceel aan de Groenendaal is, loopt het aan de
achterzijde verderdoor. Van geen van deze per-
celen is in de transportregisters (Eigenboeken)
te vinden hoe zij in het bezit van de kapel zijn
gekomen. Omdat deze~registers  in 145 1 begin-
nen, versterkt dit het vermoeden dat al deze per-
celen oorspronkelijk onderdeel uitmaakten van
de erven waarop de kapel werd gesticht.
Gedurende korte tijd heeft het kapelbestuur ook
een perceel zuidwaarts van dit complex aan de
Gouwe in eigendom gehad (B 972). Dit erf
wordt in 1482 tot het bezit van het Sint
Joostgasthuis gerekend.34  Waarschijnlijk komt
het overeen met het halve erf dat door Jan Deyn
in1451 aan de kapel werd verkocht.35  Maar al
vóór 1500 blijkt dit perceel zich weer in parti-
culiere handen te bevinden, We kunnen dus
concluderen dat de kapel in de eerste halve
eeuw van haar bestaan nog enigszins expan-
deerde, maar dat vervolgens al snel de inkrim-
ping van het areaal inzette.

Over de aard van de bebouwing op het terrein
van Sint Joost valt nog wel iets meer te zeggen.
Het perceel direct ten zuiden van de kapel (B
97 1) werd in 1504 bewoond door ‘Dieuwer  de
hostiebacker. 36 Later in de eeuw wordt het
enkele malen als ‘een  ‘huysken’ aangeduid.37
Bij de verkoop van de percelen B 969 en B 968
in 1585 wordt vermeld dat het ‘om  twee huizen
onder ,één  kap gaat. 38 In 1564 wordt op dezelf-
de plek gesproken van een ‘huis van de Sint
Joostkapel’. Merkwaardigerwijs bevindt zich
hier, direct ten oosten van de kapel in de Lange
Groenendaal, in 1553 een ‘ruïne’.40~  Gaat dit
inderdaad om hetzelfde perceel, dat dar ,tussen
1553 en 1564 een opknapbeurt heeft gehad?
Interessant is ook wat we vernemen over de
hoedanigheid van B 967, het perceel dat in
15 10 werd afgestoten., In E5Q8  wordt de bebou-
wing die zich hier bevindt aangeduid als de ‘St.
Joost cappelle cameren’: éénkamerwoningen

dus4i, We kunnen,wel aannemen, dat het bij al
deze, woningen op het Sint Joosterf om prove:
niershuisjes gaat: ‘aanleunwoningen’ gesticht
vanwege het gasthuis, soms ook door de gebrui- \
kers zelf, met de bedoeling om onderdak te bie-
den aan personen die niet meer in staat zijn :
voor zichzelf te zorgen. Dergelijke woningen
treffen we ook bij andere gasthuizen in Gouda
aan.42

Twee ‘andere notities in de verkopingen’en
erfpachtuitgiften die hier de revue passeren,
verraden iets ,over  bijzondere functies van
onderdelen van het complex, een profane en
een sacrale. Bij de verkoop van perceel B 967
bedingen de dekens dat ze het recht van over-
pad behouden via een gang langs de brouwerij
van Simon Jansz  (op een achtererf aan de
Gouwe) om bij de ‘heymelicheyt’ (het toilet) te
komen, dat zich aan de zij1 bevindt.43  En van
het perceel direct achter de kapel dat in 1607 in
twee helften wordt uitgegeven, wordt gemeld ’
dat zich hier de sacristie heeft bevonden.@, \

In de periode na de Reformatie, toen het Sint
Joostcomplex aan de stad vervallen was, ontde-
den de burgemeesters zich van heel het terrein,
met uitzondering van de kapel, die ze als turf- ‘_
schuur in gebruik hielden, en van de steeg
ernaast en het achtererf (de sacristie), ,die ze in
erfpacht afstonden. We zagen dit al. In de loop
van de zeventiende eeuw strijken dan de
Goudse Lutheranen in dit gebied neer. Hun ves- \
tiging op de hoek van Gouwe en Groenendaal
dateert overigens niet pasvan  de overname van
de kapel in 1680-1682, ~maar  begon al veel
vroeger. In 1635 schafte de Lutherse gemeente
zich een pand aan de Gouwe aan even ten zui-
den van de kapel (B 973) en nam dit als predi-
kantshuis in gebruik.45 Deze aankoop hing
ongetwijfeld samen met ,de bijeenkomsten van
de gemeente in gebouw ‘De drie tafelkaersen’,
een voormalige oliemolen: deze schuilkerk \
grensde weer zuidelijk aan B 973.46 In de
decennia daarna volgen nog verscheidene ande-
reXpercelen:  B 967 aan de Lange Groenendaal
in 166347  en B 972 aan de Gouwe in 166948
Daarna nemen ze, na langdurige ,onderhande-
lingen, in 1682 ‘de  kapel zelf in gebruik.49
Tenslotte wordt in datzelfde jaar en het jaar 1’
daarop het bezit afgerond met de verwerving
,van  B 971 en B 968/9.50 Het perceel B 971
naast de kapel aan de Gouwe wordt ingericht,
als voorlezershuis. Men zou kunnen zeggen dat
de Lutherse Gemeente eerst een omsingelende
beweging heeft gemaakt alvorens in 1680-2 tot
de verovering van de kapel zelf over te gaan.
Zou het kunnen dat de plannen om de schuil-
kerk ‘De drie Tafelkaersen’ te verruilenvoor de
Sint Joostkapel al veel langer bestonden dan tot
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dusver uit de  literatuur  blijkt?51 Hoe  dan ook, u $

het is curieus dat het terrein van de Lutherse .
Gemeente in zijn grootste omvang de eenheid I$

tussen de percelen van het voormalige Sint 3
Joostcomplex herstelde en dat complex zelfs in .*j /
oppervlak nog enigszins overtrof.

Kapel en gasthuis
Tot dusver hebben we de moeilijkste kwestie
zorgvuldig onaangeroerd gelaten: wat precies
was, in het hart van het Sint Joostcomplex, het
gasthuis en wat was de kapel?

Op basis van de tekening van Stellingwerf
(afb. 3) heeft Bik zich een beeld gevormd van
gasthuis en kapel in de tijd voor de ingebruik-
neming door de Lutherse gemeente. Met de ver-
bouwing van de kapel en het aangrenzende gas-
thuisje zouden de jaren 1680-1682 gemoeid
zijn geweest.52 Wat hij bedoelt is duidelijk: het
segment direct achter de toren was de kapel, het
segment daar weer achter het gasthuis. Als
interpretatie van de tekening is dat plausibel,
maar komt het ook overeen met de werkelijke
situatie? Om de waarde van de tekening te kun-
nen bepalen moeten we er ook het derde ele-
ment, de toren, bij betrekken.

Om met die toren te beginnen: zoals
Stellingwerf hem weergeeft telde de toren drie
geledingen onder de spits, Hij is zeer fors uit-
gevallen en vult de gehele breedte van de kapel
aan de Gouwezijde. Was de toren, in ieder geval
vóór 1680-1682, werkelijk zo breed?
Raadplegen we de kaart  van Braun en
Hoogenberg, die is opgenomen in 1585 en
gepubliceerd in 1588, dan treffen we daar
inderdaad dezelfde kloeke toren aan (afb. 4).53
Hij moet dus van een heel ander type zijn
geweest dan het torentje dat in 1869 verdween
toen de oude Sint Joostbrug over de Gouwe
werd vervangen en het straatniveau werd ver-
laagd. Uit angst dat de toren, die al erg scheef
stond, helemaal zou omvallen heeft men deze
toen neergehaald. 54 Hoe deze toren er heeft uit-
gezien weten we dankzij een anonieme negen-
tiende-eeuwse potloodtekening (afb. 5).55 Het is
een slank torentje met vier geledingen: de
ingang, daarboven een raam, dan twee langge-
rekte nissen en in de bovenste geleding het uur-
werk en het galmgat. Eer
toren, die in de breedte r
van de kapel beslaat.

Heeft de ingebruikneming van de kapel door
de Luthersen dan tot de vervanging van de oude
toren geleid? In de voorwaarden die in de koop-
akte worden bedongen, komt de toren inder-
daad wel voor, maar van nieuwbouw is geen
sprake. De stad behoudt de toren met de slag-
klok aan zichzelf, maar neemt dan ook op zich

5. Negentiende-eeuwse potloodtekening: kapel met
torentje. Foto SAHM nr 72.507.

deze in reparatie te houden. De koper van de
kapel, dus de Lutherse Gemeente, is alleen ver-
plicht op zijn kosten een ingang door de toren te
maken en het onderhoud daarvan voor zijn
rekening te nemen. Bovendien moet er een
opgang naar de toren worden aangebracht,
waarvan de onderhoudskosten voor de helft
door ieder van de twee partijen zullen worden
gedragen, 56 Van nieuwbouw is geen sprake, en
nadrukkelijk ook niet van een verandering in de
functie als klokketoren. Die bezat de toren al
vóór 1595 en die bleef onveranderd.s7

Alle onzekerheid over de vraag of de in 1869
afgebroken toren misschien pas in 1682 is neer-
gezet, wordt echter weggenomen door de
afbeelding op het al eerder aangehaalde kna-
penschild van de hand van Sybertus Kaen (zie
weer afb. 1). De toren op dit zilversmeedwerk is
ongetwijfeld gestileerd: hij telt bijvoorbeeld
niet de vier geledingen van 1869. Maar het for-
maat is ondubbelzinnig dat van het smalle
torentje dat er ook in de negentiende eeuw nog
stond. Welnu, het schild van Kaen is van 1670,
dus van vóór de ingebruikneming door de
Luthersen. Hiermee is de betrouwbaarheid van
de tekening van Stellingwerf, althans wat de
toren betreft, weerlegd. De toren van 1869 heeft
niet wezenlijk verschild van die in de late mid-
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deleeuwen: alleen ,de aanleg van ‘de ,ingang  in
1682 zal een wijziging hebben opgeleverd.

Daarmee is ook alvast enige twijfel gezaaid
aan de juistheid van de voorstelling van zaken
die Bik geeft met betrekking tot de verbouwing
in 1680-1682 van de kapel en het gasthuisje
ernaast. De implicatie van zijn voorstelling is
dat het gasthuisje toen moest plaats maken voor
de vierde en de vijfde travee van het schip en
het trapeziumvormige koor van de kapel. Is het
voorstelbaar dat de Luthersen een koor hebben
gebouwd dat er tevoren niet was? En hebben
dan de restaurateurs van 1957 niet enorm
geblunderd toen zij een bij toeval boven de
preekstoel (dus in het koor) gevonden blinde nis
als uitgangspunt namen om de vensters van de
kapel de vorm van een gedrukte boog te
geven?5x

Dit alles is op voorhand al erg onwaarschijn-
lijk. Het geeft ook te denken dat de sacristie
zich op het achtererf bevond.59  Zij zou dan
tegen het gasthuisje aangebouwd zijn geweest
en niet hebben aangesloten bij de eigenlijke
kapel. Het feit dat ook de Sint Barbarakapel een
veelhoekig gesloten koor heeft gehad, waarvan
bouwresten tot in de vorige eeuw te zien waren
en waarvoor een middeleeuwse oorsprong niet
wordt betwijfeld, maakt het er al niet beter op.60
Maar de zoëven aangehaalde koopakte van
1682 levert het onomstotelijke bewijs, dat het
koor zijn huidige vorm heeft gekend vóór inge-
bruikname door de Lutherse Gemeente. In de
akte wordt namelijk bedongen dat de Luthersen
behalve de kapel zelf ook de driehoekjes zullen
krijgen die tot dan toe door de stad in erfpacht
zijn gegeven en die enerzijds grenzen aan de
Groenendaal, anderzijds aan de zuidelijke buur-
man6i  Deze driehoekjes vullen precies de
ruimte die ontstaat doordat het koor schuin
inspringt.

Zo ingrijpend als Bik suggereert kan de ver-
bouwing in 1680-1682 dan ook niet zijn
geweest. Dat de kapel, na een kleine eeuw te
zijn gebruikt als turfschuur, aan een opknap-
beurt toe was, valt licht te begrijpen. De lange
duur van de restauratie zal echter vooral met
geldgebrek te maken hebben gehad en met het
feit dat de gemeenteleden ook toen al alles zelf
deden.62  Nergens in het uitvoerige verslag van
de operatie in het Groot-Protocol valt ook maar
één keer de term ‘gasthuis’. Sterker nog: alle
bronnen die vanaf de Reformatie over de Sint
Joostkapel spreken, duiden deze uitsluitend aan
als kapel, een enkele maal als kerk maar nooit
als gasthuis. 63 Het gebouw dat de Luthersen
overnamen werd door henzelf en al sinds ruim
een eeuw door alle Gouwenaren beschouwd als
een kapel. Dat er ooit een Sint Joostgasthuis

124

was geweest, speelde ,geen  rol meer, laat staan
dat daarvan nog~iets  te zien was. Zelfs Walvis
was zich niet van het bestaanvan een gasthuis
bewust.64

We kunnen nu dus  de  tekening van
Stellingwerf definitief naar het rijk~der  fantasie
verwijien.  Al is het nog wel interessant om de
vraag te stellen hoe hij ertoe kwam om de kapel
zó af te beelden. Omdat de tekening de situatie
van 1585 pretendeert weer te geven, heeft men
wel verondersteld dat zij, evenals de andere
tekeningen van poorten, kloosters en kapellen
in de serie, is gemaakt naar een origineel uit dat
jaar. Er is geopperd, dat er samenhang is tussen
de tekeningen van Stellingwerf en opmetingen
of tekeningen die Wouter Crabeth zou hebben
vervaardigd ten behoeve van de kaart van
Braun en Hoogenberg, die eveneens de situatie
van 1585 weergeeft.65 De overeenkomstige
weergave van de toren zou deze suggestie kun-
nen ondersteunen. 66 Als dit de gang van zaken
is geweest, is dat in het geval van de Sint
Joostkapel dus geen compliment voor Crabeth
of de anonieme vervaardiger van de originelen.

Maar waarschijnlijk ligt de relatie tussen de
kaart van Braun en Hoogenberg en de tekening
van Stellingwerf anders. Vergelijkt men het hui-
zenblok met de Sint Joostkapel op de tekening
en dat op de kaart, dan is de overeenkomst vol-
komen: zowel op de kaart als op de tekening
staat er nog één huis aan de Groenendaal links
van de kapel en zijn er drie huizen aan de
Gouwe te zien, waarvan dat direct naast de
kapel het hoogst is. Op de kaart wekt dit blok,
temidden van de andere huizenblokken, een
realistische indruk. In werkelijkheid was het
aantal huizen in het blok omsloten door Gouwe,
Groenendaal, Lombardsteeg en Achter de
Vismarkt veel groter en het proportioneel aan-
deel van de kapel met toebehoren dus veel klei-
ner. Bij de kaarttekenaar berust dit procédé op
artistiek verantwoorde stilering. Maar als we
exact dezelfde voorstelling met het dominante
kapelcomplex op de tekening terugvinden, kan
dat alleen zó worden verklaard, dat de tekening
de kaart als uitgangspunt heeft genomen. De
enige vrijheid die Stellingwerf zich permitteert,
betreft juist het niet bestaande aparte gasthuis-
je. Op het idee daarvan moet hij gekomen zijn
door de wetenschap - hem door een ons onbe-
kende bron aangeleverd - dat er ooit op deze
plek een gasthuisje heeft gestaan. Wat we ver-
der over Stellingwerf weten, is dat hij vooral
tekeningen leverde voor de topografische ver-
zamelingen van de liefhebbers van zijn tijd,
maar daarbij buitengewoon slordig te werk
ging.67

Intussen zitten we nog met één vraag: als het
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gasthuis ooit heeft bestaan, waar heeft het zich
dan bevonden? De oplossing luidt, dat in de
middeleeuwen ,de kapel tegelijk ook het gast-
huis wás. We moeten ons dit zó voorstellen, dat
aan de zijwanden van de rechthoekige zaal

’slaapplaatsen, misschien in de vorm van bed-
steden, waren aangebracht. De behoeftige zie-
ken, bejaarden en passanten die hier werden
ondergebracht, konden dan vanuit hun slaap-
plaats de dienst: op het altaar volgen, dat in de
drievlaks gesloten \ uitbouw aan de oostzijde
was geplaatst: Deze,inrichting  van gasthuizen is
elders ook toegepast: zij is bijvoorbeeld goed
bekend van het Pietersgasthuis in Amersfoort
en buiten ons land in het \ gasthuis van
Chichester.6*  Vóór de stichting‘van een aparte
kapel in 1474 stond ook in het Goudse
Catharinagasthuis het altaar opgesteld in de zie-
kenzaal.  De vorm van het gasthuis heeft dus
veel weg vang  die ~van  een kerk: logisch, want
voor het ontwerp van de hoge ruime vertrekken
die men voor hospitalen gewenst achtte, vielen
de bouwmeesters vanzelfsprekend terug op een
bekend genre. 7o In Gouda zijn verschillende
gasthuizen annex kapellen van dit type geweest:
behalve het gasthuis van Sint Joost in ieder
geval ook dat van Sint Barbara en dat‘van Sint
Antonius.71  Misschien heeft het gasthuis in één
opzicht van het gebruikelijke kerktype ver-
schild: de ingang kan zich aan de zijkant heb-
ben bevonden, zoals bij het Utrechtse Sint
Bartholomeüsgasthuis. 72 Toen de Luthersen in in verhund  met de res-
1682 het gasthuis als ,kerk  gingen gebruiken, tauratie van 1957. Foto Rijksdienst Monumenten-
moesten~ze alsnog een ingang door de toren zorg.
aanbrengen. Op een foto genomen kort voor de \ \
restauratie van 1957 (afb. 6) (waarbij het muur- pel’ .76 Deze ‘processie ,vond  plaats ter gele.gen-
werk grondig werd vernieuwd) is aan de heid van de kermis van Sint Joost: de dag waar-
Groenendaalzijde een muurvak te zien waar de op de altaarwijding in de kapel werd herdacht.
steen van een iets donkerder type is dan de De kermisviering is overigens nog voortgezet
omgeving: is dat +en spoor van de in 1682 lang nadat de altaardiensten in de kapel waren
o p g e h e v e n  zijingang?  \ \ gestaakt. Zij werd pas verboden in 1673.77

Dat het gasthuis en de kapel van Sint: Joost Een verklaring voor deze ontwikkeling is bij
identiek waren, stemt overeen met de aandui- de huidige stand van het onderzoek moeilijk te
dingen ervoor in de eerste eeuw van het geven. In ieder geval heeft het functieverlies dat \
bestaan” De, termen ‘kapel’ en ‘gasthuis’ wisse- we bij het Sint Joostgasthuis constateren, zich
len elkaar zonder onderscheid af, ook in belen- op precies dezelfde wijze bij het Antonius-
dingen.74  Na 1521 zwijgen de bronnen enkele gasthuis voorgedaan. 78 Vermoedelijk vond in de
tientallen jaren geheel over kapel en gasthuis zestiende eeuw modernisering van het hospi-
van Sint Joost. Wanneer ‘zij kort, voor de taalwezen in Gouda plaats, waarbij enkele gro-
Reformatie weer gaan spreken, bezigen zij tere gasthuizen de noodzakelijke aanpassingen _’
nooit meer de term ‘gasthuis’: de enige aandui- konden bijbenen, terwijl de kleinere gasthuisjes
ding is dan nog, zoals in DDE  periode na de het bij gebrek aan financiële middelen moesten
Reformatie, die van kape1.75  De kapel heeft dan opgeven. Alleen het  Catharina- en het
blijkbaar opgehouden als \ gasthuis dienst te Elisabethgasthuis overleefden de veranderingen
doen. Als plaats van devotie functioneert ze nog en zetten hun bestaan tot in de Nieuwe, Tijd
wel. Uit de schoolrekening van 1563/4 kan men voort.
opmaken ‘dat men met processie gaet daechs Misschien,heeft de Sint~Joostkapel  in de zes-
nae Sinxen [Pinksteren] nae Sint Joost cap- tiende eeuw er wel een functie bij gekregen die
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g e h u i s v e s t .79 Weliswaar is hij de enige zegsman
v o o r onderwijsactiviteiten aan de Sint
Joostkapel, maar zijn mededeling kan op waar-
heid berusten, zoals vergelijking met de Sint
Barbarakapel bewijst. Aan deze kapel was een
school voor arme meisjes verbonden, een gege-
ven dat we eveneens aan Walvis danken.80
Alleen vergist Walvis zich in één opzicht: vol-
gens hem werd de school gehouden in een huis
bij het koor van deze kapel op de hoek van het
steegje; in zijn tijd was dit huis een wagen-
schuur met de naam ‘De schoole van St.
Barbara’.81  In feite echter was de school, die
kort voor of tijdens de Reformatie werd opge-
heven, in de Barbarakapel ondergebracht.82
Ook in het geval van de school van Sint Joost
kan Walvis de hem bekende praktijk van aparte
schoolgebouwen hebben terugverplaatst naar
de late middeleeuwen: in werkelijkheid zal de
school zijn gehouden ín de kapel.

^--- .  .  -------- --
-.  --a-dz------

de goot,86 wordt op 12 september 18 13 bij - -
kerkeraad alarm geslagen over de bouwkundige
staat van de kapel. 87 De toestand is zo rampza-
lig, dat direct stappen moeten worden gezet om
ongelukken te voorkomen. Het dak,, de goot en

‘de balken aan de zijde van de Groenendaal
moeten worden gerepareerd, een maatregel
waartoe men onmiddellijk overgaat zonder te
wachten tot de financiering rond is. Vanaf dat
moment, en eigenlijk al vanaf 1805, domineren
in de kerkeraadsverslagen de geldproblemen
van de gemeente als gevolg van teruglopende
collecteopbrengsten, het niet uitbetalen van
staatsobligaties en de onduidelijke situatie die
is ontstaan doordat de kerkelijke goederen tot
staatseigendom zijn verklaard en het rijk op
zich heeft genomen om te voorzien in de
behoeften van de eredienst.88

Al binnen twee jaar na de‘  restauratie van
1813 blijkt dat deze nutteloos is geweest. De
balken en de muurplaten waarop het dak van de

Latere veranderingen \
Het staat nu dus vast dat we bij de kapel en het

kerk rust zijn bouwvallig: men zal het gehele
dak moeten vernieuwen en vervangen door een

gasthuis op de tekening van Stellingwerf met pannendak om verdere ‘invreting’ te voorko-
een schijngestalte te doen hebben. Op geen men.89  Omdat de gemeente de kosten voor deze
enkel moment sinds de middeleeuwen heeft een ingreep nooit zelf zal kunnen betalen, wordt een
ingreep plaats gevonden die, door het wegbre- commissie ingesteld die bij de regering om sub-
ken van een apart gasthuisgebouw, de totale sidie gaat vragen., Deze zendt op 5 september
dispositie wijzigde. De kapel die door de 1815 een ~rekest  naar Den Haag.9o  De onder2
Lutherse Gemeente werd overgenomen was in handelingen over dit subsidie zouden vijf jaar in
wezen’nog het middeleeuwse gebouw, zij het beslag nemen, met als hoogtepunt eerraudiëntie
met veel achterstallig onderhoud. De verbou- bij Koning Willem 1, waarvan in het Groot&
wing waartoe deze gemeente overging leidde Protocol in geuren en kleuren verslag, wordt
vooral tot een verandering van de ingangspartij . gedaan. Met het uitvoeren van de reparaties
De kapel werd bovendien bij die gelegenheid, heeft men daarop niet gewacht: zij blijken in het
dankzij de vrijgevigheid van een aantal particu- voorjaar van 1816 al achter de rug.91
lieren, verrijkt met een reeks van tien gebrand- In het kerkeraadsverslag van 21 augustus
schilderde glazen van de hand van Willem 1837 verneemt men dan voor het eerst van een
Tombergius. Vijf van deze glazen werden aan- euvel dat uiteindelijk niet meer verholpen zou
gebracht in de noordwand van het schip, drie, worden. Als gevolg van verzakking vertoonde
waaronder één van kleiner formaat, in het koor de toren een hellende stand,  hetgeen niet alleen
en twee aan weerszijden van de toren. De zuid- schade veroorzaakte aan de verbinding van de
wand van de kapel zal, gezien de ouderdom van toren met het muurwerk  van de kapel, maar vol-
het eraan grenzende kostershuis, wel altijd een gens de kerkeraad ook acuut gevaar opleverde.
blinde muur hebben gehad.83 De raad schreef naar Burgemeester en

Rest nog de taak om de latere verbouwingen Wethouders om dit college op zijn verantwoor-
langs te gaan aan de hand van de vraag welke delijkheid aan te spreken: de stad was immers
gevolgen zij ‘hadden voor het middeleeuwse eigenaar van de toren. Twee oplossingen achtte
gehalte van het gebouw. Restauraties in 1760 en de kerkeraad denkbaar: hetzij versterking van
1792 betroffen het leien dak en de goten, die de fundamenten, hetzij sloping van de toren.92
moesten worden gerepareerd om lekkage te Het college van B. & W.  won advies in bij de
voorkomen.84  Op 7 november 1805 neemt de stadsbouwmeester, maar die oordeelde dat geen
grote kerkeraad voor kennisgeving aan, dat er gevaar aanwezig was.93 Het college schreef dus
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aan de kerkeraad terug dat de toren vanaf de &k niet ,misstaan als de wijzerplaten van het
bouw scheef was geweest. Voorzover er tekenen uurwerk werden verguld ‘en geverfd. B. & W. 1,
van zetting en scheuren aanwezig waren,  moest wonnen weer advies in van de stadsbouwmees-
dit bij een eeuwenoud gebouw als normaal ter. Omdat het plan bestond de hoge boogbrug
beschouwd worden. Bovendien was bij jaarlijk- over de Gouwe en de straat daar naar toe te ver-
se inspecties gebleken dat er geen verandering,’ \ lagen, achtte deze het raadzamer met de restau-
meer optrad. De toren stond dan wel erg scheef, \ \ ratie van het kerkgebouw nog even te wach-
maar - aldus B. & W. - tijdens de voorafgaande, \ \ ten.99  Bij brief van 19 februari 1867 deelden B.
winter had hij zowel een ooster- als een wester- & W.  dit aan de kerkeraad mee en verklaarden
storm goed doorstaan. Het college zag dus geen zij ná de vervanging van de brug wel tot herstel
aanleiding om veel geld aan de toren te beste- \ van de toren bereid te zijn.toO  De kerkeraad had
den.94 niet veel haast: de behandeling van deze brief

D e problemen met de ,toren  kunnen voor de van B. & W.  vond pas op 2 juli 1867 plaatslor
kerkeraad niet de enige reden~zijn geweest om Van acuut gevaar van de toren wordt in dit sta-
tot restauratie te willen overgaan, zoals blijkt uit ’ \ dium door niemand meer gerept. Anderzijds
een hernieuwd rekest aan B. & W. van enkele wekken de stadsbouwmeester en het college
maanden later.9-  De kerkeraad verzoekt het col- van B. & W. wel de indruk, dat ze van de verla-
lege daarin om de voorgevel van de kerk op ‘ging van de straat een schadelijke werking op
stadskosten te herstellen en voert daarbij aan : het kerkgebouw verwachten.
dat dit herstel niet zal mogen afsteken bij een,  ’ Nadat de vernieuwing van de brug en de ver-
restauratie van (de rest van) het kerkgebouw die \ laging van de straat hun beslag hadden gekre- ‘,
de kerkeraad tegelijkertijd onderneemt. Bij die gen, bracht de kerkeraad de restauratie alsnog
restauratie wordt het muurwerk  gevoegd en op gang. Op 1 i december’ 1868 deelden de
opgewerkt, er worden nieuwe ramen aange-  ‘\ Luthersen aan B. 8r W.  mee dat zij van plan
bracht en men wil schilderwerk uitvoeren. De waren de voorgevel van het kerkgebouw af te
financiering is het grootste struikelblok. Men breken en verzochten zij de gemeente Gouda
zoekt steun bij de Synodale Commissie van de \ ditzelfde op haar kosten met de toren te doen.
Lutherse kerk en bij de regering. Bij de onder- Blijkbaar hadden de plannen sinds het voorjaar
handelingen daarover zeggen de Goudse van 1867, toen ,nog  alleen aan reparatie was
Lutheranen zelf f. 200,-  toe (de restauratie zou gedacht, drastischer vorm aangenomen. lo2  Op 4
uiteindelijk f.  1190,- gaan, kosten). Zij willen februari 1869 deelden B. & W. aan de kerkeraad
dit,  bedrag bijeenbrengen door verkoop van de mee dat de sloping zou beginnen en dat ze een
glazen van Tombergius, die door de plaatsing afspraak wilden over een geschikt tijdstip. Vijf~ :
van nieuwe ramen overbodig worden.96  Het dagen later lag bij de kerkeraad een ontwerp
subsidie wordt verkregen en in de zomer van van de Goudse architect A. Koorevaar ter tafel,
1838 wordt de restauratie uitgevoerd.97  De dat door de kerkeraad met enige wijzigingen
toren mag nog even blijven staan. \ \ werd goedgekeurd en dat inderdaad voorzag in

De al eerder genoemde potloodtekening van volledige vervanging van de voorgevel.
omstreeks 1860 laat, zien hoe de kapel er na Financiën waren ook nu weer een probleem,
deze restauratie heeft uitgezien (zie opnieuw daarom zou men bij het Rijk, de Provincie, de
afb. 5). Het torentje :wordt  geflankeerd door Gemeente Gouda en bij de Synode om subsidie
halfrond afgesloten ramen, die duidelijk ver- vragen.ro3  Bij ,de  afwikkeling van deze subsi-
schillen van de gedrukt spitsbogige vensters die dieverzoèken blijkt, dat de Lutherse kerkeraad
er blijkens bewaard gebleven tekeningen van de en het college van Burgemeester en Wethouders
glazen van Tombergius tevoren waren ge- een volledig verschillende taxatie van de situ-
weest,98  De vijf ramen aan de zijkant zijn van atie hebben (B. & W. hebben niet alleen te
het zelfde type, zodat de restauratie van de maken met het subsidieverzoek aan de gemeen-
voorgevel en die van de rest ,van  de kerk met te, maar moeten ook Rijk en Provincie advise-
elkaar in overeenstemming zijn geweest. ren), De kerkeraad stelt dat aan het kerkgebouw

De daarop volgende restauratieronde zou uit- schade is toegebracht door gemeentelijke
eindelijk tot de sloping van de toren leiden. Het eigendommen: niet alleen door het afgraven
voorspel vond plaats in de eerste helft van 1867. van de begane weg maar ook door de drukking
Op 5 februari schreef de Lutherse kerkeraad van de toren heeft het gebouw geledenwant  als
aan Burgemeesters en Wethouders, dat men die tijdig was gerepareerd, zou de schade aan de
voornemens was de voorgevel te repareren en gevel niet zo groot zijn geweest. Bovendien
met Portlandcement te bedekken. De kerkeraad heeft ook de sloping van de toren gevolgen voor
verzocht het college dus om tegelijkertijd de de pui. B. & W,  bestrijdetrdat  de verlaging van
toren te herstellen en te bepleisteren. Het ZOU de straat en de scheefstand van de toren nadelig
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7. De kanel  omstreeks 1910. Foto SAAM  ny:  50.966.

zijn geweest. En wat de sloping van,  de toren
betreft: daarom hebben  de Lutheranen ,zelf
gevraagd! Het college adviseert de Minister van
Eredienst om wel een subsidie te geven, maar
wijst voor de,  gemeente Gouda elke verant-
woordelijkheid,af.  De gemeenteraad ,volgt  het
negatieve advies van B, & W.*04  Moet men deze
gang ,van  zaken beoordelen, dan valt op dat de
Lutherse gemeente haar zaak heeft verzwakt
door met steeds nieuwe argumenten te komen.
Anderzijds is het college van B.& W. niet ver-
heven boven de verdenking dat het de gevolgen
van de straatverlaging, waarmee het wel dege-
lijkerekening  hield wel erg gemakkelijk heeft
afgewenteld. \ Hoe gevaarlijk of schadelijk de
scheve toren werkelijk was, zullen we wel nooit
meer kunnen achterhalen. lo5

langgerekte vensters. on
\ ,,

geflankeerd door ‘twee
de drie hoeken van de ge%l zijn pinakels aan-
gebracht,‘de driehoek van de voorgevel wordt
gevuld met een roosvenster. Omdat in 1869
alleen de voorgevel werd vernieuwd, moet er
tussen deze gevel en de. rest van het gebouwtje
een stijlbreuk zijn,ontstaan.

De laatste restauratie
Nadat in 1898 het uit de Sint Janskerk afkom-
stige orgel was verkocht - het front staat nu nog
opgesteld in de rooms-katholieke kerk van
Abcoude - en nadat het interieur in 1926 ingrij-
pend was veranderd, begonnen na de Tweede
Wereldoorlog de onderhandelingen over de
laatste en~meest  ingrijpende restauratie die de

De kerkeraad liet zich door dit alles niet ont-
moedigen: in de zomer werd de nieuwe voorge-
vel aanbesteed aan W.C. Reuhl, waarna op 19
dec., 1869 het gedeeltelijk vernieuwde kerkge-
bouw weer in gebruik werd genomen. Na die
datum vonden nog de bepleistering van de zij-
pevel  met Portlandcement en de nlaatsing  van
een tochtwering in het portaal plaats.lo6  Foto‘s
daterend van omstreeks 1910 laten over de neo-
gotische stijl van het ontwerp van Koorevaar
geen misverstand bestaan (afb. 7).lo7  Het por-
taal wordt bekroond door een frontaal en
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kapel heeft ondergaan (afb. 8).to8  Voor goed
begrip van hetgeen volgt is het van belang te
bedenken dat de kapel in 19 15 op de Voorlopige
Lijst van Monumenten was geplaatstto9  en dat
zij ook, voorkomt op de gemeentelijke monu-
mentenlijst. Al in 1948 overweegt de kerkeraad
de ontsierende cementlaag te verwijderen.’ l” In
1949 laat de raad in overleg met het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg door het
architectenbureau Dekker en Van der Sterre te
Hazerswoude een restauratieplan opstellen, dat
onder meer voorziet in het uitbreken van de
ramen, het vernieuwen van de dagkanten daar-

- - --
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van en het aanbrengen van nieuwe venstertrace- synode alleen wilde bijdragen als er ook andere
ring, het afbikken van de bepleistering, het ver- subsidiënten konden worden gevonden. ‘Het
wijderen van de neo-gotische versiering van de gerucht gaat, dat indien nu geen hulp kan wor-
voorgevel, het metselen van een blind raam den geboden, de kerkeraad moet besluiten de
boven de preekstoel en het aanbrengen van een pleister er opnieuw op te brengen, tegen het
dakruiter, Een totale restauratie achtte men inwateren’: met dit argument probeerde Bik de
nodig om het gebouw voor algeheel verval te directeur van het Rijksbureau over de streep te
behoeden. Omdat de Lutherse gemeente van de trekken.’ l7 Het baatte niet, ook op dit tweede

1
begrote  f.  70.000,- slechts f. 15.000,-  kon subsidieverzoek werd negatief beschikt. * **
opbrengen, vroeg zij bij het Rijk een royale Maar Bik en zijn medecommissieleden gaven
subsidie aan. i t l de moed niet op. In het voorjaar van 1954

1 Op deze subsidieaanvraag gaf de directeur schreef hij aan het Rijksbureau dat, als het
van het Rijksbureau een hard en negatief gebouw dan in 1838 zo was verminkt dat het
advies: de kapel was weliswaar Gotisch, zoals niet langer als monument kon worden aange-
was te zien aan de koorsluiting, maar zij zou in merkt (!)*  19,  ze wel graag wilden beginnen met
de vorige eeuw zo zijn verminkt dat er niet veel het herstel van de muren zoals het hun goed
oorspronkelijks was overgebleven. Ontpleiste- dacht. Wel stond het gebouw nog op de
ring alleen was onvoldoende en zou geen gemeentelijke monumentenlijst, maar naar zijn
schoon metselwerk opleveren, maar voor een inschatting zou de gemeente wel instemmen
volledige restauratie zou - zo meende de direc- met reparatie, want dan zou er tenminste tegen-
teur - de financiering niet toereikend zijn: de over de fraaie nieuwe boogbrug geen bouwval
Lutherse gemeente kon maar 20 % betalen, het rrlPPf atr>tml 120  FT’l~~~p  haastte de directeur van
Rijk mocht niet meer dan 40 % bijdragen en h te antwoorden dat het
van de provincie en de gemeente Gouda was ;elij k als Rij ksmonument
niets te verwachten, zodat er voor de resterende j adviseerde de Luthersen
40 % geen dekking was. Hij adviseerde een een mmimaar  restauratie-noodplan op te stel-
veel eenvoudiger restauratieplan op te stel- len.121  Dit advies is door ds. Schröder en door
len.* t2 De Rijkscommissie nam dit oordeel over Bik opgevolgd. Ze dienden een sterk versober-
en preciseerde dat de uit ‘het midden van de de restauratiebegroting in, waarin ze als nieuw
zestiende eeuw’ stammende kapel in 1838 argument het fraaie interieur aanvoerden en
grondig was verknoeid. l t3 Het subsidieverzoek opnieuw wezen op de hoge ouderdom van het
werd afgewezen. l l4 gebouw (‘al in 1350 genoemd’). 122 De directeur

Eind 1953 toog een nieuw samengestelde res- van het Rijksbureau oordeelde nog steeds dat
tauratiecommissie uit de Lutherse gemeente deze ‘oorspronkelijk 16e eeuwsche kapel’ door
weer aan het werk. Voorzitter was ds. W.F. de negentiende-eeuwse verbouwing in neogoti-
Schröder, als secretaris diende J.G.W.F. Bik, die sche  stijl erg was bedorven,123  maar gezien het
zich in een brief aan de Minister introduceerde feit dat men de dakruiter nu achterwege had
als voorzitter van de Oudheidkundige Kring gelaten en ook overigens het plan had verso-
‘die Goude’. Het gebouw dat gerestaureerd berd,  en mede op grond van billijkheidsoverwe-
moest worden heette nu niet meer de Evan- gingen, meende hij toch tot een positief advies
gelisch-Lutherse kerk maar de ‘Sint-Joost- te moeten komen. 124 De derde poging was dus
kapel’ en volgens Bik stamde zij reeds van het een succes geworden.
midden van de veertiende eeuw.’  l5 Behalve de De uitvoering heefi toch nog veel voeten in
hoge ouderdom voerde hij als argument bij het de aarde gehad. Het subsidieverzoek moest
hernieuwde subsidieverzoek tevens aan dat het opnieuw worden ingediend omdat door het ver-
gebouwtje in zijn vervallen staat een markante strijken van de tijd de prijzen moesten worden
plek in het stadsbeeld ontsierde. Bovendien was aangepast.125  Vervolgens werd het plan van Van
er een praktisch argument om niet langer met der Sterre té minimaal geacht.126  Een probleem
restauratie te wachten: kort tevoren was de was de toren: het had geen zin om de vroegere
kapel ontpleisterd, maar nu regende zij erg in! toren te herstellen en bovendien was dat finan-
Het plan dat men indiende was het oude van cieel onhaalbaar. Maar het plan van Van der
Dekker en Van der Sterre uit 1950, met aanpas- Sterre voor de voorgevel was té kaal. Ook de
sing van de kosten. l r6  In een persoonlijke bege- gemeente Gouda hechtte aan een zichtbare her-
leidende brief van Bik aan de ‘Directeur van innering aan de vroegere toren, die immers
Monumentenzorg’, o p  briefpapier  v a n  d e altijd van de stad was geweest en op verzoek
Oudheidkundige Kring, deelde hij nog mee dat van de Luthersen was gesloopt.127  Maar de
uit besprekingen met B. & W.  was gebleken dat ‘torenachtige  bekroning’ in Renaissance-stijl
de gemeente geen geld had en dat de Lutherse die Van der Sterre toen ontwierp, kon de goed-
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8. De kapel voor de restauratie \*an  19.57. Koto8. De kapel voor de restauratie \*an  19.5 7. Foto
SAHM nr: 6.103.SAHM nr: 6.103.

9-11.  Foto S van de kapel in haar huidige staat.9-11.  Foto S van de kapel in haar huidige staat.
Foto S SAHM nrs. 8.563 / 10.758/ en II.453.Foto S SAHM nrs. 8.563 / 10.758/ en II.453.

keuring van de gemeente niet wegdragen. B. &keuring van de gemeente niet wegdragen., B. &
W. adviseerden hem aansluiting te zoeken bij deW. adviseerden hem aansluiting te zoeken bij,de
torentjes van de aula-kapel aan de Oude Delfttorentjes van de aula-kapel aan de Oude Delft
in Delft en van het stadhuisje van Haastrecht, ofin,Delfi  en van het stadhuisje van Haastrecht, of
liever nog, terug te vallen op het plan uit 1950liever nog, terug te vallen op het,plan uit 1950
voor een dakruiter maar deze dan over te bren-voor een dakruiter maar deze dan over te bren-
gen naar de voorgevel.128  Ook verder warengen naar de ,voorgevel.128  Ook verder waren
allerlei details van de restauratie niet van tevo-allerlei details~van  de restauratie niet van tevo-
ren ,ingevuld;  dit betrof onder andere de vormren ingevuld; dit betrof onder andere de vorm
en afmetingen van de zijramen.129 Uiteindelijken afmetingen van de zijramen.129 Uiteindelijk
hebben die de vorm gekregen van het blindehebben die de vorm gekregen van het blinde
raam dat men boven de preekstoel aantrof. t30raam dat men boven de preekstoel aantrof. t30
De restauratie was zo ingrijpend dat het muur-De restauratie was zo ingrijpend dat het muur-
werk vrijwel geheel is vernieuwd. Ter felicitatiewerk vrijwel geheel is vernieuwd. Ter felicitatie
met de voltooiing van de restauratie liet demet de voltooiing van de restauratie liet de
gemeente Gouda in het torentje dat er naargemeente Gouda in het torentje dat er naar
tevredenheid uiteindelijk ook was gekomen eentevredenheid uiteindelijk ook was gekomen een
luidklok plaatsen (afb. 9- 11).luidklok plaatsen (afb. 9; 11).

\ \
BesluitBesluit
Hoe middeleeuws is de Sint Joostkapel nu perHoe middeleeuws ,is de Sint Joostkapel nu per
slot van rekening? Voor het strenge oordeel vanslot van rekening? Voor het strenge oordeel van
de directeur van het Rijksbureau voor dede directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg valt wel iets te zeggen. DoorMonumentenzorg valt wel iets te zeggen. Door
de vele verbouwingen en restauraties is er vrij-de vele verbouwingen en restauraties is er vrij-
wel geen steen in het gebouw op de anderewel geen steen in het gebouw op de andere
gebleven. Ook in de gedaante van de kapel heb-gebleven. Ook in de gedaante van de kapel heb-
ben zich flinke veranderingen voorgedaan. Inben zich flinke veranderingen voorgedaan. In
1957 zijn de ramen wel gemodelleerd naar een1957 zijn de ramen wel gemodelleerd naar een

130130

nis die werd teruggevonden in het koor, maarnis die werd, teruggevonden in het koor, maar
als men ze vergelijkt met de slanke ramen uit deals men ze vergelijkt met de slanke ramen uit de
tijd van Tombergius, vallen toch de verschillentijd van Tombergius, vallen toch de verschillen
op. Indien het hierboven uitgesproken vermoe-op. Indien het hierboven uitgesproken vermoe-
den juist is, dat de kapel een zijingang heeftden juist is, dat de kapel een zijingang heeft
gehad, dan is ook op dit punt de middeleeuwsegehad, dan is ook op dit punt de middeleeuwse ’
toestand verdwenen. De meest in het oog sprin-toestand verdwenen. De meest in het oog sprin-
gende  verandering is natuurlijk de sloping vangende  verandering is natuurlijk de sloping van
de toren. Het uitgekraagde spitsje en de blindede toren. Het uitgekraagde spitsje en de blinde
nis in de huidige voorgevel herinneren wel aannis in de huidige voorgevel herinneren wel aan
de vroegere toren, maar weerspiegelen hemde vroegere toren, maar weerspiegelen hem
niet .niet .

Zo diep uit de middeleeuwen (halverwege deZo diep uit de middeleeuwen (halverwège de :
veertiende eeuw) als Bik dacht stamt de kapelveertiende eeuw) als Bik dacht stamt de kapel
ook niet. Kapel en gasthuis werden gestichtook niet. Kapel en gasthuis werden gesticht
omstreeks 1425, en het is waarschijnlijk dat hetomstreeks 1425, en het is waarschijnlijk dat het \
gebouw toen al dadelijk de laat-middeleeuwsegebouw toen al dadelijk de laat-middeleeuwse
gedaante had die ons bijvoorbeeld uit het gilde-gedaante had die ons bijvoorbeeld uit het gilde-
schild van Sybertus Kaen bekend is.schild van Sybertus Kaen bekend is.

Anderzijds is de gedaanteverwisseling ookAnderzijds is de gedaanteverwisseling ook
weer niet zo totaal als men zou denken op grondweer niet zo totaal als men zou denken op grond
van de tekening van Jacobus Stellingwerf. Devan de tekening van Jacobus Stellingwerf. De
toren is nooit zo fors geweest als Stellingwerftoren is nooit zo fors geweest als Stellingwerf
hem tekent. Gasthuis en kapel waren niet tweehem tekent. Gasthuis en kapel waren niet twee
gescheiden segmenten, maar vormden eéngescheiden segmenten, maar vormden één
geheel bestaande uit een zaalvormige ruimtegeheel bestaande uit een zaalvormige ruimte
met een veelzijdig gesloten koor aan de oostzij-met een veelzijdig gesloten koor aan de oostzij-
de. Het huidige gebouw staat ongetwijfeld nogde. Het huidige gebouw staat ongetwijfeld nog
op de middeleeuwse fundamenten. Mocht erop de middeleeuwse fundamenten. Mocht er



TIDINGE  VAN DIE GOUDE-_- __---

, _

zich een gelegenheid voordoen  om  onder de
vloer te kijken, dan zal het fundament van‘de
toren onder de orgelgalerij worden aangetrof-
fen. Ook de algemene proporties (de hoogte in
verhouding tot de lengte en breedte) zullen
sinds de middeleeuwen niet ingrijpend zijn
gewijzigd.

Daarom is de Sint Joostkapel nog altijd de

brhterliik  Archief (RA\ 121  f.  35 d.d. 21  iuni13 Resp/Re  ________ J--  ______.  -. \----,  --- -. -- -.-. ~~ Jo
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eigening zie Goudriaan, Gilden in Gouda,
11 voor een u1
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